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Čistilna akcija Šmarje pri Jelšah 2018

Spomladansko čistilno akcijo smo 
organizirali v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi, Zavodom za turizem, šport 
in mladino, medobčinskim inšpektoratom 
in redarstvom, podjetjem OKP Rogaška 
Slatina, prostovoljnimi gasilskimi, 
turističnimi, športnimi in drugimi društvi 
ter klubi. 24. marca so se čistilni akciji 
pridružili občani na območju krajevnih 
skupnosti Sladka Gora, Kristan Vrh, 
Mestinje, Lemberg, Šentvid pri Grobelnem, 
Tinsko, Šmarje pri Jelšah, Dol–Sp. Mestinje. 
Zaposleni v Zdravstvenem domu Šmarje pri 
Jelšah so okolico ustanove očistili že dva dni 
prej, v petek pred osrednjo čistilno akcijo 
so bili na delu člani šmarskega turističnega 
društva. Na Sv. Štefanu so čistilno akcijo 
izvedli 7. aprila.
V nekaterih krajih so udeleženci ugotavljali, 
da je bilo smeti več kot v preteklih letih, 
iz nekaterih pa so z veseljem sporočili, 
da se stanje izboljšuje. Več fotografij je 
objavljenih na občinski spletni in Facebook 
strani. 
Sergeja Javornik
foto: foto klub šmarje, ks sv. štefan 

D O B E R  Z G L E D

HVALA, KER SKRBITE ZA UREJENO OKOLJE.
Občina Šmarje pri Jelšah se iskreno zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki ste sodelovali 
v čistilni akciji, pomagali pri prevozih zbranih odpadkov na zbirni center v Šmarju, 
pogostili udeležence ali kako drugače sodelovali. Hvala tudi članom Foto kluba 
Šmarje pri Jelšah, ki so na Sladki Gori, Kristan Vrhu, v Lembergu in Mestinju 
zabeležili delovni utrip.
S sodelovanjem v čistilni akciji ste pripomogli k temu, da je občina še lepša in 
prijaznejša do občank, občanov in obiskovalcev. Hkrati se zahvaljujemo tudi vsem 
tistim, ki že med letom vzorno skrbite za čisto in urejeno naravo.

Župan Stanislav Šket
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Občinsko glasilo Šmarske novice z občasno prilogo Uradne 
objave izhaja predvidoma vsak zadnji ponedeljek v mesecu in 
je brezplačno za vsa gospodinjstva v občini Šmarje pri Jelšah. 

Glasilo je vpisano v Razvid medijev Ministrstva za kulturo 
Republike Slovenije pod zaporedno številko 2015.

Datum izida te številke je 30. april 2018.

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 prostorskimi 
zmožnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, 

krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja 
nenaročenih prispevkov. Prispevki niso honorirani. Za 
vsebino in točnost podatkov odgovarja 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 
format in velikosti vsaj 1 MB. V besedilu dopišite stavek o 

vsebini fotografije in navedite avtorja. Dolžina prispevkov je 
lahko največ 1.000 znakov s presledki, v vsakem primeru je 

priporočljiv dogovor z odgovorno urednico glasila.  

ROK ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO
Zadnji rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih objav za 

naslednjo številko je petek, 18. maj. 
Naslednja številka izide 28. maja.
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Pomlad je v prebujanju, gozdovi so obarvani v odtenke 
zelene, jablane in preostalo sadno drevje je v razcvetu … 
Lepo se je razgledati okoli sebe. No, pa po kakšnem pikniku 
je v zraku tudi že zadišalo.

Sončni žarki in narava nas kličejo h gibanju, rekreaciji, 
športnim aktivnostim. V našem okolišu imamo na voljo za 
izkoristiti in se pridružiti mnogim društvom, ki svoj prosti 
čas preživljajo v športnih dvoranah ali na prostem. Mnogo 
nam je tukaj danega.

Osebno mi je blizu ekipni duh in zato odbojkarske 
termine Poldka punc ali ekipe Rodd Šentvid v teh dneh še 
posebej pogrešam. Žal mi trenutno stanje pričakovanja ne 
dovoli skakanja po parketu telovadnic, vendar mi igranje 
odbojke pomeni veliko več kot le kakovostno preživet čas. 
Pomeni druženje tudi po rekreaciji, igriva presenečenja ob 
posebnih priložnostih, ustvarja lepe trenutke ali na skupnih 
praznovanjih ali pohodih, daje ideje, možnosti za pogovor 
in voljo še za kaj drugega ter navsezadnje nas druži posebna 
vez – prijateljstvo, ki s smehom in druženjem obarva moj/
naš prosti čas. 
 
Kolikokrat gremo na rekreacijo slabega razpoloženja ali s 
kakšno skrbjo, pa se vse to pozabi po vseh zabitih, odbitih 
ali zgrešenih žogah? Kolikokrat nas znajo številni športni 
uspehi dvigniti in povezati v skupnost ter nam pokazati 
vrednoto, sporočilnost, ki presega naše meje in daje vzor 
mladim generacijam?  

Mnogi ljudje stvari ocenjujejo zgolj z vidika uspeha ali 
poraza in se sploh ne zavedajo, kako tesno sta povezana. 
Šport je ravno zaradi tega odličen učitelj, ki človeka nauči 
marsikaterih izkušenj in vrednot. Zato vabljeni, da vzamete 
v roke žogo, se usedete na kolo ali pa greste teč tudi na 
enega izmed naslednjih dogodkov – Tek po šmarskih 
bregih. Naše zdravje in glava nam bosta hvaležna. 

