
številka 17
letnik 2

22. 12. 2017

ISSN  2463-9044 Poštnina plačana pri pošti 3240 Šmarje pri Jelšah



22. 12. 2017 | Šmarske novice 17 2

D
R

U
Š

T
V

E
N

I U
T

R
IP

V soboto, 16. novembra, je na območju krajevne skupnosti 
Šentvid potekala gasilska vaja, ki jo je organiziralo 
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šentvid. Vajo 
je pripravil poveljnik PGD-ja Šentvid Matej Žogan 
s pomočniki. Potekala je na objektu servisa Hrovat v 
Bodrišni vasi. Predpostavka je bila, da je med delovnim 
procesom zagorelo v delavnici, požar pa se je razširil tudi 
na zunanji del. 
V objektu  so ostale tri pogrešane osebe. Na  vaji je s 
sedmimi vozili sodelovalo 45 gasilcev iz PGD-jev Šentvid 
pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah in Ponikva. Ustrezno 
opremljeni  za takšno  intervencijo so rešili pogrešane 
osebe in pogasili požar.
Izvedbo vaje sta ocenila poveljnik Gasilske zveze Šmarje 
pri Jelšah Bogdan Krumpak in občinski poveljnik Matjaž 
Štruklec. Vajo so si ogledali tudi župan občine Šmarje 
pri Jelšah Stanislav Šket, podžupan Davorin Vrečko 
in predsednik krajevne skupnosti Šentvid Branislav 
Žogan. Sodelujoče sta pozdravila tudi lastnika objekta 
Darko in Barbara Hrovat, ki se jima zahvaljujemo za 
podporo gasilskemu društvu. Zahvaljujemo se tudi 
družini Močenik - lastnikom tiskarne Kotis, kjer so v 

oktobru izvedli vajo občinskega poveljstva Šmarje pri 
Jelšah.
PGD Šentvid pri Grobelnem se ob koncu leta zahvaljuje 
vsem krajanom, ki so prispevali k nakupu novega 
avtomobila, in jim želimo vesele praznike, v novem letu 
pa vse dobro.

Matej Žogan, poveljnik 

Uspešni na tekmovanjih
Gasilci PGD-ja smo zelo ponosni na naše pionirke, 
mladinke in članice B, ki so se uspešno odrezale na 
regijskem tekmovanju v Zrečah in se uvrstile na 
državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto.

Gasilska vaja PGD-ja 
Šentvid pri Grobelnem

Iz gorečega objekta so rešili tri osebe. Foto: arhiv društva

Sodelovalo je 45 gasilcev iz treh društev. Foto: arhiv društva

Vaja je potekala na objektu servisa Hrovat v 
Bodrišni vasi. Foto: arhiv društva
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Občinsko glasilo Šmarske novice z občasno prilogo Uradne objave izhaja 
predvidoma vsak zadnji petek v mesecu in je brezplačno za vsa gospod-
injstva v občini Šmarje pri Jelšah. Glasilo je vpisano je v Razvid medijev 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 2015.
Priporočila avtorjem za nenaročene prispevke: 
Članki morajo biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom 
avtorja in pripisano telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti 
avtentičnost. Uredništvo si v skladu z uredniško politiko in s prostor-
skimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, 
spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispe-
vkov. Prispevki niso honorirani. Za vsebino in točnost podatkov odgovar-
ja avtor prispevka. 
Prispevke oddajte v formatih .doc, brez oblikovanja, vnesenih fotografij 
in grafik. Digitalne fotografije (vsaj ena je obvezna pri vsakem članku) 
pošljite kot samostojne datoteke v .jpg formatu in velikosti vsaj 1 Mb. V 
besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in navedite avtorja. Dolžina 
prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki, v vsakem primeru je 
priporočljiv dogovor z odgovorno urednico glasila. 
Na naslovnici: Šmarje pri Jelšah 
Foto: Občine Šmarje pri Jelšah

Piše: Sergeja Javornik, odgovorna urednica

Pomembno je imeti pogum, da si nepopoln. Življenje je 
namreč predvsem dejanje poguma in ne toliko pridobivan-
ja popolnosti. Popolnost je statična, brez prihodnosti, živl-
jenje pa je gibanje od minusa k plusu, od plusa k minusu. 
Ni bližnjic in ni vedno preprosto. Najpogumnejši so tisti, ki 
si najbolj jasno predstavljajo, kaj je pred njimi. 
17. številka občinskega glasila Šmarske novice je zadnja, 
ki jo podpisujem kot odgovorna urednica, skupaj z ured-
niškim odborom. Marca letos je namreč občinski svet spre-
jel sklep, da občinska uprava izdajanje občinskega glasila 
s prihodnjim letom prenese na zavod za turizem, šport in 
mladino. Zahtevo so z glasovanjem ponovili na novem-
brski seji, zato so na seji v sredo, 20. decembra, obravnavali 
predlog sprememb in dopolnitev odloka o občinskem glasi-
lu po skrajšanem postopku. Če so predlagane spremembe 
potrdili, občinskega glasila tako ne bo več izdajala Občina 
Šmarje pri Jelšah, mandat pa konec tega meseca preneha 
meni kot odgovorni urednici in vsem šestim članom ured-
niškega odbora. 
Ob slovesu se velja ozreti nazaj. Naše vodilo pri ustvarjan-
ju glasila je bilo: če želimo dobro, se moramo truditi - za 
dosego cilja, za uspeh, za dobro. Preden smo se lotili dela, 
smo si postavili jasen cilj, vedeli smo, kaj hočemo in da 
zmoremo. Brez odločnosti, volje, truda in vztrajnosti pač 
ni rezultata. 
Trudili smo se upravičiti vaše zaupanje, izpolniti vaša 
pričakovanja. Mnogo vas je. Zato je bilo naše delo bolj za-
nimivo, bogato, zahtevno, odgovorno. Gnalo nas je naprej. 
Prav vsaka izkušnja je prispevala k ponosu in zadovoljst-
vu danes. Res, uspešno in prijetno vedno spremljajo tudi 
trenutki razočaranja, neuspeha. Če bi bilo preprosto, ne bi 
bilo zanimivo, dinamično, ne bi bilo vzponov, padcev, za-
dovoljstva, razočaranj, pohval, kritik. Vse to v paketu ima 
namen, te plemeniti in kuje. Da se razvijaš, spoznavaš, na-
preduješ. Četudi nekaterih ciljev v življenju in pri delu ne 
moreš doseči in nekaterih stvari ne moreš spremeniti, pa 
lahko spremeniš pogled nanje. 
Ob slovesu leta skupaj z uredniškim odborom zaključujemo 
lepo in dobro zgodbo sodelovanja. Vemo, da bo novo leto 
prineslo spet nove lepe in dobre zgodbe, nove cilje, izzive 
ustvarjalnim, delovnim, energičnim, iskrenim, zavzetim, 
izjemnim ljudem. Hvaležni smo za priložnost ustvarjanja 
številnih zgodb, za naklonjenost, sodelovanje, izkušnje, do-
bre misli. Hvaležni smo vsem, ki ste sooblikovali in soust-
varjali z nami, predlagali, verjeli, zaupali, da, tudi tistim, ki 
so le kritizirali. Sobivanje v različnost je pot, ne cilj. 
Poguma, odločnosti, iskrenosti, radosti, zdravja in vsega 
dobrega v obilju vam privoščimo in želimo. Srečno!
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Spoštovane občanke in občani, 
le nekaj dni nas loči  do konca leta. To je  čas, ko  se 
ozremo nazaj in delamo načrte za naprej. 

Opravljeno v tem letu 
Leta 2017 se bomo spominjali po številnih večjih dosežkih, 
ki pomenijo izboljšanje kakovosti življenja v naši občini. 
Poleg tega, da smo redno in zadovoljivo sofinancirali 
dejavnosti javnih zavodov, društev in krajevnih 
skupnosti, smo izvedli številne naložbe v vrednosti več 
kot štiri milijone evrov. V nadaljevanju izpostavljam 
najpomembnejše dosežke.
V sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo smo izvedli rekonstrukcijo  železniškega 
prehoda in križišča Dol–Zibika, zgrajena je bila tudi 
nadomestna cesta za ukinitev železniškega prehoda. V 
zaključni fazi je obnova lokalne ceste Sp. Mestinje–Zibika. 
Na Halarjevem hribu je bilo rekonstruirano križišče, 
v Završah pa podaljšan pločnik in kolesarska steza ter 
zgrajena avtobusna postaja. Zgrajena je  kanalizacija 
Mestinje III. etapa. Začeli smo z izgradnjo telovadnice Sv. 
Štefan. Prenovili smo celotni sistem javne razsvetljave z  
vgradnjo varčnih led svetilk, začeli z izgradnjo nadhoda 
vrtec–šola. Podpisana je pogodba za nakup prostorov za 
delo občinske uprave v Šmarskem hramu. Sofinanciramo 
obnovo cerkve v Šmarju pri Jelšah in več kulturnih 
spomenikov. Po krajevnih skupnostih je bilo zgrajenih več 
odsekov cest in krajših pločnikov, parkirišč in avtobusnih 
postajališč. V  glavnem vsi večstanovanjski objekti v 
Šmarju pri Jelšah so  bili energetsko sanirani, za kar gre 
zahvala predvsem lastnikom stanovanj. Izvedenih je bilo 
več naložb v vodooskrbo in javno kanalizacijo. Sprejeti 
sta bili Strategija razvoja občine in Celostna prometna 
strategija.
Delovati je začel novoustanovljeni Zavod za turizem, šport 
in mladino in upam, da bo izpolnil naša pričakovanja. 
Žal mi ji je, da nam ni uspelo urediti območja Lorgerjeve 
domačije za izgradnjo oskrbovanih stanovanj. Upoštevati 
sem moral mnenje večine svetnikov, ki so predlagali, 
da se ta projekt izloči iz letošnjega in tudi iz proračuna 

za prihodnje leto, tako da ta projekt v tem mandatu 
žal ne bo uresničen. Veliko delo smo naredili tudi na 
področju informiranja občanov o delu in dogajanju v 
občini. Občinsko glasilo Šmarske novice je prihajalo v 
vaše domove vsak mesec. Večina občinskih svetnikov 
je izglasovala sklep, da  izdajanje glasila z novim letom 
prevzame novoustanovljeni zavod. Ob tej priložnosti se 
iskreno zahvaljujem glavni urednici Sergeji Javornik in 
celotnemu uredniškemu odboru za, po mojem mnenju, 
dobro in skrbno opravljeno veliko delo. Upam, da bo 
zavodu uspelo izdajanje pričakovano še boljšega glasila. 

Načrti za prihodnje leto
Proračun, ki je naš načrt dela za prihodnje leto, bo sprejet 
že v tem mesecu. Za odhodke načrtujemo več kot 12 
milijonov evrov, od tega bo približno pol namenjeno za 
tekoče odhodke in tekoče transfere, pol pa  za naložbe. 
Najvišja naložba prihodnje leto bo nakup poslovnih 
prostorov v obnovljenem objektu Šmarskega hrama, 
s čimer bo rešen dolgoletni problem neustreznih - 
nevarnih prostorov za delo občinske uprave. Finančno 
zaključena bo naložba izgradnje ceste Sp. Mestinje–
Zibika, končana bo izgradnja telovadnice Sv. Štefan 
in izgradnja nadhoda vrtec–šola v Šmarju pri Jelšah. 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi za izgradnjo kopališča in 
izgradnjo postajališča za avtodome v Šmarju pri Jelšah. 
V proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje 
obnove cerkve v Šmarju pri Jelšah. Skupaj z državo bomo 
morali sanirati več plazov, izvedene bodo rekonstrukcije 
več odsekov cest po krajevnih skupnostih. 
Skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo 
načrtujemo izgradnjo nadomestnih cest za ukinitev več 
nezavarovanih železniških prehodov, začetek izvedbe 
rekonstrukcije križišča Mestinje in izdelavo projektne 
dokumentacije za križišče pri Kašči. Predvidoma  januarja 
bo podpisana koncesijska pogodba za plinifikacijo širšega 
območja Šmarja. Istočasno bo Telekom izvedel polaganje 
optičnega kabla. 
Zastavljene imamo visoke cilje, uresničili jih bomo 
lahko le tako, da bomo sodelovali in se podpirali. V tem 
mandatu ni bilo razpisov, na katerih bi lahko pridobili 
nepovratna sredstva, zato je bilo še toliko težje izvajati 
zastavljen program. 
Veliko nas je, ki se trudimo, da skupaj soustvarjamo 
občino, v kateri živimo, srečno in zadovoljno. Hvala 
vsem, predvsem pa svojim sodelavcem v občinski upravi, 
ki ob zmanjšanem številu trdo in zavzeto delajo za to, da 
uresničujejo načrtovane programe.   

Drage občanke in dragi občani!
V svojem imenu in imenu svojih sodelavcev vam želim, da 
praznične dni preživite čim lepše v krogu svojih najdražjih 
in v prijetnem vzdušju. V novem letu pa vam želim veliko 
zdravja in  zadovoljstva ter čim več uresničenih želja in 
trenutkov, ki vam bodo ostali v spominih.  

 Stanislav Šket, župan

Beseda župana 
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Občina Šmarje pri Jelšah je na podlagi strokovnih mnenj 
o stanju dveh drevoredov v Šmarju pri Jelšah pristopila 
k obnovi drevesnih vrst. Gre za drevored ob povezovalni 
pešpoti v dolžini sto metrov od Skazove hiše proti 
železniški postaji in drevored ob pokopališču proti vrtcu 
in šoli.
V drevoredu ob Skazovi hiši so bila večinoma zelo stara 
drevesa, močno obrezana, zaradi česar je bilo njihov 
zdravstveno stanje slabo. V preteklosti je bil izpad dreves 
nadomeščen z novimi iste vrste, nekaj lokacij je bilo 
praznih, ker so bila posekana. Ker drevored ni bil zasajen 
z drevesi iste starosti, enakega videza, zaradi preveč 
rigorozno izvedenih rezov in s tem slabega zdravstvenega 
stanja dreves, smo odstranili vsa drevesa. Namesto 
njih smo zasadili beli gaber piramidalne oblike, ki je 
prilagodljiv na podlago, zimsko vzdrževanje (soljenje), 
razpoložljiv rastni prostor, primeren je za obrezovanje in 
oblikovanje. 
V prihodnjih dneh občina zamenjuje tudi drevesne 
vrste v drevoredu ob pokopališču in v neposredni bližini 
vrtca in šole. Dosedanji topoli so stari približno 35 let. 