Monika Čakš
odgovorna urednica 
šmarskih novic

U V O D N I K
Glasilo občine Šmarje pri Jelšah
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1 območno srečanje odraslih folklornih skupin, 2 prejem 
priznanja ob 75. obletnici delovanja NK Šmarje, 3 velikonočni 
lov in dan žena, 4 razstava lemberške mlinčne potice,  
5 Netkova delavnica Mini Monkini joga za otroke, 6 zadnja 
domača tekma KK Jelša, 7 šmarska gradbišča v polnem teku, 
8 otvoritev razstave Smiljana Rozmana, 9 Šentlok mednarodno 
tekmovanje Popinjay, 10 potopis Tajska (Netek in KŠŠO), 11 
vinski večer, 12 Šentviških 5 na obisku, 13 tekmovanje za Zlati 
grb, 14 koncert med knjigami

Fotografije: Foto Blisk, arhiv NZS/m24.si, MKK Netek, Miha Lorenčak, Peter 
Fajs, Monika Čakš, arhiv Knjižnice, Marko Samec, Špela Rožman, arhiv 
Zavoda TŠM, Vrtec Šentvid, Boks klub Legionar
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I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

Beseda 
  župana

Spoštovane občanke in občani,

delovni utrip v občinski upravi ne pojenja. Rezultate lahko praktično vsakodnevno 
opazujete, spremljate, na nekatere aktivnosti in dosežke pa vas opozorimo v prispevkih na 
naših spletnih straneh, družbenih omrežjih in tudi v občinskem glasilu. 

V skladu z napovedmi uresničujemo naložbe, ki so bile dolgoletna želja in potreba. V 
mislih imam novi nadhod v Šmarju pri Jelšah in telovadnico pri podružnični osnovni šoli 
na Sv. Štefanu. Obe naložbi bomo uradno predali namenu v sklopu prireditev ob letošnjem 
občinskem prazniku. V tem nizu načrtujemo še uradno otvoritev obnovljene ceste Sp. 
Mestinje–Zibika sredi maja. Pred dnevi je bila zaključena sanacija obsežnega plazu Zibika–
Strtenica. Konec maja bo končana prenova regionalne ceste med Šentvidom in Šmarjem pri 
Jelšah, ki je sicer v pristojnosti državne direkcije za infrastrukturo. V sodelovanju z direkcijo 
snujemo že nove projekte, o katerih nekaj več v posebnem prispevku tokratnega glasila. 

Že večkrat sem ob različnih priložnostih izrazil posebno zadovoljstvo, da se bo začel 
uresničevati projekt plinifikacije Šmarja pri Jelšah. A zadovoljstvo ni nič manjše ob vrsti 
drugih dogovorov in dosežkov prizadevnega dela in sodelovanja zaposlenih v občinski 
upravi z občinskim svetom, javnimi zavodi, ustanovami, društvi v občini in izven nje. Ker 
znamo stopiti skupaj, si prisluhniti, najti pot ustvarjanja za skupno dobro, se bo v prihodnjih 
dneh in mesecih zgodilo še marsikaj dobrega, lepega, odmevnega. 
19. maja bo v Šmarju pri Jelšah 18. srečanje turističnih društev podeželja Slovenije. 14. junija 
bodo po naši občini vozili najboljši kolesarji, saj je Šmarje pri Jelšah del druge etape 25. 
kolesarske dirke Po Sloveniji. Oba dogodka bosta izjemni promocijski priložnosti za nas. 
Številne prireditve in drugi dogodki, ki se bodo zvrstili od sredine maja naprej v počastitev 
letošnjega občinskega praznika, pa bodo prijetne priložnosti snidenj in pogovorov z vami, 
spoštovane občanke in cenjeni občani.

Stanislav Šket
župan

KMALU NOVA PARKIRIŠČA

V začetku aprila so le začeli odvažati 
zabojnike, v katerih je sedem let poslovala 
Upravna enota Šmarje pri Jelšah. Podjetje 
Trimo Trebnje, ki je lastnik zabojnikov, 
bi moralo objekt odstraniti do konca 
letošnjega januarja, a so se del lotili šele 
sredi februarja. Po odstranitvi objekta je 
Ministrstvo za javno upravo poskrbelo za 
vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, kar 
pomeni, da bo območje v prihodnjih dneh 
ponovno namenjeno parkiranju. 
Sergeja Javornik

V neposredni bližini občinske stavbe in 
upravne enote bo (spet) več parkirišč. 
foto: arhiv občine

PRAZNIK OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

V občinski upravi smo že začeli s pripravami na letošnji 
praznik Občine Šmarje pri Jelšah. Objavljen je razpis za 
priznanja in nagrade − rok za oddajo predlogov je do 9. 
maja. O prejemnikih bo občinski svet odločil na majski 
seji. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s 
podelitvijo priznanj in nagrad bo v petek, 22. junija. 

Tradicionalno ustanove, krajevne skupnosti, društva 
in drugi organizatorji v počastitev občinskega praznika 
izvedete različne prireditve. Vse organizatorje prosimo, da 
najkasneje do srede, 9. maja, sporočijo naslednje podatke o 
načrtovanih prireditvah oziroma dogodkih ob letošnjem občinskem 
prazniku:  
• ime dogodka/prireditve;
• točen kraj oziroma prostor dogodka;
• uro začetka dogodka;
• stavek ali dva o vsebini, namenu dogodka;
• kdo dogodek organizira (glavni organizator, soorganizatorji);
• kontaktni podatki odgovorne osebe – ime, priimek, telefonska številka za dodatne 

informacije, elektronski naslov;
• fotografijo s katerega od preteklih dogodkov.  