V začetku poletja drevesa sproščajo semena, ki so 
obdana z belimi volnatimi, puhastimi dlačicami, ki lahko 
dražijo sluznico. Tudi v tem drevoredu je nekaj lokacij, 
rezerviranih za drevesa, praznih, ker so bila drevesa 
posekana in odstranjena. Na podlagi strokovnega mnenja 
drevesa zaradi višine in krhkosti povzročajo potencialno 
nevarnost otrokom na igrišču, pešcem ob pokopališču 
in parkiranim avtomobilom. Vseh 25 dreves občina 
odstranjuje in zamenjuje. Ob pokopališču bodo odslej 
rdečelistne bukve, pri šoli in vrtcu pa stebričasti hrasti.

Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

Občina Šmarje pri Jelšah nadaljuje večletno uspešno 
vključevanje brezposelnih oseb v programe javnih del. V 
prihodnjem letu bo v tri programe javnih del vključenih 
12 brezposelnih oseb, in sicer tri za izvajanje dejavnosti na 
področju športa, osem za dela na področju komunalnega 
urejanja javnih površin in ena oseba za pomoč pri delu 
občinske uprave.   
Za javna dela na področju urejanja in vzdrževanja javnih 
površin ter občinskih cest smo dobili s strani Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) odobrenih 8 
zaposlitev (z II. ravnijo izobrazbe), od tega štiri za dobo 12 
mesecev in štiri za 9 mesecev (od marca naprej), enako 
kot v tem letu. V sklopu tega programa brezposelne 
osebe nudijo pomoč pri čiščenju javnih površin (pešpoti, 
pločnikov in nadhoda), nasipavanju gramoza na javnih 
makadamskih površinah, vzdrževanju in urejanju 
parkovnih površin in zelenic, pomagajo pri sajenju rož in 
obrezovanju drevja ter čiščenju odtočnih jarkov in talnih 
požiralnikov.
V prihodnjem letu je Občina uspela na razpisu ZRSZ-ja 
dobiti odobreno sofinanciranje za enega udeleženca v 
javna dela s VII. stopnjo izobrazbe za program varstvo 
okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in 
spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja. Izbrana 
oseba bo nudila pomoč pri pripravi tekočih projektov 

na področju oddelka za okolje in prostor, zbirala in 
urejala podatke za prijave na aktualne razpise, pomagala 
pri organizaciji različnih dogodkov  in informiranju 
javnosti ter pomoč pri pripravi in oblikovanju izvedbenih 
dokumentov na lokalni ravni. 
Na področju športa udeleženci v programu javnih del 
pomagajo pri urejanju in vzdrževanju športnega parka in 
garderobnega objekta, upravljanju in vzdrževanju športne 
dvorane, atletske steze in pomožnega nogometnega 
igrišča pri šoli v Šmarju pri Jelšah ter izvajajo nadzor pri 
uporabi telovadnice v Šentvidu. Občina je za prihodnje 
leto prijavila potrebo za tri brezposelne osebe v okviru 
programa izvajanja dejavnosti na področju športa, 
nadzor in skrb za urejenost športnih objektov (dva z 
II. in eno s IV. ravnijo izobrazbe). Prijava na razpis je bila 
v celoti uspešna, saj so odobrene vse tri zaposlitve.
Za izvedbo programa javnih del Občina Šmarje pri 
Jelšah zagotovi 35 odstotkov potrebnega denarja, ostalo 
zagotovi ZRSZ. V primeru vključitve invalida zavod 
krije 95 odstotkov stroškov za plače. V proračunu je 
za programe javnih del v prihodnjem letu predvidenih 
nekaj več kot 142 tisoč evrov, od tega naj bi od zavoda 
prejeli 84 tisočakov. 

Zdenka Kos, Damjan Boštjančič

V letu 2018 dvanajst udeležencev 
v programih javnih del

Obnova drevoredov

Med sajenjem novih dreves. Foto: arhiv občine
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Modernizacija ceste od Spodnjega Mestinja do Zibike 
je skoraj zaključena. V začetku decembra so pobarvali 
cestne označbe, postavljeni so ustrezni prometni znaki. 
Do konca leta naj bi bile montirane še odbojne ograje na 
mostovih. Uradna otvoritvena slovesnost bo spomladi. 
Vsem uporabnikom obnovljene ceste želimo srečno 
vožnjo. (SJ)

Gradbena dela na objektu prizidka k podružnični šoli na 
Sv. Štefanu so v glavnini končana. V teh dneh potekajo 
obrtniška in inštalaterska dela, manjka še zaključni sloj 
fasade na objektu, položiti bo treba tlake in namestiti 
opremo. (SJ)

Gradbena dela na objektu prizidka k podružnični šoli na 
Sv. Štefanu so v glavnini končana. V teh dneh potekajo 
obrtniška in inštalaterska dela, manjka še zaključni sloj 
fasade na objektu, položiti bo treba tlake in namestiti 
opremo. (SJ)

Od januarja še prikazovalnik hitrosti
Od januarja do konca junija bo v naselju Zibika, na 
križišču lokalne ceste in dovoza do podružnične šole, 
nameščen prikazovalnik hitrosti. Občina Šmarje pri 
Jelšah je namreč uspela s prijavo na razpis Agencije 
za varnost v prometu, tako da bomo prikazovalnik 
hitrosti prejeli v polletni brezplačni najem. Napravo 
smo na posebni slovesnosti prevzeli včeraj (v četrtek, 
op. a.) v Ljubljani. 

Konec minulega meseca so grobo asfaltirali cesto, manjka 
le še zaključni sloj, s čimer bo zaključena sanacija plazu 
Strtenica. Dela so potekala od konca julija, izvajalo jih je 
podjetje Storitve z gradbeno in kmetijsko mehanizacijo, 
Nizke gradnje Marjan Sajko, s.p., iz Šmarja pri Jelšah. 
Glavnino denarja za sanacijo je zagotovilo ministrstvo za 
okolje in prostor v sklopu realizacije programa odprave 
posledic po neurju z viharnim vetrom in poplavami med 
25. in 27. junijem lani. Občina je zagotovila denar za 
plačilo ddv-ja, nadzora in tehnične dokumentacije. (SJ)

Otvoritev bo spomladi

Upravna enota na 
drugi lokaciji

Telovadnica pod streho

Končana sanacija 
plazu Strtenica

V začetku decembra so pobarvali cestne označbe. 
Foto: arhiv občine

Vsa predvidena dela naj bi bila končana najkasneje do 
pomladi. Foto: arhiv občine

Grobo asfaltiranje ceste v sklopu obsežnih sanacijskih 
del plazu Strtenica. Foto: arhiv občine
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Občinski svet je na seji v sredo, 20. decembra, odločal o 
proračunu za leto 2018 v drugi obravnavi. Dokument je 
bil za obravnavo pripravljen v skladu s trenutno veljavno 
zakonodajo in na podlagi povprečnine, ki je  določena v 
veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna in znaša 551 
evrov, obseg primerne porabe za leto 2018 znaša 6,7 
milijona evrov. 
Skupni prihodki proračuna znašajo 11.132.768 evrov, 
od tega največji delež v strukturi predstavljajo davčni 
prihodki (dohodnina), in sicer 68,8 %. Nato po velikosti 
sledijo kapitalski prihodki, ki so načrtovani v višini 
1.679.448 EUR oziroma 15,1 % vseh, v strukturi 11,5 % 
predstavljajo transferni prihodki. Ostanejo še nedavčni 
prihodki v višini 775.243 evrov oziroma 7 % v strukturi 
vseh prihodkov. 
Skupni odhodki proračuna znašajo 12.423.384 evrov. 
Tekoči odhodki in tekoči transferi so načrtovani v višini 
6.378.134 evrov in v strukturi odhodkov predstavljajo 51,3 
% vseh odhodkov. Delež tekočih odhodkov in transferov 
v obsegu primerne porabe znaša kar 95,6 %, tako da nam 
za naložbe in tega vira ostane 294.844 evrov. Investicijski 
odhodki in transferi so načrtovani v višini 6.045.250 
evrov, v strukturi odhodkov predstavljajo 48,7 % vseh 
odhodkov. Pri načrtovanju naložb smo prednostno 

upoštevali tiste, za katere pričakujemo nepovratna 
sredstva, in tiste, ki so že bile začete in umeščene v načrt 
razvojnih programov.
Za uravnoteženje proračuna predlagamo najem 
komercialnega posojila v višini milijona evrov in povratna 
sredstva v višini 297.888 evrov. 
Podrobneje bomo proračunsko načrtovanje in postavke 
predstavljali v prispevkih v občinskem glasilu v 
prihodnjem letu.

Naložbe v 2018
V prihodnjem letu zaključujemo posodobitev lokalne 
ceste Spodnje Mestinje–Zibika, izgradnjo nadhoda in 
parkirišča pri železniški postaji v Šmarju pri Jelšah in 
telovadnico pri podružnični osnovni šoli na Sv. Štefanu. 
Največja nova naložba v prihajajočem letu bo nakup 
prostorov za potrebe občinske uprave v obnovljenem 
objektu nekdanjega Šmarskega hrama. Načrtovanih je 
še več sanacij plazov, kar bo sofinanciralo ministrstvo 
za okolje in prostor. 

Mateja Pilko, vodja oddelka za proračun in finance

Proračun 2018
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Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. 
Veliko občanov je včlanjenih v društva, ki s ponosom in vnemo 
skrbijo, da je vsakdan v občini lepši, varnejši ali športno in 
kulturno bolj pester. Vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko 
društvom dodatno pomaga tako, da jim podari do 0,5 % svoje 
dohodnine. To ga nič ne stane, pomeni pa veliko. 
V naši občini je 20 društev, ki jim lahko podarite del svoj 
dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če 
se za to ne odločite, gre vašega pol odstotka nazaj v državni 
proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4 milijone evrov, ki bi 
jih lahko porabili v društvih. 
Kako lahko darujete? Preprosto. Preko sistema e-Davki, 
se pozanimate pri društvih ali pa obiščete spletno stran 
dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev, ki jim 
lahko namenite del svoje dohodnine (poiščete jih po poštni 
številki). Izberete lahko eno društvo ali največ do pet, v obrazec 
vpišete svoje podatke, izpolnjen obrazec pa do konca leta 
odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do 
preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni 
še letos. (SJ)

Komu lahko darujete?
Na seznamu društev in klubov z območja naše 
občine so: Boks klub Legionar, Košarkarski klub 
Jelša Šmarje, Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah, 
Lovska družina Šmarje pri Jelšah, Območno 
združenje slovenskih častnikov Šmarje pri 
Jelšah, Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Šmarje pri Jelšah, Planinsko društvo 
Šmarje pri Jelšah, Plesni klub Šmarje pri 
Jelšah, Prostovoljno gasilsko društvo Sladka 
Gora, Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje 
pri Jelšah, Radioklub Šmarje pri Jelšah, Rdeči 
križ Slovenije - Območno združenje Šmarje 
pri Jelšah, Športno društvo Sladka Gora, 
Vrečerjeva ustanova, Prostovoljno gasilsko 
društvo Zibika, Prostovoljno gasilsko društvo 
Sveti Štefan, Prostovoljno gasilsko društvo 
Kristan Vrh, Prostovoljno gasilsko društvo 
Mestinje, Športno društvo Mestinje, Lovska 
družina Pristava.

V prihodnjem letu bomo imeli zaradi praznikov med 
tednom trinajst dela prostih dni. Pripravili smo pregled 
prazničnih dni in dela prostih dni v bližajočem se letu, 
tako da boste lahko že zdaj načrtovali oddih (dela prosti 
dnevi so poudarjeni).  

Novo leto, 1. in 2. januar, ponedeljek in torek
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,  
8. februar, četrtek
Pust, 13. februar, torek
Velika noč, 1. april, nedelja
Velikonočni ponedeljek, 2. april
Dan boja proti okupatorju, 27. april, petek
Praznik dela, 1. in 2. maj, torek in sreda
Binkošti, 20. maj, nedelja
Dan Primoža Trubarja, 8. junij, petek
Dan državnosti, 25. junij, ponedeljek
Marijino vnebovzetje, 15. avgust, sreda
Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom, 17. avgust, petek
Dan vrnitve Primorske k matični domovini, 15. 

september, sobota
Dan suverenosti, 25. oktober, četrtek
Dan reformacije, 31. oktober, sreda
Dan spomina na mrtve, 1. november, četrtek
Dan Rudolfa Maistra, 23. november, petek
Božič, 25. december, torek

Dan samostojnosti in enotnosti, 26. december, sreda      

Podprite naša društva, 
ker vas nič ne stane

13 dela prostih dni zaradi praznikov

VESELE PRAZNIKE
IN SRECNO 

2018
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V torek, 5. decembra, ob 17. uri je potekal prvi prižig luči v Šmarju 
pri Jelšah. Zbrane je nagovoril župan Stanislav Šket. Zaigrali so 
godbeniki iz Šmarja pri Jelšah, plesalci iz plesnega studia Zvončica 
so izvedli hip-hop in jazz balet točko, Rok Krivokapič iz kluba Netek 
je z nami delil misli Toneta Pavčka. Člani društva vinogradnikov in 
kletarjev Trta so poskrbeli za kuhano vino, ki so ga za obiskovalce 
skuhale članice društva kmetic Ajda.

Lea Centrih

4. decembra, na god Sv. Barbare je potekal 
tradicionalni Barbarin sejem. Na ploščadi 
pred kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah 
se je zbralo okoli 50 ponudnikov domače 
obrti, lokalnih pridelovalcev in ostalih. 
Manjkala niso niti lokalna društva, šole in 
druge ustanove, ki se vsako leto znova vračajo 
na sejem. Tako so obiskovalci sejma lahko 
nakupili darila za praznično obdarovanje, 
gospodinjske potrebščine, sani, živež, starine, 
oblačila. Nekateri so se pogreli ob kuhanem 
vinu, šilcu domačega žganja. Za popestritev 
dogajanja je skrbela ekipa Novega tednika s 
kolesom sreče. Nekateri izmed obiskovalcev 
so domov odnesli priročne nagrade.