Podatke pošljite na elektronski naslov sergeja.javornik@smarje.si z oznako »Praznik 
Občine Šmarje pri Jelšah 2018«. Zahvaljujemo se za vaše sodelovanje. 
Sergeja Javornik 
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ŽELJA ENERGETSKO 
OBNOVITI VSE JAVNE 
OBJEKTE

Občina Šmarje pri Jelšah želi v prihodnje 
energetsko obnoviti vse javne objekte, ki so 
v njeni lasti. Projekt, ki je ocenjen na dva 
milijona evrov, bomo prijavili na majski rok 
javnega razpisa za sofinanciranje energetske 
prenove v tekočem in prihodnjih dveh 
letih. Večji del denarja za prenovo naj bi 
zagotovil zasebni partner, nekaj denarja naj 
bi pridobili iz kohezijskih virov, razliko pa 
bi zagotovila občina. 

Za prijavo na razpis je občina že izvedla 
več aktivnosti. Pregledani so bili 
objekti v lasti občine in izbrani tisti, 
ki ustrezajo postavljenim merilom. Za 
energetsko obnovo so predvideni objekti 
podružničnih šol Mestinje, Šentvid, Sv. 
Štefan in Zibika, objekti centralne in stare 
šole, knjižnice in zdravstvenega doma v 
Šmarju pri Jelšah. 

“Skladno z zakonodajo moramo skleniti 
pogodbeno javno-zasebno partnerstvo, 
v okviru katerega zasebnemu partnerju 
podelimo koncesijo za izvajanje storitev 
energetskega pogodbeništva. Na javni 
razpis za izbor koncesionarja se je prijavil 
en potencialni kandidat, s katerim smo 
opravili konkurenčni dialog. V nadaljevanju 
postopka sledi pravnomočna izbira 
koncesionarja in prijava na razpis,” pojasni 
mag. Anita Reich, vodja oddelka za okolje 
in prostor. Doda, da so v sklopu energetskih 
obnov objektov med drugim predvidena 
naslednja dela: izolacija fasad, stropov in 
streh, menjava kritin in stavbnega pohištva, 
prenova ogrevalnih sistemov in razsvetljave.  
O projektu energetske obnove javnih stavb 
v lasti občine so na aprilski seji odločali 
občinski svetniki. 
Sergeja Javornik

ROK STIPLOVŠEK JE NOVI 
GASILSKI POVELJNIK 
OBČINE 

Gasilsko poveljstvo Občine Šmarje pri 
Jelšah (GPO) ima novo vodstvo. Poveljnik 
GPO-ja je Rok Stiplovšek, poklicni gasilec, 
zaposlen v celjski poklicni enoti, sicer 
član Prostovoljnega gasilskega društva 
Šmarje pri Jelšah (PGD). Njegov namestnik 
je Janez Premrl, poveljnik PGD-ja 
Zibika, podpoveljnica je Barbara Lipavec, 
poveljnica PGD-ja Sladka Gora. Novo 
vodstvo ima mandat do leta 2023.
GPO sestavljajo: gasilski poveljnik občine, 
namestnik gasilskega poveljnika občine, 
gasilski podpoveljnik občine ter poveljniki 
prostovoljnih gasilskih društev na območju 
občine. Njihova naloga je zagotavljanje 
pripravljenosti in usklajevanje delovanja 
operativnih gasilskih enot v občini.  
Sergeja Javornik

V nadaljevanju 
postopka sledi 
pravnomočna izbira 
koncesionarja 
in prijava na razpis.
mag. anita reich

,,

OSKRBA STAREJŠIH NA 
DALJAVO 

V občini Šmarje pri Jelšah je 1.879 
ljudi starejših od 64 let. Vsako leto je v 
proračunu del denarja zagotovljen za 
različne oblike pomoči, med drugim za 
sofinanciranje bivanja starejših v splošnih 
in posebnih socialnih zavodih ter za 
izvajanje pomoči na domu. 

Veliko starejših želi starost čim dlje 
preživeti v domačem okolju, ki ga najbolj 
poznajo. A niti okolje domačega doma ni 
nujno vedno varno. Starostnikom se lahko 
mimogrede pripeti nezgoda, zaradi slabosti 
padejo, se huje poškodujejo … Pomoč 
včasih pride tudi prepozno. Kako je mogoče 

Z leve: Rok Stiplovšek, Barbara Lipavec 
in dosedanji občinski poveljnik Matjaž 
Štruklec iz PGD-ja Šentvid pri 
Grobelnem. foto: arhiv občine

VIŠINA 
NADOMESTILA

ŠTEVILO 
OBROKOV

ROK 
PLAČILA

do 5 EUR ni odločbe /

5 - 25 € 1 4. 6. 2018

25 - 200 € 2 4. 6., 3. 9. 
2018

več kot 200 € 4 4. 6., 4. 7., 3. 
9., 2. 11. 2018

ODLOČBE ZA NUSZ 
ODPOSLANE

Finančna uprava Republike Slovenije je 19. 
aprila odposlala odločbe zavezancem za 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) v občini Šmarje pri 
Jelšah. Fizičnih oseb, zavezancev za 
plačilo NUSZ-ja, je 3.915, pravnih oseb 
na območju občine pa 109. Skupna višina 
izdanih odločb za plačilo NUSZ-ja za letos 
je 442.000 evrov. Višina točke za izračun 
NUSZ-ja se je v primerjavi z letom 2017 
zvišala za odstotek. Od višine NUSZ-ja 
je odvisno število obrokov plačila, kar je 
razvidno iz tabele.  
Sergeja Javornik

kljub temu starostnikom zagotoviti večjo 
varnost pri samostojnejšem in daljšem 
bivanju na domu? Telekom Slovenije izvaja 
socialnovarstveni servis oskrbe na daljavo, 
imenovan E-oskrba. Primeren je za starejše 
osebe s kroničnimi boleznimi, težjimi 
obolenji, namenjen je osebam s posebnimi 
potrebami, invalidom in drugim, ki 
potrebujejo podporo. Storitev podpira 
sodobna tehnologija, ki je nameščena na 
domu uporabnika in mu omogoča, da lahko 
na enostaven način in hitro pokliče na 
pomoč. Pomoč mu organizira usposobljeno 
zdravstveno osebje v asistenčnem centru, ki 
mu je na razpolago 24 ur na dan. 