Lea Centrih

V ponedeljek, 4. decembra, je na ploščadi pred šmarskim 
kulturnim domom potekal tradicionalni Barbarin sejem, 
kjer je letos izdelke ponujal tudi Otroški vrtec Šmarje pri 
Jelšah. Zaposleni smo skupaj z otroki izdelali raznovrstne 
praznične izdelke, ki smo jih ponujali na stojnici. Odločili smo 
se, da postavimo škatlo za prostovoljne prispevke, kjer so si 
mimoidoči lahko izbrali izdelek in po želji prispevali sredstva 
za sklad vrtca. Tako kot pretekla leta so tudi letos sejem obiskali 
otroci vrtca, kjer so se skupaj z vzgojiteljicami sprehodili med 
stojnicami in opazovali raznovrstnost ponujenih izdelkov.
Zaposleni smo veseli in hvaležni za prispevke, za katere vam 
lahko zagotovimo, da bodo prišli v prave roke, saj so otroci 
naše največje bogastvo. Vsekakor pa smo trdno odločeni, da se 
ponovno srečamo prihodnje leto.

Tanja Jotić in Jasmina Cvetanoska, vzgojiteljici

Zavod za turizem, šport in mladino je pred kulturnim domom 
postavil štiri smrečice in k okrasitvi povabil vrtec, ki se je 
z veseljem odzval. Otroci so bili navdušeni, po skupinah so 
izdelovali različne praznične okraske, ki so jih v torek, 5. 12., 
odnesli na ploščad pred kulturnim domom in okrasili smrečice. 
Na poti v vrtec so nas predstavniki zavoda povabili na razstavo 
medenih hišk, ki so otrokom pričarale pravljično vzdušje.

Ksenija Čuješ, vrtec Šmarje pri Jelšah

Prižgali praznične luči

Barbarin sejem Barbarin sejem

Krašenje smrečic 

Okrasili so smrečice. Foto: arhiv vrtca

Stojnica vrtca na Barbarinem sejmu. Foto: arhiv vrtca

Obiskovalci so imeli pestro izbiro domačih 
izdelkov in pridelkov. Foto: Melita Bevc

Prižig praznično okrašenega Šmarja s 
simboličnim prižigom lučk na okrašenem 
drevescu pred kulturnim domom.  
Foto: Damjan Regoršek 
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Prejšnji teden je župan Stanislav Šket obiskal stanovalce 
doma upokojencev v Šmarju pri Jelšah. Prijetno druženje 
so stanovalci obogatili s priložnostnim kulturnim 
programom. V pogovoru z županom so obujali spomine, 
z velikim zanimanjem pa prisluhnili njegovim besedam o 
aktualnem dogajanju v občini in prazničnim željam. (SJ)

Slovenski program Starejši za starejše je prejel nagrado 
državljan Evrope. Pobudnica in idejna vodja programa 
je Mateja Kožuh Novak. Prostovoljski program, ki 
ga preko lokalnih društev usklajuje Zveza društev 
upokojencev Slovenije, v sedanji obliki obstaja od leta 
2004. K programu se je Društvo upokojencev Šmarje pri 
Jelšah pridružilo med prvimi. 
Naše prostovoljke so v celotnem obdobju opravile 
ogromno prostovoljnih ur in postorile veliko dobrih 
del, kot so druženje, prevozi k zdravniku, v lekarno, na 
banko, nakup iz trgovine in druge malenkosti. Seveda je 
teh oblik pomoči več pri ljudeh, ki živijo sami oziroma 
otroci živijo daleč stran. 
Na podelitvi nagrad v Bruslju sem bila tudi Ivanka Fir 
iz Šmarja pri Jelšah. Delegacijo 40 predstavnikov iz 
Slovenije sta sprejela poslanca Ivo Vajgl in Igor Šoltes. 
Spoznali smo delo v parlamentu, naslednji dan pa tudi 
stari del Bruslja. 

Ob prejemu nagrade je Mateja Kožuh Novak dejala: 
»Zelo sem vesela, da so naše prostovoljke in prostovoljci 
prejeli nagrado državljan Evrope, saj to pomeni posebno 
priznanje Evrope. Evropska unija je prepoznala pomen 
programa, še preden je program priznanje dobil doma.«

Ivanka Fir

Majda Koren, nekdanja direktorica Doma upokojencev 
Šmarje pri Jelšah, je prejela nagrado za izstopajoče 
kakovostno in strokovno delo v socialnem varstvu  v 
zadnjih petih letih. »Pod njenim vodstvom je dom 
postal prepoznan po kakovostnih storitvah in kot stalni 
spodbujevalec razvoja novih oblik pomoči v skupnosti. 
Ne gre spregledati njenega doprinosa pri razvoju 
doma in pri motivaciji zaposlenih, ki opravljajo svoje 
poslanstvo v enem najlepših in najtoplejših slovenskih 
domov,« je med drugim zapisano v utemeljitvi. 
Predlagatelja za podelitev nagrade Majdi Koren sta bila 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije in svet zavoda 
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Predlog so med 
drugimi podprli Občina Šmarje pri Jelšah, Center 
za socialno delo, Društvo upokojencev, Zdravstveni 
dom, Območno združenje Rdečega križa, Knjižnica in 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah. (SJ)

Program Starejši za starejše prejel nagrado 
državljan Evrope

Nagrada Majdi Koren

Med stanovalci

Pozdrav s stiskom rok in prijazna beseda starejšim 
veliko pomeni. Foto: arhiv občine

Majda Koren z zaposlenimi v šmarskem domu, ki so se veselili 
skupaj z nagrajenko. Foto: arhiv doma
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»Naj čas nikoli ne mineva tako hitro, da ne bi imeli časa 
obiskati dragih ljudi, prijateljev, sovaščanov, jim stisniti 
dlani, jih objeti, jim zaželeti ljubega zdravja ter občutiti 
lepoto in bogastvo tega, da še imamo drug drugega!« Ta 
misel je prostovoljce Rdečega križa Sv. Štefan vodila, da 
smo obiskali tri slavljenke, ki letos praznujejo častitljivih 
90 let. To so Anika Smole, Milica Prešiček in Trezika 
Artiček. 
Anika še vedno budno spremlja gospodinjstvo in 
gospodarstvo Čretovške kmetije, ki jo že dolgo vodi sin 
Lojzek z družino. Modri nasveti mame še vedno pridejo 
prav, njene izkušnje so zlata vredne. 

Milica je polna pozitivne energije in je pravi veseljak, ko 
vzame v roke harmoniko, zaigra, zraven zapoje in tudi 
zavriska. Mnogo gostov zabava z veselimi šalami. Je 
pridna kot mravljica in zelo samostojna. V pomoč so ji 
včasih hčerki Berta z Rafkom in Milica. 

Tretja 90-letnica je Atričkova Trezika, ki je ob praznovanju 
visoke obletnice spet zažarela v sredi svojih otrok, ljubih 
vnukov in pravnukov. Čeprav že nekaj let živi brez noge, 

Vsak mesec se  nekaj članic univerze za tretje življenjsko 
obdobje Šmarje srečamo na kuharski delavnici.  Na 
zadnji delavnici smo v lonce dale zadnje jesenske 
pridelke z vrta, kot so repa, korenje,  koleraba, seveda 
ni manjkalo tudi meso za popoln obrok. 
Vsaka delavnica je nekaj posebnega,  je prijetno 
druženje,  je spoštljiva priprava hrane in je uživanje ob 
dobrotah, ki jih pripravimo, obenem pa se tudi nekaj 
naučimo, saj je življenje pot, na kateri se vse življenje 
učimo.   

Slavica Javornik

je na vozičku, je zelo spretna, še zelo samostojna in 
srečna, ker se počuti ljubljeno v Tinetovi družini, ki lepo 
skrbi zanjo. 

Vse tri slavljenke so vredne občudovanja. Vera jim vliva 
upanje in jim pomaga živeti, čeprav že šepata sluh in vid 
ali so boleče noge. Nič se ne pritožujejo in s hvaležnostjo 
se veselijo vsakega dne. Učimo se od njih!Skromno upam 
trditi, da se modrost veča s starostjo; kot da bi stali malo 
višje in videli malo dlje ter bolje razsojajo. Zelo lepo pa 
se ujema, če povežemo modrost starejših z močjo in 
energijo mlajših. Le tako skupaj zmoremo več!

Trezika Vozlič

Obisk pri treh 90-letnicah na Sv. Štefanu

Udeleženke UTŽO 
Šmarje kuhajo

Na obisku pri Ani Smole, zraven Terezija Vozlič.  
Foto: Ivan Žaberl

Zraven Terezije Artiček prostovoljki Terezija 
Vozlič in Veronika Glavak. Foto: Ivan Žaberl

Milica Prašiček je pravi veseljak; ob njej Terezija 
Vozlič in Ivan Žaberl. Foto: Veronika Glavak

Udeleženci kuharske delavnice. Foto: Sergeja Javornik
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Resnična vrednost darila je v posvečenosti trenutka 
obdarovanja. V času od Miklavža do božiča se številni 
sprašujejo, kaj naj kupijo za darilo, saj so trgovine polne 
izdelkov iz držav tretjega sveta, a brez prave vrednosti, 
ki bi jo želeli podariti nekomu. Zato je pomembno, da 
razmislimo, kakšna je sploh resnična vrednost darila in 
kako se odločiti, da naredimo korak v pravo smer.  

Osnovno pravilo je, da naj vsebina darila sledi željam 
obdarovanca in obsegu naših zmožnosti. Če želimo, 
da z darilom razveselimo drugo osebo, je treba pri 
njegovi izbiri slediti željam obdarovane osebe in 
upoštevati pomen, ki ga pripisuje obdarovanju. Če pri 
izbiri darila sledimo predvsem svojim željam, bomo 
verjetno zgrešili bistvo in darilo ne bo doseglo namena. 
Pogosto pozabljamo, da darilu daje posebno vrednost 
posvečenost trenutka, ki ga ustvarimo z obdarovanjem. 
Zato je koristno, da obdarovanje primerno načrtujemo, 
izberemo primeren trenutek in izročimo darilo osebi s 
pozornostjo in prisotnostjo. S slednjim se obdarovanega 
dotaknemo in ga počastimo v globino njegovega bistva. 
Trajnostno obdarovanje predstavlja trend in izkazuje naš 
odnos do planeta Zemlje in do nas samih. Zato bodite 
letos izvirni, podarite drugačno darilo, ki je izdelano po 
principu ponovne uporabe in je lokalno. To je ključnega 
pomena, saj z izdelkom, ki je narejen na neodgovoren 

način do okolja in ljudi, ne morete biti prepričljivi. Kot 
darilo lahko izberete darilni bon, vstopnice za različne 
prireditve, potovanja, kino, masaže itd. Še boljša izbira je, 
da podarite svoj čas, tako da nekomu pomagate pospraviti 
stanovanje, urediti okolico, paziti otroke, se pogovarjati s 
starejšimi in osamljenimi, naučiti obdarovanca pripraviti 
domač kruh ali popraviti oz. izdelati izdelek, ki ga je 
želel itd. Takšna darila pomenijo veliko več, kot le hiter 
nakup bleščečega, a vsebinsko praznega darila, zato 
premislite, kakšna bo resnična vrednost vašega darila 
letos. Zelo pomembno je, kako je darilo pripravljeno za 
obdarovanca. Že dolgo časa ni več primerna uporaba 
folij, drugih plastičnih in umetnih materialov. Lepa misel, 
napisana na ekološkem papirju v naravni embalaži, je 
lahko zelo izvirno in osebno darilo. Že majhna dekoracija 
iz ponovne uporabe in naravnih materialov lahko 
razveseli obdarovanca in mu da navdih za kreativnost v 
prihajajočem letu. Takšne praktične embalaže in ideje so 
na voljo v centru ponovne uporabe.

OKP Rogaška Slatina, Center ponovne uporabe

Sodelavci Župnijske Karitas in ljudje dobre volje Župnije 
Šmarje pri Jelšah smo se zbirali dva večera v tednu 
Karitas v župnijski kleti in izvedli delavnico izdelave 
adventnih venčkov. Izdelali smo okoli sto adventnih 
venčkov. Ponudili smo jih za prostovoljne prispevke 
vernikom pri vseh štirih nedeljskih svetih mašah. 
Izkupiček bomo namenili za nakup živil, ki jih bomo v 
prazničnem decembru skupaj z zbrano ozimnico razdelili 
našim prejemnikom. 
Obdarili smo tudi 300 otrok naše župnije, ki jih je obiskal 
sveti Miklavž pri sveti maši s simboličnim darilom.

Marjana Skale

Pred prazniki o 
pravi vrednosti daril

Izdelali adventne venčke

Nekaj idej za dekorativne embalaže iz ponovne uporabe

Izdelali so približno sto adventnih venčkov. 
Foto: arhiv Karitas
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Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo svetovni dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga pod okriljem 
Organizacije združenih narodov, Svetovne zdravstvene 
organizacije in Evropskega združenja žrtev prometnih 
nesreč v Sloveniji organizira zavod Varna pot. Na ta dan 
se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih 
nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci 
in znanci. Geslo letošnjih mednarodnih aktivnosti je 
poziv k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudo telesno 
poškodovanih v prometnih nesrečah za 50 odstotkov do 
leta 2020, ki jih bomo v Sloveniji izvajali pod sloganom V 
poklon življenju. 
V občini Šmarje pri Jelšah je v zadnjih desetih letih 
ugasnilo osem življenj. V spomin na žrtve prometnih 
nesreč so pred občinskim poslopjem prižgali sveče tudi 
župan Stanislav Šket ter člani Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Občine Šmarje 
pri Jelšah, člani Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Rogaška Slatina in drugi občani. 

Milan Konšak, tajnik SPV-ja

V Šmarju pri Jelšah je bila v soboto, 25. novembra, velika 
viteška svečanost Evropskega reda vitezov vina, Konzulata 
za Slovenijo. To je osrednja viteška svečanost s sprejem 
novih članov in z napredovanji. Celodnevni dogodek se 
je začel v vinski kleti, kjer je domicil celjskega omizja. Za 
dobrodošlico sta udeležencem zaigrali Eva in Vita Novak, 
zapel je kvartet Pušeljc. Za pogostitev so poskrbeli člani 
društva Trta in Ajda. 
Slovesnost se je nadaljevala z viteškim obredom v cerkvi 
sv. Roka, kjer so po predpisanem protokolu viteškega 
reda sprejeli novince in opravili napredovanja članov. 
Obred je vodil dekan Tadej Linasi. V cerkvi je zbrane 
nagovoril župan Stanislav Šket. Med drugim je dejal: 

»Z odločitvijo, da je velika viteška svečanost v Šmarju 
pri Jelšah, je red izkazal posebno čast lokalni skupnosti, 
vinogradnikom in vinarjem v šmarski občini, pa tudi 
članom iz naše občine, in sicer Janiju Vrežetu, Franciju 
Namuršu in Tadeji Vodovnik Plevnik, ki so dejavni 
v društvu Trta.« Dogodek so sklenili s kosilom v 
Podčetrtku. (SJ)

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko 
je organizirala strokovno ekskurzijo v Posavje, kjer je 
s tamkajšnjim LAS-om izmenjala izkušnje prejšnjega 
finančnega obdobja in iskala možnosti povezovanja v 
aktualni finančni perspektivi. Udeleženci so se seznanili 

z več projekti, ki so jih uspešno izvedli v Posavju. Pred 
uradnim zaključkom strokovne ekskurzije je sledila 
predstavitev delovanja LAS-a Posavje in pogovor o 
možnostih sodelovanja. LAS-a sta že sodelovala v 
pripravi projektov, saj sta v letošnjem juliju skupaj 
prijavila projekt sodelovanja na temo dodatne promocije 
biosfernih območij v Sloveniji. Iz pogovorov je mogoče 
sklepati, da idej za nove projekte ne manjka, tako si 
obetajo dobrega sodelovanja. 
Udeleženci so spoznali še del Okusov Posavja, ki so jih 
pripravili v družinskem podjetju Kunst, ki prav tako 
povezuje kulinarično ponudbo Posavja ter Obsotelja in 
Kozjanskega, so sporočili z Razvojne agencije Sotla. (SJ)

Žrtvam prometnih nesreč prižgali sveče

Velika viteška 
svečanost 

Dobri okusi in lepi razgledi

V spomin na žrtve prometnih nesreč so 
prižgali sveče. Foto: arhiv SPV-ja

Vitezi vina v cerkvi sv. Roka. Foto: Damjan Regoršek

Med drugim so spoznali zgodovino gradu Sevnica in si 
ogledali grajski vinograd. Foto: RA Sotla
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V soboto, 2. decembra, je v vinski kleti Šmarje pri Jelšah 
potekala otvoritev pravljično okrašene kleti in razstava 
medenih hišk. Razstavo medenih hišk so pripravili: 
kmetija Čadej, Šolski center Šentjur, Tatjana Šolar iz 
Laškega in Studio Kcake Klemen Sitar. Družili smo se 
ob mizah lokalnih ponudnikov: kmetij Vreže, Čadej, 
Grobelšek in Vizjak, družina čebelarjev Šmarje pri Jelšah, 
Tatjana Čebular, Maruša Planko, Rozalija Šket. Svoj delež 
so prispevali Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta, 
kuhano vino so pripravile članice Društva kmetic Ajda. 
Za kulturni program so poskrbeli Amadeus, Kvarta, 
kvartet Pušeljc. S citrami in prijetnim vokalom sta se 
predstavili Amanda Planinšek in Aleška Voh, program 
je povezovala Marta Koprivc. Simona Dobnik iz Občine 

Šmarje pri Jelšah je občanom in navzočim zaželela vse 
lepo v prihajajočem letu.

Lea Centrih

Zadnji teden v oktobru in prvi teden v novembru je bil 
v znamenju priprav na nov (pol protokolarni) prostor za 
poroke v Šmarju pri Jelšah. Pari se odslej lahko brezplačno 

poročijo v vinski kleti v Šmarju pri Jelšah. V ta namen smo 
sodelovali s frizerskim salonom Pri Minki, fotografom 
Damjanom Regorškom, s cvetličarko Jano Jagodič, ki sta 
se jim v roke prepustila zakonca Platošek. Pomagali so 
nam še člani Društva vinogradnikov in kletarjev Trta, 
članice Društva kmetic Ajda in kvartet Pušeljc. 
Vsi so prispevali svoja znanja in talente, zaradi česar je bil 
dogodek še bolj uspešen. Ob tej priložnosti se jim v zavodu 
TŠM lepo zahvaljujemo. V pripravi je predstavitveni spot 
in fotografije, skozi katere želimo poudariti, da Društvo 
vinogradnikov ter kletarjev Trta z veseljem pričakuje 
pare, ki jim je všeč ambient vinske kleti in bi se želeli tu 
civilno poročiti. Vsi sodelujoči že nestrpno pričakujejo 
prve pare, ki se bodo prepustili njihovemu znanju in si 
tako prikrajšali marsikatero skrb pri organizaciji poroke. 
Za informacije smo vam na voljo v zavodu za turizem, 
šport in mladino, tel. št. 031 348 042 ali 08 201 03 91, 
poiščete nas lahko tudi na Facebooku. 

Lea Centrih

Pravljično okrašena klet

Poroka v vinski kleti

V vinski kleti Šmarje pri Jelšah smo preživeli lepo popoldne 
z lokalnimi ponudniki in izdelovalko naravne kozmetike 
Katjo Kline, dišalo je po eteričnem olju, kuhanem vinu 
in medenjakih. Lokalni ponudniki, ki so tokrat obarvali 
klet s svojo ponudbo so bili: kmetija Čadej, Tatjana 
Čebular, Ksenija Miklavžič, Jadranka Kincel, Marinka 
Vrbek, Metka Jelen, kmetija Vizjak, Čebelarska družina 
Šmarje pri Jelšah. Ta dan je bilo mogoče poskusiti vino 
vinogradnikov Trta.
Katja Kline je pripravila delavnico izdelave naravnega 
mila, ki so ga lahko obiskovalci odnesli domov. Nekateri 
so bili nad izdelavo navdušeni in bodo milo poskusili 
izdelati tudi doma. 
Še vedno si lahko ogledate razstavo medenih hišk. 

Lea Centrih

Izdelali mila

Zakonca Platošek med poročnim obredom v vinski kleti. 
Foto: Damjan Regoršek

Razstava medenih hišk v vinski kleti. Foto: Melita Bevc
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Decembra mineva 50 let, odkar je šmarski 
bend Jelše prvič zaigral pred občinstvom na 
mladinskem plesu. Ob zvokih električnih 
kitar, harmonike in bobnov so mladi zaplesali 
30. decembra 1967 v stavbi osnovne šole, 
nekdanje nižje gimnazije v Šmarju pri Jelšah.
Bend Jelše je nastopal med letoma 1967 in 
1971 ter igral na številnih mladinskih plesih 
in drugih prireditvah. Njegovi člani so bili: 
Jan Ciglenečki, Slavko Ciglenečki, Bogdan 
Marinček, Vito Andrenšek, Jože Gojtan in 
Ivan Pečnak.
V spomin na stare šmarske dneve in takratno 
druženje mladih ob glasbi in košarki so 
Jelše ponovno zaigrale pred svojim zvestim 
občinstvom 8. decembra v novi šmarski 
vinski kleti vinogradnikov in vinarjev Trta. 
Obujanje spominov je bilo veselo in bučno kot 
nekoč na mladinskih plesih. Jelše so v goste 
povabile še najstarejši ptujski rockerski bend 
New Ex in mnogo mlajši šmarski Bučko bend.

Vito Andrenšek

Srečanje 
generacije Jelše

Prva zasedba šmarskega benda Jelše. Foto: osebni arhiv

Jelše v letošnjem decembru. Foto: osebni arhiv
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Matic Vizjak je mlad kmet, ki se ne ozira na žaljivke 
drugih, zaradi njih se še bolj trudi uspeti. S svojo vizijo 
in pristopom si želi navdušiti mlade in spremeniti 
njihova mnenja o poklicu kmeta v Sloveniji. Njegovo 
čili vino je na letošnjem tekmovanju v New Yorku 
osvojilo kar tri medalje in mu tako odprlo vrata na 
svetovni trg.

Spraševali: Matic Boršić, Nataša Dolenc, Tajda Majer, 
Matic Šramel, 9. r. OŠ Šmarje pri Jelšah

Kaj ste počeli, preden ste se začeli ukvarjati s čiliji?
»S čiliji se ukvarjam že približno petnajst, dvajset let. 
Pikantna hrana je bila vedno moja spremljevalka. Kot 
s poslovno idejo pa sem se s čiliji začel ukvarjati pred 
tremi leti, ko sem se preselil nazaj v Šmarje. Pred tem 
sem delal v turizmu, na ladji kot mornar, pa v Portorožu 
kot receptor, kuhar, natakar, reševalec iz vode, kasneje 
sem se preselil tudi v Avstralijo, kjer sem živel eno leto 
in delal kot kuhar. Po vrnitvi v Šmarje pa sem se začel 
profesionalno ukvarjati s čiliji in poskusil tržiti lastno 
blagovno znamko.« 

Koliko čilija pridelate na leto? Kdo vam pri tem 
pomaga?
»Po pravici povedano ga še nisem tehtal, ampak mislim, 
da ga je na leto nekje od 80 do 100 kilogramov. Največ mi 
pomaga oče, ki skrbi za pridelavo, sam pa sem zadolžen 
za predelavo.« 

Zakaj vas čili navdušuje?
»Čili je pri naši hiši že več kot dvajset let. Moj oče ga je 
prinesel domov, ko sem bil še majhen 'pokavec'. Vedno 

je rekel, da je treba jesti pekoče, pa boš zdrav. Kot otrok 
sem vedno jedel čilije in ljubezen do pikantne hrane sem 
sčasoma izpopolnjeval na svojih potovanjih po svetu. V 
bistvu je čili del mojega vsakdanjika. Jem ga res vsak dan, 
od jutra do večera. Vsak ima svoje veselje (smeh).« 

Od kod vam ideja za čili vino?
»Ideja je nastala takoj po prvem čili festu v Šmarju, ko 
smo videli, na kakšne načine vse že ljudje uporabljajo 
čilije – v žganju, jogurtih, marmeladah, omakah … Samo 
v vinu ga še ni bilo. Zato smo to naredili mi. Učili smo 
se tri leta in ga letos končno dokončali. Združili smo se 
z drugimi vinogradniki, ki so nam dali več znanja. Na 
začetku so se nam vsi smejali, a smo šli s čisto vizijo 
naprej. Zato pa smo sedaj tu, kjer smo.« 

Kakšnega okusa je to vino? 
»To je težko reči, ker ima vsak jezik svoj okus. Belo 
vino je bolj sladko, je zvrst treh vin – laškega rizlinga, 
sauvignona in rumenega muškata. Malo bolj pikanten 
je od roseja. Rose je pa 'žensko' vino, vsebuje rumeni 
muškat, ki ima precej višjo sladkorno stopnjo in precej 
nižjo stopnjo pikantnosti.« 

Z vinom ste se prijavili na tekmovanje v Ameriki. 
Kako je potekal postopek prijave?
»Postopek je bil precej zapleten. Da sem vino sploh 
prijavil, sem potreboval štiri tedne. Ta organizacija ima 
namreč zelo stroga pravila glede alkoholnih pijač. Prijava 
prav tako tudi ni ravno poceni, ampak konec koncev je 
vredno, sploh če pogledamo, koliko denarja vsak dan 
zapravimo po nepotrebnem. Lahko bi izgubil denar, 
ampak sem ga dobro investiral. Tako bo vino zdaj lahko 

»Čeprav sem dobil veliko žaljivk, sem 
ostajal pri svojih idejah.«

Mladi novinarji so intervju z Maticem Vizjakom opravili v sklopu Netkove delavnice Novinar za en dan. Foto: arhiv šole
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šlo po vsem svetu. Na koncu se moraš vedno odločiti, ali 
boš sprejel priložnost ali jo boš izpustil.« 

Kako pa je potekalo samo tekmovanje?
»Težko rečem, ker ni odprto za javnost. Je pa veliko 
tekmovanje, okoli 650 vinogradnikov z vsega sveta tja 
prinese skoraj 4000 vzorcev vina. Traja pa en teden.«

Koliko nagrad pa ste sicer dobili za svoje delo? Katere 
vam največ pomenijo? 
»Aprila sem v New Yorku dobil tri odličja za čili vino, 
zlato in dve srebrni medalji. Minuli mesec sem bil izbran 
za ime oktobra na Valu 202, septembra za inovativnega 
mladega kmeta. Na sejmu Agra sem dobil srebrno plaketo 
za moderno drugačno kmetijo v Sloveniji. 21. decembra 
grem v Ljubljano, kjer se potegujem za naziv ime leta 
2017. Težko bi rekel, katera nagrada mi največ pomeni. 
Morda ima največjo težo naziv inovativnega mladega 
kmeta v Sloveniji. To je najprestižnejši naziv, ki ga lahko 
dobiš na področju kmetijstva v Sloveniji.«
Se spomnite, kakšni občutki so vas obšli, ko ste dobili 
naziv inovativnega mladega kmeta? 
»Občutek je seveda fenomenalen. Želel sem si 
naziva, ampak ne kot Matic Vizjak, temveč kot kmet. 
Vidite razliko? Moja ideja je predvsem med mladimi 
popularizirati poklic kmeta, ker mislim, da v Sloveniji 
ni med najbolj zaželenimi. Ampak poklic kmeta je 
spoštovanja vreden poklic. Kmet vam da hrano na mizo, 
kmet poskrbi, da nismo lačni. Prav ta naziv me je vodil 

naprej. Za ime oktobra sem se potegoval s športniki, 
kulturniki in fotografi. Zato mi je še posebej veliko 
pomenilo, da je zmagal kmet. Ne razumite me narobe, 
nič nimam proti športnikom, daleč od tega. Ampak moje 
poslanstvo je, da dvignem spoštovanje tega poklica.«

Kdo je vas podpiral na poti k uspehu? 
»Uf, kar dosti ljudi. V prvi vrsti seveda moja družina, ki 
mi je vedno na voljo in me podpira ne glede na moje ideje 
in izdelke, ki jih nameravam izdelati. Imam tudi veliko 
prijateljev, sovaščanov in sokrajanov, ki nam pomagajo 
na tej poti, ko potrebujemo pomoč pri delu.«

Ali vas je kdo zavrnil pri vaših idejah s čilijem?
»Seveda, pa ne le enkrat. Bilo je kar nekaj zavrnitev, 
posmehovanj, celo žaljivk. To nič ne pomeni, če imaš 
čisto vizijo, misli in srce na pravem mestu. Vedno bodo 
ljudje, ki te bodo ustavljali, ne smeš jih poslušati. To ti 
mora dati le še večji pogum. Med drugim so mi govorili, 
da je čilijevo vino bedarija, da mi ne bo uspelo. Ampak 
če se veliko ljudi ukvarja s tabo, si moraš to šteti v čast, 
ne pa jokati in biti žalosten, ker to pomeni, da ta oseba 
v življenju nima početi nič boljšega, kot da se ukvarja 
s tvojimi idejami in tvojimi mislimi. Treba je iti preko 
tega.«

Med intervjujem. Foto: arhiv šole

Leto, ki se izteka, je bilo v 
znamenju zaupanja, ki ste nam ga 

izkazali. Bilo je v znamenju 
poguma, ki nas je le še utrdil na 

naši poti trajnostnega razvoja. Bilo 
je v znamenju veselja ob 

spoznanju, koliko zmoremo - skupaj!spoznanju, koliko zmoremo - skupaj!
 