V sklopu projekta »Varni in povezani na 
domu« Telekom Slovenije, Zveza društev 
upokojencev Slovenije in občine - tudi 
Občina Šmarje pri Jelšah -  omogočajo lažjo 
dostopnost do storitve E-oskrba. Prvim 
4300 uporabnikom ponudnik sofinancira 
vzpostavitev in delovanje storitve v višini 79 
evrov. Za podrobnejše informacije o storitvi 
se lahko prebivalci občine Šmarje pri Jelšah 
obrnete na poslovalnice Telekoma.  
Sergeja Javornik
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OBČINSKE NALOŽBE V 
LETIH 2017 IN 2018

Občina Šmarje pri Jelšah je v letu 2017 
začela s številnimi večjimi in strateško 
pomembnimi naložbami, katerih izvedba 
se je že zaključila ali pa se bo letos. V 
nadaljevanju sledi kratek pregled, več o 
realiziranih in načrtovanih naložbah pa 
lahko preberete v zaključnem računu 2017 
in proračunu 2018, ki sta objavljena na 
spletni strani občine (smarje.si).

NALOŽBE V LETU 2017 
Občinski svet je na 22. redni seji 21. marca 
obravnaval zaključni račun za leto 2017, 
ki izkazuje, da so bili investicijski odhodki 
in investicijski transferi realizirani v 
višini 3.265.791 evrov, kar je 36,5 % vseh 
odhodkov, ki so znašali  8.948.577 evrov. 
V preteklem letu smo na Občini vodili več 
kot 64 večjih in manjših projektov, ki so 
bili vključeni v načrt razvojnih programov 
od 2017 do 2020. Znesek devetih največjih 
investicijskih odhodkov leta 2017 predstavlja 
vrednost 2,2 mio evrov, kar je 67,5 % vseh 
investicijskih odhodkov in transferov.

NALOŽBE V 2018 
Občinski svet je na 21. redni seji 20. 12. 
2017 sprejel proračun za leto 2018. V 
proračunu je od skupnih odhodkov, ki 
znašajo 12.423.384 evrov, za naložbe 
načrtovanih 6.045.247 evrov, kar je 48,7 % 
vseh odhodkov. 
Med večjimi  projekti, ki smo jih začeli 
izvajati v letu 2017 in bodo zaključeni v 
letu 2018, so: nakup prostorov za potrebe 
občinske uprave (prenova Šmarskega 
hrama), nadhod športni park–OŠ, sanacija 
plazu Strtenica–Zibika, dokončanje ceste 
Spodnje Mestinje–Zibika, izgradnja 
telovadnice pri POŠ Sveti Štefan. 

Letos (kot tudi lani) zagotavljamo na 
področju investicijskih odhodkov in 
investicijskih transferov še sredstva za 
nakup gasilske opreme in vozil, vzdrževanje 
gasilskih domov, amortizacijo za zavode, 
vzdrževanje pokopališč in vežic, za nakupe 
zemljišč za potrebe projektov, za obnovo 
kulturnih spomenikov, vzdrževanje 
komunalne infrastrukture …   Letos bo 
izbrani koncesionar, družba Petrol, začel 
z izgradnjo plinifikacije v naselju Šmarje 

pri Jelšah. Aktivno pripravljamo projekte za 
celovito energetsko sanacijo javnih stavb v 
lasti občine (predvidena izvedba v letu 2019). 

Župan in strokovne službe aktivno 
sodelujemo s predstavniki Direkcije za 
infrastrukturo RS za skupno izvajanje in 
financiranje za občino izjemno pomembnih  
naložb, kot so: rekonstrukcija na odseku dela 
glavne ceste Šentvid–Šmarje, nadomestne 
ceste zaradi ukinitev nivojskih železniških 
prehodov in  izgradnja nadhoda v Šmarju. 

Skupaj z Direkcijo pripravljamo še več 
projektov, in sicer:
• rekonstrukcija glavne ceste od 

železniškega prehoda v Mali Pristavi do 
naselja Belo je predvidena za jesen 2018; 

• Direkcija že izvaja odkupe zemljišč za  
izgradnjo križišča v Mestinju, na 
Ministrstvu za infrastrukturo poteka 
recenzija projekta pločnika, avtobusnih 
postajališč in rekonstrukcije ceste na Pečici; 

• pripravljene so projektna dokumentacija 
in pogodbe z lastniki o dovolitvi 
gradnje za izgradnjo nadomestne ceste 
(kolesarske steze) zaradi ukinitve devetih 
nezavarovanih železniških prehodov;

• v pripravi je projektna dokumentacija za 
ukinitev po dveh nivojskih prehodov z 
izgradnjo nadomestne ceste v Šmarju in 
Šentvidu; 

• pripravljamo še projekt izvedbe kolesarske 
povezave v naselju Šmarje pri Jelšah.