Ob vstopu v novo leto si želimo, da 
bi se vse to med nami 
pretakalo še naprej.

Srečno in zdravo 2018.
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Lep praznični pozdrav, ljubitelji dobrega filma. Moj 
deseti članek bo z jubilejem zaokrožil to leto. 

Piše: Žiga Planinšek

Začel bom s filmom, ki sem ga zadnjič napovedal, 
Slovenija, Avstralija in jutri ves svet Marka Naberšnika. 
Kar ne morem mimo tega, da filma ne bi primerjal z 
režiserjevim najbolj znanim Petelinjim zajtrkom. Če je 
slednji bolj »moški« s primesmi romantike, je Slovenija, 
Avstralija in jutri ves svet vse kaj drugega. Po režiserjevih 
besedah je to njegov najbolj oseben film, katerega večina 
je bila posneta na dejanskih lokacijah v Mariboru, kjer je 
preživljal otroštvo. Od tod naj bi dobil osnovno idejo za 
film. Gre za zgodbo tipične slovenske družine. Protagonist 
je Boris Jenko (Jure Ivanušič) sicer marljiv delavec, ko pa 
se pokaže možnost, da bi lahko bil odpuščen, mu zadiši 
denar, ki ga bi lahko dobil preko mrežnega marketinga, 
ki mu ga predstavi Igor Breznik (Aljoša Ternovšek), 
premeten prodajalec. Boris se zaplete v zmešnjavo 
narejenih odnosov, lažnih obljub in celo varanja. Tudi 
njegova žena Vesna Jenko (Minca Lorenci) doživi 
nekakšno preobrazbo, s tem ko si najde novo službo in se 
zbliža s svojim nadrejenim. Edina, ki se ju dogajanje ne 
dotakne, sta otroka. Morda je to nenavadno, a neobičajen 
je tudi konec filma. Krivec ni kaznovan za svoje napake, 
ostanejo mu zgolj v poduk. Tako se konča skoraj tako, kot 

se je začelo, z družinsko idilo, vsaj približkom le-te. Še 
kako aktualna zgodba, ki nas v vsakem prizoru opozarja 
na to, kako hitro smo pripravljeni verjeti. V filmu sicer 
srečamo samo znano filmsko zasedbo, navdušujejo nas 
Boris Novak, Bojan Emeršič, Tadej Toš, Viktorija Bencik 
in drugi. 
Filme, tako s tuje kot tudi z domače scene, bomo 
lahko spremljali še ves december in si tako popestrili 
marsikateri večer. Od tujih bo prvi na sporedu 22. 
decembra, komično-glasbeni film Prava nota 3, ljubitelji 
fantazije boste na svoj račun prišli še tik pred božičem, 
Kabinet čudes bo na sporedu 23. decembra. Še posebej 
bi izpostavil film Čudo, ki je gledalce v našem kinu sicer 
že ganil, a si ga bo moč ogledati še enkrat 27. decembra. 
Izjemna zgodba dečka, ki se je rodil z iznakaženim 
obrazom in njegovo neverjetno karizmo, s katero se 
spopada skozi realnost ranljivega časa, ko vstopa v šolo. 
Najmlajši si bodo lahko 28. decembra ogledali animirani 
film Bikec Ferdinand, isti dan napovedujem še nekaj 
fantazijskega in primernega za staro in mlado: Jumanji: 
Dobrodošli v džungli, ki je pravzaprav »remake« filma iz 
devetdesetih. Tik pred novim letom, 30. decembra, pa je 
na sporedu še zmes komedije in drame Madame. 
Opažam, da je v našem kinu prazničen ves december in 
ne le nekaj dni, ki vsako leto prehitro zbežijo mimo. Ob 
tej priložnosti naj vam, bralcem rubrike, zaželim kar se 
da prijetne božično-novoletne praznike, preživite jih v 
krogu najdražjih ter … dobrih filmov. Najdite svoj navdih 
za prihajajoče leto v vsakem kadru, prizoru in sekvenci.

Na zadnji novembrski dan smo v Zavodu za turizem, 
šport in mladino Šmarje pri Jelšah skupaj z Društvom 
vinogradnikov in kletarjev Trta pripravili 2. tematski 
večer, ki je bil obarvan kozjansko. Hiša okusov nam je 
postregla s kozjanskim narezkom, Društvo vinogradnikov 
in kletarjev Trta se je predstavilo s štirimi vzorci vina 
lokalnih vinarjev, z venčkom se je predstavila folklorna 
skupina Jakob Sket iz Mestinja. Večer smo preživeli še v 
družbi cimbal in harmonike ansambla Stanka Fajsa, ki 
je v goste pripeljal Danijela Kolariča. Skupaj z njimi je 
zaigral na cimbale.

Lea Centrih

 

Vaš Kolektiv 
 
 
 
 
 

Knjižnica 
Kulturni dom 
Muzej baroka 

                   V letu 2018  
                           bomo praznovali 40. letnico 

našega kulturnega doma. 
 

Vrata naše hiše  
bodo v prihajajočem letu 

za Vas še večkrat odprta. 
Veseli Vas bomo. 

Od nas boste odšli  
drugačni. 

 

                                 Lepo praznujte letošnje  
božične praznike 
ter veliko lepega 

in dobrega naj 
Vas spremlja 
v letu 2018.                    

                                        

Pred prazniki še v kino

2. tematski večer

Zaplesali so folklorniki iz Mestinja. Foto: Melita Bevc
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Veliki zgodovinski dogodki, kot so vojne, ki med 
ljudmi povzročajo strah, pomanjkanje in smrt, se 
globoko zarišejo v spomin ljudi. Institucije s področja 
kulture, kot so muzeji, knjižnice, šole, ne le v Sloveniji 
temveč tudi po vsej Evropi in svetu, zbirajo spomine 
na ta čas, v svojem lokalnem in širšem okolju. 

Piše: Mateja Žagar, bibliotekarka, Domoznanski oddelek 
Knjižnice Šmarje pri Jelšah

Tudi v Knjižnici Šmarje pri Jelšah smo ob stoti obletnici 
prve svetovne vojne želeli razkriti spomine na to obdobje 
in z razstavo, ki smo jo pripravili leta 2015, predstaviti 
življenje ljudi v Šmarju in okolici v tem času. Iskali smo 
zgodbe, ki so nam jih pripovedovali sorodniki ali znanci, 
hkrati pa tudi zapuščino vojakov, ki so se borili na frontah, 
se vrnili na svoje domačije in tudi tistih, ki se niso vrnili. 
Za Slovence se je vojna začela leta 1914, ko so slovenski 
vojaki odpotovali na vojno bojišče v Galicijo. Zelo boleč 
in žalosten spomin, seveda bolj intimen, ker se je dogajal 
na našem ozemlju,  pa prav tako predstavlja dogajanje 
na Soški fronti leta 1915. Vojaška mobilizacija je iz 
slovenskega prostora poslala na bojišča 60 odstotkov za 
vojsko primernih moških, starih od 21 do 42 let, kasneje, 
ko je vstopila v vojno Italija, pa vse moške, stare od 17 
do 50 let, starejše in manj sposobne so dodelili tako 
imenovanim črnovojnikom. Naborno območje 87. polka 
je obsegalo celjski okraj z okolico, zato se je imenoval tudi 
Celjski pehotni polk. Tudi vojaki iz naših krajev so se v 
večini pridružili temu polku, ki je po narodnosti sestavljal 

95 odstotkov Slovencev in 5 odstotkov Nemcev. Iz Šmarja 
in okoliških vasi, ki so spadale pod šmarsko župnijo, je 
odšlo v vojno nekaj manj kot 400 krajanov, skoraj iz 
vsake hiše so odšli možje in sinovi. Slaba tretjina jih je 
izgubila življenje na različnih bojiščih, v Galiciji, Srbiji, na 
Tirolskem in na Soški fronti.
Namen razstave, ki smo jo leta 2015 pripravili v Knjižnici 
Šmarje pri Jelšah, je bil obuditi spomin, spominjati 
se ljudi, kaj so doživeli, kako so čutili, kako so živeli v 
obdobju vojne. Obuditi zgodbe, ki so še ostale v spominu 
tistih, ki so jim jih pripovedovali očetje, dedi, pradedi, 
da jih bodo spoznali tudi naši otroci. Pobrskajte po 
družinskih arhivih, mogoče najdete zanimivo zgodbo, 
pismo, dnevnik ali fotografijo in svoje spomine delite z 
nami. Ob stoletnici konca prve svetovne vojne leta 2018 
bomo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah spomine ponovno 
obudili.
Na spletni strani digitalizirane kulturne dediščine 
»Kamra« (www.kamra.si) si lahko ogledate zgodbo z 
naslovom Ne spominjamo se vojne, spominjamo se ljudi, 
v kateri smo objavili zbrane spomine iz prve svetovne 
vojne v naših krajih.

Vojaki 16. bataljona 87. pehotnega polka na fronti, med njimi Anton 
Bračko iz Imenega - leži na desni strani. Foto: osebni arhiv D. Bračko Vabilo na razstavo

Ne spominjamo se vojne, spominjamo se ljudi 

Lemberški fantje, ki se odpravljajo na vojaški nabor ali 
»štelngo«. Pred odhodom so se sfotografirali pred vaško 
gostilno. Foto: osebni arhiv A. Novak

Mihael Vizjak se je v 
prvi svetovni vojni boril 
na vzhodnem bojišču, v 
Galiciji, kjer je bil leta 1915 
ranjen, zato se je zdravil v 
Marija Valerija spitalu blizu 
Budimpešte. Od tam je pisal 
domov bratu, kasneje pa je v 
bolnišnici umrl. Foto: osebni 
arhiv B. Kutnjak

Ivan Anderluh iz Šmarja 
pri Jelšah se je rodil leta 
1890. Pred vojno je bil član 
šmarske prostovoljne požarne 
brambe, v času vojne je v 
avstroogrski vojski opravljal 
delo strojevodje. Po vojni je bil 
kratek čas župan v Šmarju pri 
Jelšah, kmalu je zbolel in umrl 
za tuberkulozo, star komaj 36 
let. Fotografija je iz leta 1914. 
Foto: osebni arhiv J. Anderluh
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Bili smo pridni in pridni so naši otroci, zato nas je v 
soboto, 2. decembra, obiskal sveti Miklavž.
Ker ima veliko dela s pripravami daril in z obdarovanjem 
otrok, je malo zamujal. Da nam je ta čas hitreje minil, 
nas je najprej pozdravila direktorica Jasna Žerak, nato 
je pravljičarka Gusta Grobin povedala pravljico o mišku 
Matičku. Ker Miklavža še vedno ni bilo, nam je gledališče 
Minicity zaigralo gledališko predstavo o deklici Genovefi 
in njeni prijateljici Kredi. Kreda in Genovefa sta nam tudi 
pomagali poklicati Miklavža.
Prišel je s polnim košem daril in z angelčki. Najmanjši 
angelček nam je igral na citre, večji pa so pomagali deliti 
darila, bonbone in medenjake. Bilo je kot v pravljici. 
Otroške oči so se iskrile in bilo nam je lepo. Ves dogodek 
je poslikala naša fotografinja Zlatka. Domov smo odhajali 
veseli in razigrani.
Zahvaljujem se direktorici Jasni Žerak za vzpodbudo 
in pomoč pri organizaciji dogodka, Gusti Grobin za 
doživeto pravljico, gledališču Minicity za odigrano 
predstavo, podjetjema Jagros in Kotis za donaciji, Vita-
med čebelarstvu Posl za odlične medenjake, Angeli 
Fir za sešite obleke, Gregorju, Klavdiji in Emmi Novak 

za kronice, Branki Šket iz splošne bolnišnice Celje za 
sodelovanje, Roku Metličarju za izposojo kostuma, Zlatki 
Polajžer za fotografiranje, Tanji Rancinger za sodelovanje 
in povezovanje programa, Marjani Skale in Ani Srbotnjak 
za sodelovanje ter Neži Drame za igranje na citre. Hvala 
tudi vam dragi starši, da ste pripeljali svoje otroke in smo 
skupaj ustvarili dogodek, ki bo otrokom ostal v prijetnem 
spominu.

Slavica Drame, dipl.m.s. IBCLC, predsednica sindikalne 
enote Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah

 

 

 

 
Bliža se najlepši čas v letu. 

Čas, ko se spominjamo preteklosti in 
pričakujemo prihodnost. 

Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu 
seli iz srca v srce. 

Naj se Vam uresničijo sanje, udejanjijo 
želje in izpolnijo pričakovanja. 

 

Srečno 
2018! 

 
 

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 
Jasna Žerak, direktorica 
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Obiskal nas je sveti Miklavž
Gusta Grobin je povedala pravljico o mišku Matičku. Foto: Zlatka Polajžer

Miklavž je obdaril otroke. Foto: Zlatka Polajžer
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Letos smo v petek, 17. novembra, že 
šestič obeležili dan slovenske hrane, ki 
ga je vlada razglasila leta 2012. Na ta 
dan poteka tudi projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Tako so se nam na ta 
dan pri skupnemu zajtrku pridružili 
predstavniki Čebelarske družine 
Šmarje pri Jelšah, župan Stanko Šket, 
vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Damjan Boštjančič, direktorica 
občinske uprave Simona Dobnik ter 
koordinatorka za stike z javnostmi 
Sergeja Javornik. Za tem smo 
skupaj obiskali otroke po oddelkih ter 
občudovali njihove pogrinjke,  plakate 
in druge izdelke na temo medu in 
čebelarstva. 

Ob 10. uri smo se vsi skupaj zbrali v telovadnici in se tako na nek način 
pridružili nešteto pevskim zborom šol in vrtcev širom Slovenije in zapeli 
Slakovo pesem Čebelar. Pobudnik dogodka, Čebelarska zveza Slovenije, je 
na spletu pripravila stran, kjer so naloženi posnetki več kot 400 sodelujočih 
zborov.
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, 
da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe - domače pridelave 
in predelave ter pomenu čebelarstva za človeka kot tudi za kmetijsko 
pridelavo. Pri izbiri hrane tako v vrtcu kot doma naj ima prednost hrana, 
ki jo pripravil domač, slovenski pridelovalec ali predelovalec. Hrana, ki je 
bila pripravljena v bližini, je bolj sveža, bolj hranljiva, s polnejšim okusom 
in brez dodajanja dodatkov za daljše skladiščenje in poudarjanje okusa.

Ida Valek

V petek, 17. novembra, smo na OŠ Šmarje pri Jelšah 
obeležili dan slovenske hrane, ki izpostavlja prednosti 
lokalno pridelanih živil, zato smo za zajtrk ponudili kruh, 
maslo, med, mleko in jabolka slovenskega, lokalnega 
izvora. Učencem 1. b sta se pri zajtrku pridružila župan 
Stanislav Šket in ravnatelj Mitja Šket.
Da bi naše lokalne pridelovalce hrane bolje spoznali, so 
šolski novinarji z njimi že prej posneli intervjuje, ki so jih 
učenci prebrali pred zajtrkom. Tako so spoznali čebelarja 
Marjana Hribernika, predsednika Čebelarske družine 
Šmarje pri Jelšah, pridelovalca in predelovalca mleka 
Boštjana Vrežeta iz Vodenovega in sadjarja Mateja 
Mastnaka s Ponikve. 

Sedmošolci so obiskali čebelnjak, kjer so jim člani 
čebelarskega društva približali čebelarstvo in pomen 
čebel za pridelavo hrane. Otroška zbora centralne šole in 
podružnice Mestinje sta se odzvala povabilu Čebelarske 
zveze Slovenije, da skupaj z osnovnošolci po Sloveniji 
ustvarijo najštevilčnejši pevski zbor in zapojejo Slakovo 
pesem Čebelar. Dan slovenske hrane so z različnimi 
dejavnostmi obeležili tudi na vseh podružnicah. Učenci 
so pripravili lepe pogrinjke, se pogovarjali o čebelah, 
ustvarjali v delavnicah in prepevali. Na Svetem Štefanu 
so na primer sami spekli kruh za zajtrk, v Šentvidu so 
slikali na panjske končnice. 
Z raznolikimi spremljevalnimi aktivnostmi smo učencem 
približali pomen zdravega načina prehranjevanja, 
dejavnosti na to temo pa bomo vključevali v naše delo 
vse šolsko leto.

Marija Kuraj, vodja šolske prehrane

Tradicionalni 
slovenski 
zajtrk v vrtcu 

Lokalna živila za zdrav zajtrk

Ob koncu druženja so zapeli Slakovo pesem Čebelar. Foto: arhiv vrtca

Sedmošolci pri čebelarjih. Foto: arhiv šole

Prvošolci med pogovorom z županom in ravnateljem. 
Foto: arhiv šole
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V vrtcu Šmarje pri Jelšah, enoti Sonček, 
smo se odločili, da bomo izvajali projekt 
na ravni oddelka z naslovom Skrb zase. 
Otroci naj bi se z različnimi dejavnostmi 
seznanjali, kako lahko skrbimo zase: 
uživamo raznoliko zdravo hrano, pijemo 
dovolj vode, se gibamo na prostem, 
skrbimo za zdravje … Poleg tega naj bi 
poskrbeli za osebno higieno, urejenost. 
Pri urejenosti ne smemo pozabiti, da je 
poleg oblačil pomembno, da so urejene 
tudi pričeske otrok in odraslih. Da se 
otroci sami prepričajo in doživijo, kako 
lahko uživamo v frizerskem salonu, 
smo obiskali frizerski salon Pri Minki. Z 
velikim veseljem nas je sprejela ga. Minka 
s svojimi sodelavkami. Seznanila nas je z 
delom v salonu, skrbjo za lastno urejenost 
in pričeske. Nato so frizerke otrokom 
uredile pričeske, vendar so otroci sami 
izrazili želje, kako bodo urejeni, izbrali so 
barvo želeja, spreja, gumice … Med tem, 
ko smo čakali na urejanje, so se otroci 
zaposlili z gledanjem knjig, risanjem ali 
pa so opazovali spretne in ustvarjalne 
frizerke. Lepo urejeni, polni novih 
doživetij, vtisov in prijetnih izkušenj smo 
zapustili salon.
Že naslednji dan smo si v vrtcu uredili 
frizerski kotiček, kjer imajo otroci 
možnost igre in ustvarjanja po lastni 
želji. Še večkrat skozi leto bomo obiskali 
go. Minko, se uredili in pridobivali nove 
izkušnje.

Vzgojiteljica Marta Kotnik in Tanja Jotić

V decembru potekajo v vrtcu številne dejavnosti, s katerimi želimo 
otrokom ustvariti prijetno predpraznično vzdušje in polepšati njihovo 
bivanje v vrtcu. Tokrat smo se odločili, da bomo v praznični december 
vstopili z obiskom lutkovnega gledališča KU-KUC v kulturnem domu 
Šmarje. Ogledali smo si predstavo Mali polhec in njegovi prvi prazniki. 
Čudovita zimska zgodbica je tako otrokom kot odraslim pokazala 
ogledalo in skozi različne šale podala veliko toplih in lepih misli o 
družini in praznikih, ki jih pričakujemo. Z ogledom predstave smo se 
vsi skupaj notranje obogatili in delček tega ponesli tudi domov, med 
svoje najdražje.

Marjetka Žnidarec, pomočnica ravnateljice

Ob obletnici trgovine Spar so otroci vrtca Šmarje pri Jelšah, enote 
Sonček, skupine 8, obiskali trgovino Spar v Šmarju, kjer jih je čakalo 
presenečenje. Pred trgovino so bile pripravljene delavnice za otroke, 
kjer so otroci lahko ustvarjali in spoznali maskoto Sparky. Otroci so 
zapeli nekaj pesmic in nato priklicali Miklavža, ki jih je obdaril. Ob 
koncu programa so se lahko otroci skupaj s starši posladkali s koščkom 
torte v trgovini. 

Ksenija Čuješ in Anja Mužerlin, vzgojiteljici

Skrb zase  v 
vrtcu Šmarje

Vstopili smo v 
praznični december

Obiskali trgovino Spar 
ob njeni obletnici

Za lepe pričeske so poskrbele frizerke v 
salonu Pri Minki. Foto: arhiv vrtca

V praznični december smo stopili s predstavo o polhu. 
Foto: arhiv vrtca

Malčki so ustvarjali z maskoto Sparky. Foto: arhiv vrtca
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Prišel je december, najbolj čaroben mesec v letu in v zraku je pravo 
praznično vzdušje, ki smo ga v našem vrtcu letos otvorili s prazničnimi 
delavnicami za starše in otroke. Delavnice so potekale v prijetnem, 
sproščenem vzdušju in prav lepo je bilo opazovati, kako zavzeto so se 
starši in otroci lotili dela. Letošnja praznična tema, ki nas bo vodila 
skozi december je: Zimske dogodivščine Jelenčka Rudolfa, čemur 
smo prilagodili delavnice. Odločili smo se za rdečo/belo kombinacijo 
z dodatkom naravnega materiala (slama, rafija in les). Delavnice so 
potekale po celotnem vrtcu (4 postaje), vsi pa smo izdelovali enake 
okraske. Tako našo avlo v vsem svojem sijaju krasi čudovita novoletna 
jelka, okrašena z jelenčki, izdelanimi iz lesa in vejic, rdeče-belih zvezdic 
iz papirja, okrašenih s slamo, in borovih storžkov, pobarvanih z belo 
barvo. Trud dela se je kazal tudi na tleh, mizah in oblačilih nekaterih 
prisotnih, vendar se ob nasmejanih obrazih otrok, za to ni nihče zmenil. 
Za piko na i in navdušenje otrok so seveda poskrbeli okusni piškoti in 
suho sadje, s katerim so se lahko sladkali vsi prisotni. Med tem, ko so 
otroci že uživali ob prigrizkih, so določeni še vedno zavzeto izdelovali 
okraske; med najbolj zavzetimi so bili predvsem atiji.

V decembru nas čaka še pester nabor dogodkov. Poleg prazničnih 
delavnic smo si že ogledali lutkovno predstavo lutkovnega gledališča 
KU-KUC z naslovom Mali polhec in njegovi prvi prazniki. V vrtcu bomo 
izvedli praznični kino, katerega pečat pusti v zraku vonj po kokicah. 
Sledi prenočitev v vrtcu, ki je namenjena vsem predšolskim otrokom 
in poskrbi za prav posebno doživetje, prav tako slavnostno kosilo, ki je 

tisti dan resnično nekaj posebnega. Medse smo povabili 
predstavnike sveta staršev, ki bodo z nami nedvomno 
preživeli prijetno dopoldne. Seveda nas za konec obišče 
tudi težko pričakovani dedek Mraz, ki se ga otroci že 
pošteno veselijo in že sedaj vadijo pesmi, s katerimi ga 
bodo priklicali medse, on pa jih bo razveselil z darili. Naj 
bodo darilo tudi posvečeni trenutki, lepe besede in topli 
objemi. Lepe praznike in vse dobro v novem letu vam 
želimo vsi zaposleni v vrtcu Šmarje pri Jelšah.

Marija Kadenšek, vzgojiteljica

Praznični december v vrtcu 

Avlo vrtca krasi čudovita novoletna jelka. 
Foto: arhiv vrtca

Zimske dogodivščine Jelenčka Rudolfa so bile izhodišče 
izdelave okraskov v delavnicah. Foto: arhiv vrtca
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V soboto, 2. decembra, so se učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo 
in nekateri nadarjeni učenci udeležili delavnice Novinar za en dan. Pri 
novinarskem delu so jih usmerjale članice Mladinskega kulturnega kluba 
Netek, pobudnica in vodja delavnice pa je bila novinarka Tina Murko Gajšek. 
V skupinah so spoznavali različne novinarske žanre in se kot pravi novinarji 
podali tudi na teren po šmarskih ulicah. Posneli so intervju z inovativnim 
mladim kmetom, domačinom Maticem Vizjakom, pripravljali članek o 
dobrodelnosti v Šmarju, anketirali mimoidoče o pripravah na prihajajoče 
praznike, v domu upokojencev posneli radijski pogovor o božiču nekoč, v 
reportaži pa predstavili delo posamezne skupine.
Spoznali so, da se je treba na delo dobro pripraviti, zato so pred odhodom 
na teren kar nekaj časa namenili oblikovanju vprašanj. Po prihodu nazaj 
pa njihovo delo še ni bilo končano. Posneto gradivo je bilo treba prepisati, 
urediti in izbrati fotografije. Skupina, ki je posnela radijski pogovor, se je 
seznanila tudi s programom za montiranje zvočnega posnetka. 
Učenci so se tako neposredno srečali z delom novinarja, pri tem pa aktivno 
in ustvarjalno sodelovali. 

Monika Javornik

Tudi letos smo se urili v znanju o sladkorni bolezni. Cilj 
tekmovanja je zaustaviti trend naraščanja prekomerne 
telesne teže mladih in vplivati na manjšo pojavnost 
kroničnih nenalezljivih bolezni, kot je sladkorna bolezen. 
Poudarek smo dali preprečevanju sladkorne bolezni 
tipa 2, uravnoteženi in zdravi prehrani, pomenu telesne 

aktivnosti ter zapletom na očeh in nogah. 
Po uspehu na šolskem tekmovanju so se državnega 
tekmovanja udeležile Lara Bosnar, Lucija Smole in Tina 
Šket. Učenke so bile uspešne – Lucija Smole je dosegla 
zlato, Lara Bosnar in Tina Šket pa srebrno priznanje.

Marija Kuraj, mentorica

Na šolskem tekmovanju iz 
razvedrilne matematike so 
sodelovali učenci od 5. do 9. razreda 
centralne šole pod mentorstvom 
Jožice Gajšek in Helene Gradič. 
Tekmovalce s Kristana Vrha je 
pripravljala Anja Vrbek. Skupaj so 
osvojili 32 bronastih priznanj. 
Državnega tekmovanja so se v 
soboto, 18. novembra, na OŠ Dobje 
udeležili štirje naši učenci. Tina 
Tiara Opalič iz 6. b je osvojila zlato 
priznanje, Gašper Kos iz 7. d, Maja 
Petauer iz 8. d in Tilen Šket iz 9. a 
pa srebrna priznanja.

Helena Gradič

Zlato in srebro na državnem tekmovanju 

Novinarji za en dan

Državno 
tekmovanje 
iz razvedrilne 
matematike

Mladi novinarji z mentoricami. Foto: arhiv šole

Najuspešnejši v razvedrilni matematiki: 
Gašper Kos, Tina Tiara Opalič, Maja Petauer, 
Tilen Šket. Foto: arhiv šoleNovinarsko delo zahteva temeljito pripravo. Foto: arhiv šole
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V sredo, 29. novembra, se je na Gimnaziji Moste odvijalo 
tretje državno tekmovanje iz kemijskega poskusa za 
osnovnošolce z naslovom »Skozi mavrico kemijskih 
sprememb«. Glavni namen tekmovanja je spodbujanje 
veselja do eksperimentiranja ter izmenjave idej med 
učenci in mentorji. Na državnem tekmovanju je bilo 
predstavljenih 20 poskusov. 

Iz OŠ Šmarje pri Jelšah sva se tekmovanja udeležila Jakob 
Rihter iz 8. c in Rok Krivokapić iz 8. a pod mentorstvom 
učiteljice kemije Klavdije Černelč. Svoj nastop s 
poskusom Čudežni kovanec sva opravila vrhunsko, za 
kar sva bila nagrajena z zlatim priznanjem. 

Rok Krivokapić, 8. a

učence razveselili s podarjenimi knjigami. Verjamemo, 
da jih bodo z veseljem prebirali. 
Zahvaljujemo se podjetju Kit-ak gradnje za velikodušno 
gesto, ki nam in našim učencem veliko pomeni. 

Ravnatelj Mitja Šket s sodelavci

Odpreti svoje srce, prisluhniti drugim, gledati in videti – 
v hitečem sodobnem svetu pogosto spregledane vrline. 
V knjigah Ti si moje srce in Nežno srce nam jih želita 
približati pesnica Neža Maurer in pisatelj Anej Sam. Da 
so njuna plemenita sporočila o življenju našla pot do 
učencev OŠ Šmarje pri Jelšah, so poskrbeli ljudje, ki se 
zavedajo, kako pomembno je pomisliti tudi na druge. Še 
zgovornejše sporočilo pa je njihovo dejanje samo: učimo 
lahko samo z zgledom.
Podjetje Kit-ak gradnje na čelu z direktorjem Andrejem 
Kitakom nam je podarilo 186 knjig in 47 stekleničk za 
vodo.
Spodbujanje branja je pomembna naloga v naši šoli, zato 
bomo na literarnem dogodku v aprilu, mesecu knjige, 

 

 

 
Prazniki so zato, da se svet zazdi drugačen, 

da smehljaš se kar tako, čeprav je dan oblačen! 
Da brez besed zazreš oko v belo praznično praznino 

in veš – živeti je lepo tudi, ko praznik mine. 
 