Mateja Pilko, vodja oddelka za proračun in 
finance 

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

NAJVEČJA INVESTICIJSKA 
VLAGANJA V 2017
Obnova lokalne ceste 
Spodnje Mestinje–Zibika 
(1. in 2. etapa) 

568.609 €

Kanalizacija Mestinje – III. 
etapa

314.858 €

Izgradnja telovadnice pri 
POŠ Sveti Štefan 

292.028 €

Obnova lokalne ceste 
Mestinje–Lemberg 

252.844 €

Sanacije plazov 206.004 €

Investicije v vodooskrbo 202.890 €

Investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest – asfalti

162.379 €

Izgradnja in prenove 
javnih razsvetljav 

161.541 €

Investicije v javno 
kanalizacijo 

101.674 €

ZA ZIMSKO VZDRŽEVANJE 
SKORAJ POL MILIJONA

Minula sezona zimskega vzdrževanja cest, 
javnih poti in površin se je v občini začela 
predzadnjega novembra lani in končala 19. 
marca letos. V tem času je bilo porabljenih 
465.000 evrov, kar je več od načrtovanega 
zneska v proračunu za ta namen. 
Izvajalca zimskega vzdrževanja občinskih 
lokalnih cest, javnih poti in drugih javnih 
površin sta bila Gramoz AP in Janko 
Orač. Za zimsko službo v končani sezoni 
je bilo na osnovi analize porabe sredstev v 
zadnjih treh letih v občinskem proračunu 
zagotovljenih 275.000 evrov. “Zaradi 
daljšega obdobja izredno neugodnih 
razmer, izredno nizkih temperatur 
in rekordnega števila dni s snežnimi 
padavinami smo porabili 465.066 evrov, kar 
je 190.066 evrov več od predvidenih,” pravi 
Bojan Žaberl, strokovni sodelavec v 
občinski upravi. Opozori, da so več denarja 
od načrtovanih zneskov porabili tudi v 
večini slovenskih občin. Ob tem navede 
še podatke Družbe za avtoceste Republike 
Slovenije, ki je letos porabila več kot 40.000 ton 
posipnih materialov, v zadnjih treh zimskih 
sezonah pred letošnjo le med 13 in 17 tisoč ton.

V poročilu, ki ga je prejšnji teden 
obravnaval občinski svet, je Bojan Žaberl 
zapisal, da so imeli občani nekaj pripomb 
glede izvajanja zimske službe. Te so se 
nanašale na kakovost in pravočasnost 
izvajanja. Nekaj pripomb so imeli tudi 
izvajalci. Posamezni odseki so težko 
prevozni, precej moteče pa je zanje 
nenehno telefonsko klicanje občanov, ki 
zahtevajo, da se jim v času sneženja očisti 
zasebni odcep ali dvorišče. “Ob močnem 
sneženju je res težko zagotoviti, da bodo 
vse površine očiščene nemudoma. V času 
sneženja in poledice se varnostne razmere 
na cestah zelo poslabšajo, zato morajo biti 
vozniki še bolj pozorni, njihova vozila 
pa primerno opremljena,” opomni Bojan 
Žaberl. Ob tem poudari, da občani vsako 
leto zahtevajo in pričakujejo napredek 
tudi pri izvajanju zimskega vzdrževanja 
občinskih cest, “zato bo treba tudi v 
prihodnje skrbeti za prevoznost in varnost 
na naših lokalnih cestah in javnih poteh v 
skladu z možnostmi občinskega proračuna”.
Sergeja Javornik
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KONČANA SANACIJA 
PLAZU ZIBIKA–STRTENICA

V prvi polovici tega meseca je bila 
zaključena sanacija plazu ob javni poti 
Zibika–Strtenica. Dela, ki jih je izvedlo 
podjetje Nizke gradnje Marjan Sajko, s. p., 
iz Šmarja pri Jelšah, so potekala od konca 
lanskega julija. Opravljena so bila dela za 
stabilizacijo pobočja v dolžini 300 x 150 
metrov, izvedene so bile drenaže do globine 
8 metrov in rekonstrukcija ceste, zgrajen je 
bil kamnito-betonski zid. 

Sanacija je stala nekaj manj kot 320.000 
evrov. Skoraj 258.000 evrov 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 2016. Občina 
je v proračunu zagotovila denar za 
plačilo DDV-ja, nadzora in tehnične 
dokumentacije.   
Sergeja Javornik

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

Sanacija obsežnega plazu je trajala 
od konca lanskega julija do letošnje 
pomladi. foto: arhiv občine

ŠMARJE PRI JELŠAH  GOSTITELJ TURISTIČNIH 
DRUŠTEV PODEŽELJA 

Devetnajstega maja bo v Šmarju pri Jelšah Slovenija v malem. Potekalo bo namreč 
18. srečanje turističnih društev podeželja Slovenije. Dogodek bo izjemna priložnost za 
promocijo občine, njenih lepot in dobrot, poudarjata sogovornici, ki sta aktivno vpeti v 
organizacijo. 

“Na območju Kozjanskega takega srečanja še ni bilo,” pravi Melita Meh Mastnak, 
predsednica Turističnega društva Šmarje pri Jelšah, ki je organizator srečanja. »Sodelujemo 
z občino, županom, Zavodom za turizem, šport in mladino (TŠM), Muzejem baroka, 
številnimi društvi, kot so Trta, Ajda, Netek, big bandovci, društvo godbenikov, čebelarska 
družina, in seveda s preostalimi tremi turističnimi društvi v občini, Skriti biser Sladka 
Gora, Tinsko in Lemberg. Naš namen je predstaviti celovito turistično ponudbo občine, 
zato smo k sodelovanju povabili tudi lokalne ponudnike,« pojasnjuje Melita Meh Mastnak. 

V Sloveniji deluje več kot 400 turističnih društev, ki so včlanjena v Turistično zvezo 
Slovenije. Srečanja se običajno udeležijo predstavniki več kot polovice, tako da je dogodek 
izziv za organizatorje in obenem izvrstna priložnost. “Dogodek je izjemnega pomena, 
saj je to odlična priložnost za promocijo našega kraja in tudi občine. V enem dnevu nas 
bodo obiskali člani turističnih društev iz vse Slovenije, kar je edinstvena priložnost, da 
predstavimo ves svoj turistični potencial,” je prepričana Melita Bevc, direktorica Zavoda 
TŠM Šmarje pri Jelšah.