Bina Štampe Žmavc 
 

V letu 2018 ujemite čim več lepih trenutkov, segajte po 
zvezdah in pogumno stopajte novemu naproti. 

 

Kolektiv in učenci OŠ Šmarje pri Jelšah 

Zlato za vrhunsko 
izpeljan kemijski poskus

Zahvala podjetju Kit-ak gradnje  

Naša kemika pripravljena na nastop. Foto: arhiv šole

Rok in Jakob med izvajanjem poskusa. Foto: arhiv šole

S knjigami in stekleničkami za vodo bomo razveselili 
učence. Foto: arhiv šole
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V maju smo dobili obvestilo, da so naš plesni studio Zvončica, ki deluje 
pod okriljem Zavoda Prom, med vsemi prijavljenimi iz Slovenije izbrali, 
da s plesnim programom predstavljamo Slovenijo na 48. festivalu 
Radost Evrope v Beogradu. Festival je potekal od 1. do 6. oktobra. 
Sprejeli so nas učitelji OŠ Sveti Sava na Slaviji in družine, ki vse dneve 
gostile naše plesalke. 
Na festivalu je sodelovalo  18 držav, vključno s posebnimi gosti iz 
Kitajske. Veliko smo videli in navezali nova prijateljstva. Nastopali smo 

odlično in s ponosom govorili, da smo iz 
Slovenije iz kraja Šmarje pri Jelšah. 
Bili smo na Adi Ciganiji, kjer smo imeli 
športne igre, pri županu v skupščini, 
v živalskem vrtu, cerkvi svetega Save, 
ogledali smo si mesto, imeli intervjuje, 
večkrat nastopali, med drugim v Sava 
centru, kjer nas je gledalo 5.000 ljudi, bil je 
tudi televizijski prenos, ki so ga predvajali 
v vseh sodelujočih državah. Spoznali 
smo otroke iz 18 držav in navezali stike. 
Povsod smo bili čudovito sprejeti. Veliko 
spominov nam bo ostalo in naslednje leto 
so nas spet povabili, da se prijavimo. 
Pri gostovanju v Beogradu so nam 
pomagali tudi sponzorji, ki se jim 
zahvaljujemo: celjsko podjetje Kostra, 
Steklarna Rogaška, Tampex tisk Lojze 
Šraml, Trgoaktiv, Marjan Golež, Občina 
Šmarje pri Jelšah. 

 
Iztok Gojkovič

 

                                                         So poti, ki vodijo v nove kraje,  
                                              so poti, na katerih se marsikaj doživi,  
                                             so poti, ki vodijo v nova spoznanja in  
                                                           so poti, ki vodijo v srca ljudi.  
                                                                                       (T. Pavček) 
 
   
   Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah 
   se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri delovanju društva. 
   Vsem občanom pa želimo miren božič 
   in srečno ter zdravo novo leto 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zvončica na Radosti Evrope
Kjerkoli so plesali, so navdušili. Foto: arhiv zavoda 
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Novo leto se hitro bliža in z njim tudi vaš in naš novoletni 
pohod okrog Šmarja. Tudi tokrat nas bo pot vodila po 
gričih okrog Šmarja. V prijetni družbi, ob prijetnem 
klepetu in zanimivih novih dogodivščinah nam bo čas 
dokaj hitro minil. Poskrbljeno bo za okrepčilo, saj bo ob 
poti kar nekaj postojank, tudi kakšna nepredvidena, saj 
ljudje ob poti radi ponudijo kaj tudi za pod zob, saj od 
silvestrske večerje ostane tudi za druge.
Prva postojanka bo že na Vodenovem, enako kot prejšnja 
leta, čaj z dodatki. Resnejša postojanka bo na Bobovem 
pri znanem vinogradniki Vrežetu, kjer bo manjša malica 
v režiji domačina. V nadaljevanju se bomo še nekajkrat 

okrepčali, z lažjo malico pa bomo končali pri Marjanu 
Šeligu na Belem. Potem na kolesarko in v Šmarje, bolj 
vzdržljivi in vztrajni pa na Korpule, do sv. Roka in v 
Šmarje. 
Na pohodu bo predstavljena akcija pohodništva po treh 
poteh okrog Šmarje, kjer na poti zbirate žig, na koncu 
leta pa bo skupno druženje in podelitev priznanj in 
nagrad za najvztrajnejše pohodnike v okviru Športnega 
društva Šmarje.
Vabimo vas, da se nam pridružite in skupaj bomo preživeli 
zanimiv in nadvse prijeten novoletni dan. Zberemo se  
1. januarja 2018 ob 10. uri na ploščadi pred kulturnim 
domom v Šmarju pri Jelšah.

Jaka Rihtarič, Športno društvo Šmarje 

Konec novembra sta naša boksarja nastopala v Budvi. 
Sara Poharc se je v kategoriji do 54 kg pomerila z 
domačinko Nino Radenović. Po izenačenem začetku 
je Sara nekoliko popustila in na koncu je zmagala 
Črnogorka. Gal Šepic se je pomeril s kadetskim 
reprezentantom Črne gore Petrom Liješevićem. Gal 
je celoten dvoboj boksal enakovredno, pokazal dobre 
serije in kombinacije udarcev, prav tako dobro fizično in 
kondicijsko pripravljenost. Po deljeni sodniški odločitvi je 
zmagal Liješević, kar je v redu, saj je težko iztržiti zmago 
v gosteh. Ob koncu turnirja je bil par Šepic-Liješević 
proglašen za najbolj borben par na turnirju, za kar je 
Šepic prejel pokal.
Sara Poharc in Vida Rudolf iz Dejan ZavecBoxing, ki 
je bila z našo ekipa, sta prejeli pokal in priznanje za 

razvoj ženskega boksa. Ekipo je v Črni gori vodil trener 
Branislav Jokanovič iz Celja.

Aleš Šurbek, Boks klub Legionar

Na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah smo 11. decembra 
priredili že tradicionalni praznični šahovski turnir, ki se 
ga vsako leto udeleži veliko šahovskih navdušencev. Kar 
36 mlajših in malo starejših šahistov je iskalo najboljše 
poteze, da bi ugnalo nasprotnika in pridobilo čim več 
točk. Šahovske ure so odštevale čas, učenci so figure 
premišljeno premikali po šahovnicah, prvi zmagovalci so 
že javili rezultate. Po sedmih odigranih kolih je napočil 
čas za podelitev medalj, ki so ves čas turnirja privabljale 
z leskom, pripadle pa so seveda trem najboljšim v 
posamezni kategoriji. Med mlajšimi so prva tri mesta 
zasedli Lukas Ancelj, Anže Drama in Jošt Ratej, med 
starejšimi pa Tilen Drama, Tristan Ancelj in Vid 
Koritnik. 
Na nadobudne šahiste ni pozabil niti Miklavž, ki je v 
sodelovanju s sponzorji in predsednikom šahovskega 
kluba Dominikom Košičem bogato napolnil darilne 
vrečke in vsakega razveselil z dobrotami.

Zahvaljujemo se predsedniku Šahovskega kluba Šmarje 
pri Jelšah Dominiku Košiču za tvorno sodelovanje, 
šahovskim sodnikom Mirku Koširju, Silvestru Šrimfu 
in Adolfu Maršu, da so budno spremljali dogajanje na 
šahovnicah, in vsem sponzorjem, s pomočjo katerih so 
bile Miklavževe vrečke polne dobrot. 

Monika Javornik

14. novoletni pohod

Praznični šahovski turnir 

Boksali v Črni gori

Zamišljeni šahisti med igro. Foto: arhiv šole

Boksarji, med njimi Sara Poharc in Gal Šepic, na 
tekmovanju v Budvi. Foto: arhiv kluba
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V petek, 24. novembra, smo na OŠ Šmarje pri Jelšah 
gostili polfinale regijskega košarkarskega tekmovanja za 
dekleta. Sodelovale so tri ekipe, zmagale pa domačinke, 
ki smo najprej z rezultatom 30 : 29 premagale OŠ 
Dravinja iz Slovenskih Konjic, po tekmi premora pa še 
bolj prepričljivo nadigrale ekipo II. osnovne šole Celje z 
razliko 28 točk. 
Čez štiri dni je na naši šoli potekal še finale regijskega 
tekmovanja. Pričakovano smo premagale OŠ Pod Goro 
Slovenske Konjice (43 : 12). Po premoru pa je sledila še 
tekma z že poznano ekipo OŠ Dravinja, ki smo jo zmagale 

bolj prepričljivo (34 : 25), a se je naša premoč izrazila 
komaj v zadnjih minutah zadnje četrtine.
V nadaljevanje  – državno tekmovanje sta se tako uvrstili 
OŠ Šmarje in OŠ Dravinja, a bosta do takrat še marsikaj 
popravili, saj se tekmovanje nadaljuje komaj januarja. 
Veliko sreče!

Eneja Vehovec Pondelak, 9. a

Hoja spada med najbolj naravno gibanje človeka, zato 
ni čudno, da je prav pohodništvo tisto, ki najbolj krepi 
človeka. Poleg fizičnega učinka ima dobre psihološke 
dejavnike, ki ugodno delujejo na splošno zadovoljstvo 
pohodnikov. 
V Športnem društvu Šmarje smo skupaj s planinskim 
društvom pripravili tri poti okrog Šmarja, ki so primerne 
za vse starostne kategorije in jih je mogoče prehoditi ob 
vsakem vremenu. Treba je le kupiti kontrolni kartonček 
(10 evrov), ki ga dobite v pivovarni Lipnik v Šmarju, 

kjer vam bodo kartonček tudi ožigosali. To bodo storili 
vsakokrat, ko boste to želeli in seveda prehodili željeno 
pot. 
Poti so tri, in sicer:
- 1. pot: Šmarje–Orehek–M. Pristava–kolesarka steza–
Šmarje
- 2. pot: Šmarje–Korpule–Belo–kolesarka steza–Šmarje
- 3. pot: Šmarje–Vinski vrh– Predenca–sv. Rok– Šmarje. 
V decembru se bomo pohodniki zbrali, se poveselili ter 
razdelili priznanja in nagrade za največ prehojenih poti. 

Jaka Rihtarič, Športno društvo Šmarje   

V ponedeljek, 4. novembra, je 13 naših učencev sodelovalo 
na posamičnem področnem šahovskem prvenstvu 
v Kozjem. Tilen Drama in Nik Deželak sta v svojih 
kategorijah postala področna podprvaka. Rok Košič je 
med fanti do 12 let dosegel 3. mesto, Ulla Muzel pa je 
bila med dekleti do 12 let prva. Vsi štirje so se uvrstili 
na državno prvenstvo, ki bo 14. januarja. Med fanti do 9 
let je drugo mesto osvojil Lukas Ancelj. Šahisti tudi to 
šolsko leto nizajo uspeh za uspehom in dokazujejo, da je 
njihovo šahovsko znanje odlično.

Monika Javornik

Uvrstitev na državno tekmovanje

Pohodništvo

Na področnem šahovskem prvenstvu osvojili pet medalj

Uspešna ekipa z mentorico Tatjano 
Kampuš. Foto: arhiv šole

Veterani Svetega Štefana. Foto: arhiv društva

Naši uspešni šahisti. Foto: arhiv šole

Kot vsako leto je tudi letos potekalo srečanje veteranov 
v malem nogometu. Tekmovale so štiri povabljene ekipe 
primerne starosti (nad 35 let). Najboljše mesto je osvojila 
ekipa iz Svetega Štefana. Turnir se je odvijal na športnem 
igrišču v Svetem Štefanu. Po končanem turnirju sta 
sledila podelitev pokalov in medsebojno druženje 
povabljenih ekip s pogostitvijo. Udeleženih je bilo tudi 
nekaj obiskovalcev.

Dejan Bračko, ŠD Sv. Štefan

Srečanje veteranov
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Kdo se še spominja gradu Jelšingrad v Šmarju pri 
Jelšah pred kakšnega pol stoletja in prej? Čeprav ga je 
čas okrnil, se je videlo, da ima skrbnega gospodarja. 
Danes je pogled nanj in okolico nadvse žalosten. Bolj 
kot zob časa je to lepo in arhitekturno zanimivo zgradbo 
poškodoval mačehovski in malomarni odnos odgovornih 
do pomembnih nenaseljenih objektov, ki bi lahko služili 
v splošno dobro. Tako bi ostal grad Jelšingrad vzdrževan 
in morda še zanimivejši kot nekoč, ko je bil še v rokah 
zadnjega pravega lastnika. 
Jelšingrad s svojim okoljem je začel propadati še bolj kot 
med in po 2. svetovni vojni po preselitvi stanovalcev v 
novi dom starejših Šmarje pri Jelšah 1976. leta. Današnji 
sodobni dom starejših, ki je upravičeno priznan za 
enega najmodernejših v Sloveniji, stopa vzporedno z 
marsikaterim hotelom v kakovosti nekaterih storitev, 
opreme in udobnosti, za kar je predvsem zaslužno 
vseskozi pravo vodstvo zavoda. Vendar ni bilo v raznih 
obdobjih, pod različnimi odgovornimi, v nobenem 
primeru, kot je danes. Predvsem je nujno vedeti, na 
kar malokdo morda niti ne pomisli, da je za stanovalce 
doma prvo in predvsem pomembno za prehod v novo 
okolje najti način prilagoditve, ki je čim bliže razmeram, 
kot so jih imeli doma! Drugače povedano, starejši ne 
potrebujejo, poleg osnovnih potreb nobenega razkošja, 
ampak predvsem pozornost, prijaznost in občutek 
domačnosti. 
Prvi dom, ki je bil ustanovljen od Mestne občine Ljubljana 
leta 1948, se je imenoval Dom onemoglih, ki je deloval 
do leta 1965 v gradu Jelšingrad. Še v istem letu so bili v 
njem nastanjeni begunci iz Madžarske zaradi revolucije 

ob zasedbi Ruske federacije. Po odhodu Madžarov, je 
imela sedež v tej stavbi predvojaška vzgoja, t.j. priprava 
rekrutov za JLA. Tudi družine so bile nastanjene in še 
kakšni nepridipravi. Vsi pa so pripomogli k propadu 
gradu in okolice. 
Ponovno je, takrat Občina Šmarje pri Jelšah, leta 1963 
ustanovila dom počitka Jelšingrad. Upravnik prvega in 
drugega doma je bil Alojz Fir, do upokojitve leta 1972, ko 
je postal direktor zavoda Slavko Zupanc, tudi pobudnik 
za zgraditev novega doma starejših občanov na današnji 
lokaciji. Menim, da se mnogi strinjajo, kako napačno 
potezo so naredili z novogradnjo takrat odgovorni na 
Občini Šmarje pri Jelšah. Ampak so imeli verjetno svoje 
'tehtne razloge' in načrte za svojo korist, kar jim je tudi 
uspelo. Na čelu mešetarjenja z družbenim premoženjem 
je vedno vpletena politika, katerakoli že. O odgovornosti 
tako napačnih odločitev, ki imajo desetletja negativne 
posledice, pa je škoda besed. 
V tem članku želim kot zaposlena v zavodu od 1963. do 
1980. leta okvirno prikazati delovanje zavoda takrat, 
pred davnimi 54-imi leti in dalje. Ob ustanovitvi leta 
1963 je bilo okrog 50 oskrbovancev. Število je nihalo in 
doseglo ob preselitvi v novi sedanji dom 90 oseb. Leta 
1976 je bila otvoritev, ob takratnem državnem prazniku, 
29. novembru. Notranje čiščenje po končanih obrtniških 
delih so povsem prostovoljno v nadurah opravili takratni 
zaposleni. To poudarim, ker v današnjem času skoraj 
nihče ničesar ne naredi brezplačno. 
Začetek delovanja zavoda leta 1963 je bilo za vse delavce, 
tako v zdravstvu, negi, kuhinji, pralnici in upravi več 
kot težavno. Pomanjkanje negovalnih in sanitetnih 
materialov, čistilnih sredstev, prehrambnih artiklov, 
strokovnega kadra, z eno besedo vsega. Povoje so v hišni 
ambulanti razkuževali, prekuhavali in likali. Težko delo 
so imeli zdravstveni in negovalni delavci, da ni prišlo 
do infekcij. Domski zdravnik je prihajal po potrebi iz 
ZD Šmarje. Centralne kurjave ni bilo. V hladnih dneh so 
zaposleni tudi ponoči zakurili v keramične peči. Kuharice 
so kurile v star predvojni štedilnik, potem so šele lahko 
kaj 'spajsale', kot so same rekle. Bila je domača hrana, 
surovine pa kupljene večji del od kmetov, vzreje prašičev, 
od ostankov hrane. Pralnica v posebni stari stavbi ni 
imela enega samega stroja. Samo cementna korita, kotel 
za prekuhavanje perila in rifl mašine. 
Budno, tudi v nočnem času, je v celoti nadzoroval upravnik 
Alojz Fir, človek, ki ga je težko opisati tako, kakršen je v 
resnici bil. V vsakem primeru borec za pravice delovnih 
ljudi, to je: »Za vse, kar si dobro naredil, moraš dobiti 
pravično plačilo!« Bil je taboriščnik na Rabu, socialni 
človek, apolitičen, predan samo poštenemu delu, toda pri 
vsem do skrajnosti varčen. Imel je žilico za gospodarjenje 
in vse do potankosti pod nadzorom, od stanja znotraj 
in zunaj gradu. V tistem času si okrog doma in v parku, 

Klavrna usoda dvorca Jelšingrad

Alojz Fir (1913–1979), dolgoletni upravnik v domu 
počitka Jelšingrad, Šmarje pri Jelšah. Foto: osebni arhiv
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O kjer je bilo eksotično drevje, stežka našel grmovje ali 
koprive. To dokazuje tudi naslednja zgodbica: Nekega 
poletnega dneva sta prišli v dom dve avstrijski 'turistki' 
s plastičnima vrečkama na rokah in rutama na glavi. Ob 
vstopu s pozdravom Guten Tag sta v nemščini vprašali 
za gospoda Verwalterja, upravnika. Jaz sem z njima 
navezala pogovor v polomljeni nemščini med tem, ko ga 
je kolegica dovedla. Odložili sta ruti in plastične vrečke 
(domnevno sta jih nadeli, da se ne bi nalezli kakšne 
bolezni), se rokovali in se gospodu upravniku predstavili. 
Povedali sta, da bi si radi ogledali grad, ker sta sorodnici 
zadnjega lastnika pred vojno, gospoda grofa Cajzita II. 
Zastal nam je dih, tako nekaj posebnega se nam je zdelo. 
Gospod Verwalter jima je vse od stavbe in okolice rade 
volje razkazal, kajti na tem danes zapuščenem gradu 

Jelšingrad je bilo v času, ko ga je upravljal Alojz Fir vse kot 
v škatlici. Nista se mogli načuditi, kako lepo je vse urejeno, 
in prehvaliti gospoda upravnika. Pogoščeni sta bili s 
preprostim kosilom in vsem, kar spada poleg. Posebni 
gostji sta se vidno zadovoljni poslovili z besedami, da bo 
grof zelo zadovoljen, ker služi njegovo nekdanje imetje v 
družbeno koristne namene. 
Le kakšna usoda čaka tega, nekoč jelšingrajskega lepotca, 
ko je še bil v pravih rokah? Če bi vsaj služil za zavetje 
starejših občanov kot nekoč, bi na tem idiličnem griču, 
od koder je prelep razgled, bile varne sprehajalne poti, 
klopce, blesteči grad, obdan s cvetličnimi gredicami in še 
kaj. Bolj kot vsa stara šara v Šmarju in okolici pa bi bil 
zanimiv za domačine in tujce. Tako pa edini biser kraja 
vidno propada. Do kdaj? 

Magdalena Kovačič

Umrli so:
Alojzija Srbotnjak, Šerovo 20a, Šmarje pri Jelšah,  
21. 3. 1943–18. 11. 2017
Marija Šuc, Kačji Dol 15, Podplat, 4. 7. 1940–21. 11. 2017
Jožefa Čolak, Preloge pri Šmarju 19, Šmarje pri Jelšah,  
15. 3. 1937–28. 11. 2017
Janko Simončič, Kamenik 3, Šmarje pri Jelšah,  
16. 2. 1958–4. 12. 2017
Henrik Čokl, Zibika 3, Pristava pri Mestinju,  
12. 6. 1935–5. 12. 2017
Jakob Ciril, Topolovec 3, Podplat, 31. 5. 1947–6. 12. 2017

Podatki, zbrani v podjetju Gekott do 6. decembra, so objavljeni v soglasju s svojci.

Finančna pisarna Šmarje pri Jelšah bo od 1. 
januarja 2018 do nadaljnjega poslovala vsak 
torek v mesecu od 8. do 12. in od 13. do 15. ure 
na naslovu Aškerčev trg 11 v Šmarju pri Jelšah.
Zavezanci lahko dobijo vse informacije 
v zvezi z izpolnjevanjem svojih davčnih 
obveznosti v času uradnih ur tudi na sedežu 
urada na naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje 
(uradne ure so objavljene na spletni strani  
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_
celje/), ali postavijo vprašanje preko ce.fu@gov.
si. Pisne vloge lahko naslovijo na Finančni urad 
Celje, p.p. 2399, 3102 Celje, jih oddajo preko 
eDavkov ali v predalčnik finančne pisarne Šmarje 
pri Jelšah. Pokličete lahko tudi po telefonu, št. 03 
422 33 00 (fizične osebe po odzivniku navedene 
klicane številke pritisnejo 3, nato 1 in nato prve 
tri številke svoje davčne številke).

Zavod TŠM, Zavod Prom in KŠŠO pripravljamo humanitarni 
dogodek. Vsak, ki želi v prazničnem času osrečiti otroka iz 
socialno šibke družine, lahko prinese darilo. Dobra vila Zvončica 
bo poskrbela, da bo darilo prispelo v prave otroške roke. 
Za več informacij se obrnite na Zavod TŠM (tel. 031 348 042) in 
Zavod Prom (tel. 051 399 298). Pričarajmo otrokom nasmeh.

Raznašanje glasila 
Občinsko glasilo Šmarske novice raznaša Pošta Slovenije. Če 
glasila niste prejeli na dom, se obrnite na pošto v Šmarju pri 
Jelšah, Šentjurju, Pristavi pri Mestinju, Podčetrtku ali v Rogaški 
Slatini (za pošto Podplat) in jim sporočite, da glasila niste prejeli. 
Tako vam bodo glasilo lahko dostavili naknadno. Glasilo dobite 
brezplačno na Občini Šmarje pri Jelšah, v elektronski obliki je 
dostopno tudi na spletni strani www.smarje.si. 

Uredništvo

Kdaj posluje finančna 
pisarna v Šmarju

Pričarajmo 
otrokom nasmeh

80   Let

P G D

PGD 
SVETI ŠTEFAN 

PGD 
SVETI ŠTEFAN 

Vesele božične praznike
 ter srečno in uspešno v letu

2018 
vam želi 

Vesele božične praznike
 ter srečno in uspešno v letu

2018 
vam želi 

Hvala vsem za pomoč 
ob 80- letnici društva.
Hvala vsem za pomoč 
ob 80- letnici društva.

VESELE PRAZNIKE 
2018
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IKpetek, 22. december, ob 17. uri

Dobra vila Zvončica in Božiček na 
ploščadi pred kulturnim domom v 
Šmarju pri Jelšah. 
Organizator: Zavod TŠM Šmarje 
pri Jelšah

sobota, 23. december
ob 15.00
Bosa v parku, komedija Neila 
Simona, v izvedbi Teatra 
Rajhenburškega. V domu krajanov 
in gasilcev Sladka Gora. Vstop 
prost, zaželeni prostovoljni 
prispevki. 
Organizator: Turistično društvo 
Skriti biser Sladka Gora

petek, 29. december 
ob 20.00 
Zimska pravljica, koncert 
ansambla Saše Avsenika in 
Slovenskega okteta. Vstopnina.
Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

sobota, 30. december, zvečer
Zaključek decembrskega 
dogajanja na ploščadi pred 

Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

torek, 16. januar 
ob 16.30 
Pravljična urica za otroke. 
Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

četrtek, 18. januar 
ob 18.00 
Potopisno predavanje. Andreja 
Avberšek: Argentina, Čile, Bolivija.
Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

ponedeljek, 22. januar 
ob 18.00 
Pravljični večer za odrasle. 
Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

sreda, 31. januar 
ob 18.00 
Psihološki večer s psihologinjo dr. 
Sabino Jurič Šenk: Kako najti moč 
za samopomoč? 
Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

kulturnim domom v Šmarju pri 
Jelšah – »predsilvestrovanje«. 
Organizator: Zavod TŠM Šmarje 
pri Jelšah

ponedeljek, 8. januar 
ob 18.00 
Predavanje dr. Karla Gržana: 
Zakaj zvenimo v (med)osebnih 
in družbenih odnosih tako 
razglašeno?
Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

sobota, 13. januar 
ob 10.00 
Matineja za otroke. Mojca in 
Kaličopko v izvedbi Kaličopkovega 
gledališča. Vstopnina.
Organizator: Knjižnica-Kulturni 
dom Šmarje pri Jelšah

ponedeljek, 15. januar 
ob 19.30 
4. abonmajska gledališka 
predstava 2017/18. Furio Bordon: 
Zadnje lune. Igra o staranju 
v izvedbi Gledališča Koper. 
Vstopnina.

Kino Šmarje pri Jelšah
petek, 22. december, ob 8.30 in 10.15: Košarkar naj bo, slovenski mladinski film. Predstava za OŠ)
petek, 22. december, ob 20.00: Prava nota 3, glasbena komedija
sobota, 23. december, ob 19.00: Kabinet čudes, družinski misterij
četrtek, 28. december, ob 10.00: Bikec Ferdinand, animirana pustolovska komedija
četrtek, 28. december, ob 18.00: Jumanji, akcijska pustolovska komedija
sobota, 30. december, ob 19.00: Madame, komedija, drama

Cena kino vstopnice: za odrasle 4 €, za otroke, dijake, študente in upokojence 3,5 €.

* Vsak torek ob 9.00: srečanja – predavanja za  člane univerze za 
tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah. Infor-
macije: Jana Turk Šulc: 031 617 444, jana@s-je.sik.si.

* Prireditve se odvijajo v Knjižnici - Kulturnem domu Šmarje pri 
Jelšah, če ni drugače navedeno.

* Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

* Objavljeni so podatki, ki so nam jih organizatorji sporočili do 
zaključka redakcije občinskega glasila Šmarske novice. 

* Koledar prireditev je objavljen tudi na spletni strani Občine 
Šmarje pri Jelšah smarje.si. 

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.



O
G

LA
S

www.trgovinejager.com

Ponudba velja v supermarketu Jager Šmarje pri Jelšah in Mestinje do 26.12.2017.

Vesele prazni
ke

BONBONJERA AFTER EIGHT
200 g

ČOKOLADA MILKA
- Celi lešniki

- Mlečna
100 g

3,39

1,79

-47
1,09

0,75

-31

PRŠUT MEDITERAN
Pakirano

Kras
1 kg

10,99

NAPOLEON – baterija                     
100 strelov, kategorija F3, NEM 630,00 g, trajanje 

pribl. 45 s, višina pribl. 35 m

NEPTUN 
– baterija                       

36 strelov, 
kategorija F2, NEM  
496,80 g, trajanje 

pribl. 30s,
višina pribl.: 45 m

ALEKSANDER VELIKI – baterija               
82 strelov, kategorija F3, NEM  995,80 g, trajanje pribl. 

40s, višina pribl.:  35 m

ODISEJ – baterija               
20 strelov, kategorija 

F3, NEM  800,00 g, 
trajanje pribl. 45s, 
višina pribl.  60 m

KLEOPATRA 
– baterija           

20 strelov, 
kategorija F2, NEM  
127,30 g, trajanje 
pribl.: 23 s, višina 

pribl.: 30 m

41,9934,99

57,9949,99

7,99

DARILNI SET ALEX
- Fireball

- Sport 

3,89

TATARSKI BIFTEK
Postrežno

1 kg

13,99

SREČNO 2018 !

PEGAZ – set raket                    
15 kosov v setu, kategorija F2, 

NEM  482,00 g

32,99

oglas šmarske novice Jager A4_december.indd   1 15. 12. 2017   11:57:40
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