Tretjo majsko soboto se obeta pestro dogajanje praktično po celotni občini. Glavnina 
dogajanja bo dopoldne v Šmarju pri Jelšah. Na ploščadi pred kulturnim domom se bodo ob 
stojnicah predstavljala turistična društva. “Obiskovalci bodo lahko spoznali skrite kotičke 
naše lepe dežele, mogoče bo poskusiti različne dobrote in jih tudi kupiti,” napoveduje 
Melita Meh Mastnak. A to še ni vse, dodaja Melita Bevc: “Potekal bo spremljevalni 
kulturni program, v spodnji dvorani kulturnega doma bosta na ogled razstava šmarskih 
kulinaričnih dobrot in razstava kruha. Dr. Janez Bogataj bo predaval o turističnih 
spominkih in darilih s področja kulinarike in gastronomije. Zagotovo bo vsak obiskovalec 
našel nekaj zase.” V popoldanskih urah bodo lokalni turistični vodniki goste iz vse 
Slovenije vodili po občini in jim predstavili naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti.
Na 18. srečanje turističnih društev podeželja Slovenije ste vabljeni tudi prebivalci šmarske 
občine. Sogovornici si želita, da bi dogodek obiskalo čim več domačinov. “Želimo, da 
obiskovalci občutijo povezanost, prijaznost in domačnost. Nenazadnje bo lep občutek, če 
se bodo obiskovalci radi vračali v naš kraj in občino,” meni Melita Bevc.   

Vljudno vabljeni na
18. SREČANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV PODEŽELJA SLOVENIJE
sobota, 19. maj 2018, 9:00 - 12:00, Šmarje pri Jelšah

9:00 - 12:00 Predstavitev turističnih društev iz vse Slovenije na stojnicah s 
pokušino dobrot na ploščadi pred kulturnim domom 

9:30 Otvoritev razstave značilnih jedi in pijač območja Šmarja pri Jelšah ter razstave 
kruhov Slovenije v spodnji dvorani kulturnega doma

10:00 - 12:00 Plenarni del srečanja v zgornji dvorani kulturnega doma:
Dr. Janez Bogataj: Turistični spominki in darila s področja kulinarike 
Vključevanje mladih v turistična društva 

Spoznajte turistična društva, lokalne dobrote in znamenitosti slovenskih krajev.  
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GNOJENJE Z ORGANSKIMI TEKOČIMI GNOJILI
Gnojenje z organskimi tekočimi gnojili na kmetijskih površinah je opredeljeno v Uredbi 
o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 
113/09, 5/13, 22/15 in 12/17). Poleg pravil o količini in koncentraciji gnoja, gnojnice 
in gnojevke na kmetijskih površinah v svojih določilih vsebuje člene (od 7. do 11. 
člena), ki prepovedujejo uporabo živalskih gnojil ob določenih pogojih in v določenih 
časovnih obdobjih. Prepovedi se nanašajo na gnojenje predvsem v zimskih mesecih in na 
pomrznjenih, z vodo prepojenih tleh.

Konkretno je prepovedano gnojenje s tekočimi organskimi gnojili (gnojevko in gnojnico) 
na kmetijskih zemljiščih od 15. novembra do 1. marca. 
Gnojenje s hlevskim gnojem je na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 1. decembra do 
15. februarja. V kolikor razmere omogočajo zimsko obdelavo in če je gnoj zaoran v treh 
dneh, se lahko gnoji tudi v tem obdobju.
Omejena je uporaba gnojil na vodovarstvenih območjih, ob vodotokih, na neplodnih 
zemljiščih in gradbenih parcelah.

Problem, ki spremlja gnojenje v bližini naselij, je moteč smrad. Žal pa zakonodaje, ki bi 
urejala problematiko smradu, ni. S problematiko gnojenja in posledično smradu se je 
ukvarjal tudi varuh človekovih pravic, ki je predlagal vladi, da poišče optimalne rešitve 
problema. Prav tako so bile dane pobude, da bi predpisali gnojenje ob točno določenem 
času ali pred dežjem. Vendar so bile pobude z različnimi argumenti zavrnjene.
Milan Konšak, medobčinski inšpektor

SPOMLADANSKO UREJANJE OKOLJA IN KURJENJE ODPADKOV

Spomladi je čas, ko pričnemo urejati okolico, vrtove, njive…, pri tem se znajdemo pred 
zagato, kam z vsemi zelenimi oziroma biološkimi odpadki. Najhitrejša rešitev se nam 
ponudi tako, da jih kar na kraju zakurimo. In potem se gost dim vije po dolini, naselju in 
smradi ter duši vse živo. Pa je to dobra rešitev?
Posebej skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da se zaradi ognja, ki ne razvije dovolj visoke 
temperature, v zrak sproščajo strupeni plini, dim ter saje, ki so po dognanjih 
strokovnjakov, toksični in karcinogeni. 

KURJENJE IN PREDPISI
Uredba o ravnanju z odpadki določa, da morajo biti vsi odpadki, tudi naravni, primerno 
obdelani, torej ali predelani ali odstranjeni v skladu z določili uredbe. To pomeni, da je 
tudi kurjenje odpadkov v naravi kot način njihovega nenadzorovanega odstranjevanja 
prepovedano.

V skladu z uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov obdelava pomeni 
kompostiranje, mehansko-biološko obdelavo ali katerikoli postopek higienizacije teh 
odpadkov, nikakor pa ne sežiganje v naravnem ali bivanjskem okolju. 

Opozarjamo, da je še posebno nevarno in prepovedano kurjenje odpadkov iz raznih 
plastičnih mas, stiropora, ivernih plošč, ostankov barv, embalaže pesticidov in drugih 
kemijskih snovi, na kar nas opozarjajo tudi občinski odloki o ravnanju z odpadki, ki za 
kršitelje (fizične osebe) predpisujejo globo v višini 400 EUR.

Nadzor nad izvajanjem kurjenja v naravi in bivanjskem okolju izvaja okoljevarstvena 
inšpekcija, policija lahko ukrepa v času razglašene požarne ogroženosti. Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, ki izvaja nadzor v primeru kršenja občinskih odlokov o ravnanju 
z odpadki, bo v času urejanja okolice in vrtov še poostril nadzor nad izvajanjem odloka.
Milan Konšak, medobčinski inšpektor

O B V E S T I L A  I N Š P E K T O R A T A

JAVNI RAZPIS
o podelitvi priznanj občine 
Šmarje pri Jelšah za leto 2018

1. Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2018 
razpisuje naslednje vrste priznanj občine:
• 1 plaketo občine,
• 2 priznanji občine,
• 1 denarno nagrado. 

2. Plaketa in priznanji občine se lahko 
podelijo posamezniku, skupini, organizaciji, 
podjetju, društvu, zavodu ali drugim 
pravnim osebam. Denarna nagrada se 
lahko podeli društvu ali skupini.

3. Plaketa, priznanji in denarna nagrada 
občine se podelijo za uspehe in dosežke, 
s katerimi se povečuje ugled občine na 
gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju ter na drugih področjih.

4. Vrednost denarne nagrade znaša 
1.000,00 EUR.

5. Predloge za podelitev priznanj občine 
lahko podajo fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Občini Šmarje pri Jelšah in 
pravne osebe, ki imajo sedež na območju 
šmarske občine. Politične stranke oziroma 
njihove ožje organizacijske enote niso 
upravičeni predlagatelji. Predlagatelj za 
podelitev priznanja sebe ne more predlagati 
za priznanje.

6. Predlog mora biti podan pisno, vsebovati 
mora natančne podatke o kandidatu za 
podelitev priznanja in vrsti predlaganega 
priznanja ter podrobno utemeljitev.
 
7. Razpis se objavi na krajevno običajen 
način in na spletni strani občine. 

8. Rok za oddajo predlogov za podelitev 
priznanj je do 9. 5. 2018 do 15.00. 
Upoštevani bodo samo tisti predlogi, ki bodo 
prispeli do navedenega datuma in ure, ne 
glede na način oddaje. Predloge pošljite na 
naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ali na elektronski naslov obcina@smarje.si.

Šmarje pri Jelšah, 12. 4. 2018                                                                                            
Župan Stanislav Šket, l.r.

U R A D N E  O B J A V E
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I N T E R V J U

besedilo Monika Čakš
fotografija Sixt Primorska

Če bi vedeli vse vnaprej, potem bi življenje izgubilo 
svoj smisel. Smisel je v tem, da v negotovosti 

živimo za svoje sanje in da ujamemo utrinke sreče, 
ko smo nanje pripravljeni. tadej ferme, mladi 
Mestinjčan živi za te trenutke in za svoje sanje.
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Kako poteka tvoj navaden dan?

Trenutno se v celoti posvečam športu 
in jemljem to kot službo. Je pa vsakdan 
športnika dosti dolgočasen, za uspeh je 
potrebno veliko repeticije, kar se odraža 
tudi v vsakdanu. Stalnica so treningi, tekme, 
obroki in počitek (ki pa ga seveda popestrimo 
s kavicami in drugimi aktivnostmi).

V prihodnosti se vidiš … Kakšni so tvoji cilji 

in ambicije za naprej? 

V prihodnosti se želim preizkusiti v tujini. 
Želim napredovati tako igralsko kot 
osebnostno in menim, da te okolje, kjer si 
odmaknjen od cone ugodja, veliko nauči. 
Letos sem prvič zaigral v ABA2 ligi in 
dokazal sebi, da sem sposoben igrati vsaj na 
tem nivoju, in želim doseči plato, če mi bo 
to usojeno. 

Tvoj pogled na šport?

Odvisno od razpoloženja. Lahko je 
depresiven, lahko je potencirano srečen. 
Zagotovo te pa nauči samokontrole in 
nadziranja čustev, da se lahko zbereš v 
pomembnih trenutkih pred množico 
ljudi. Svet športa je krut, ampak za lepe 
trenutke, ki jih doživiš ob treniranju in 
igranju, se splača potrpeti. V naši občini 
se precej zavedamo pomena športa, dosti 
je rekreativnega udejstvovanja in tudi 
posameznih dosežkov v profesionalnem 
športu, ki smo jih vsi veseli. Bi si pa želel, 
da bi se bregovi naših občin večkrat skupaj 
staknili v zdravem tekmovalnem duhu in 
drug drugega potiskali k napredku.

Če bi se moral opisati v treh besedah?

Vztrajen, miren, srčen.

Kdo so največji podporniki na tvoji 

življenjski poti?

Zagotovo starši, sestra, punca Nataša, 

športni pedagogi (tukaj bi izpostavil Borisa 
Emeršiča), Ožbej Stane z mano dela na moji 
individualni tehniki praktično vsako poletje 
zadnjih 10 let in pa Damjan Novakovič, ki 
mi je zagotovo dal največ taktičnega znanja 
in razumevanja košarkarske igre.

Niso samo uspehi in srečni trenutki zmag. 

Poraz je sestavni del športa. Kar sem se 
sam moral naučiti iz porazov je, da jih ne 
jemljem osebno. Kot je minljiva sreča po 
vsaki zmagi, je tudi žalost po porazu, iz 
katerega pa lahko veliko odneseš, če veš, kaj 
je šlo narobe in nato to popraviš. Rek, ki mi 
je ostal v glavi, je: »Dober si samo toliko kot 
tvoja zadnja tekma.«

Pri športu je poleg fizične priprave zelo 

pomemben tudi psihološki del. 

Brez dobre psihološke podlage nisi 
sposoben niti fizično premagovati naporov, 
ki jih moraš prestati, če hočeš postati svoja 
najboljša verzija. Sploh košarka se mi zdi, 
da je šport, kjer ima psiha še posebej velik 
vpliv, ker je tekoča igra z veliko vzponi 
in padci. Najti smisel pa je bistvenega 
pomena pri vsakem posamezniku. Ko ga 
najdeš, lahko tudi uživaš v trenutkih in si 
zadovoljen v svoji koži.

Kako se je pričela tvoja športna pot? Je 

mogoče kdo od tvojih bližnjih tudi bil v 

preteklosti športnik?

Mama me je peljala na košarkarski trening, 
čeprav sem želel trenirati nogomet. Kako se 
je izšlo, ji ne zamerim. Baje je oče treniral 
karate, gimnastiko, mislim da tudi moto kros. 
Ampak vse to, ko je bil še mlajši. Zagotovo pa 
je pri obeh prisoten športni duh.

Spremljaš še mogoče kakšen drug šport?

Šport, ki me je prevzel, ko sem ga imel 
možnost gledati, je baseball. Morda bi ga 
treniral, če bi bil prisoten v našem prostoru. 
Časovno sem prepozen za vsaj desetletje, po 
tem ko je g. Pavlo nabavil komplet opreme 
za baseball ekipo Šmarja. Žal se pri nas in v 
Evropi ni nikoli prijel. 

Ali je moškim ekipam naklonjene več 

pozornosti kot ženskim? 

Tega zagotovo ne bi zanikal, zagotovo je 
več pozornosti, naklonjenosti namenjene 
moškemu delu športa. Treba je pa omeniti 
tudi to, da je ženski šport še relativno mlad 

– vsaj ekipni športi. Tako da se na nek način 
še pripravlja na vrhunec.

Ali obstaja kakšna tekma, dogodek, ki si  

ga želiš v svoji prihodnosti?

Želim zaigrati v reprezentančnem dresu, se 
preizkusiti v tujini in ko končam kariero, si 
želim v živo ogledati NBA tekmo.

Kdo je zate največji športnik? 

Michael Jordan je verjetno največji športnik 
našega časa. On je zagotovo pustil velik 
pečat, tudi Phila Jacksona bi izpostavil, ki 
pa je bil njegov trener v Chicagu.

 S klubi pridejo številne obveznosti, med 

drugim tudi potovanja. 

Tempo potovanja je naporen, težko ga je 
razložiti. V našem klubu imamo za plan dela 
in treningov poleg trenerjev zaposlenega 
še kondicijskega trenerja, ki tempira ritem 
treningov/počitka, naroča obroke ipd. Letos 
smo kar nekajkrat potovali z letalom ali se 
vozili z busom po Balkanu in nato zvečer 
opravili trening, naslednji dan sta nas čakali 
tekma in potem pot domov. Umetnost 
vsega pa je biti pripravljen spet na naslednjo 
tekmo, ki je že čez dva dni. In tukaj pride 
strokovnjak za fizično pripravo še kako prav. 
V košarki sezona traja od avgusta (priprave) 
do nekje začetka junija. Junij in julij sta 
rezervirana za dopust, podpisovanje novih 
pogodb in individualne treninge.
V družini Ferme ni doma samo šport, 

ampak tudi glasba. Bi lahko rekli, da 

gresta šport in glasba z roko v roki? 

Nedvomno gresta, sam veliko poslušam 
glasbo, čeprav verjetno samosvojo in 
drugačno od družine in občanov. S sestro 
imava lep, pristen odnos, zame bo vedno 
mlajša sestra in tako bom nanjo gledal tudi, 
če bom znan samo kot njen brat.

Mnogo košarkarskih dosežkov je prejela že 

OŠ Šmarje pri Jelšah – med drugim so tudi 

nepozabni dosežki v ŠKL ligi pod okriljem 

Tatjane Kampuš, Boruta Emeršiča. Kje 

misliš, da je ključ uspeha dobre košarke v 

domačem kraju?  

Pri teh omenjenih osebah se začne. 
Nadaljuje se pri vseh ostalih, ki prenašamo 
njihovo delo in dušo naprej. Konča se pri 
naslednji generaciji, na katero nam uspe 
prenesti našo strast. Tatjana in Boris si 
zaslužita kip v Šmarju, zagotovo.

Hitrih 5
zadnja knjiga
Phil jackson – Sacred hoops
zadnja tv serija ali film
Silicon Valley
najljubša jed
njoki
najljubša glasba, pesem
Frank Ocean, Kendrick Lamar
prosti čas
mini golf
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Občina Šmarje pri Jelšah v proračunu 
vsako leto nameni denar za izvajanje 
športne dejavnosti v javnem interesu. Lani 
je za to področje porabila 153.573 evrov.

Osnova financiranja je sprejet pravilnik, 
ki je v skladu z zakonom o športu in 
nacionalnim programom športa v državi. 
Športni programi, ki jih financira občina, 
so: 
• športna vzgoja otrok, mladine in 

študentov,
• športna rekreacija,
• kakovostni šport,
• izobraževanje, usposabljanje iz 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu,

• organizacija množičnih športno-
rekreativnih prireditev,

• delovanje športnih društev,
• investicijsko vzdrževanje športnih 

objektov in površin v občini.

Za sofinanciranje programov je vsako leto 
objavljen razpis. A občinski denar ni edini 
vir prihodkov za delovanje športnih društev 
in njihovih dejavnosti. Viri so še članarine 
in sponzorski prispevki. 

Z namenom povečati število športno 
aktivnih občanov občina sofinancira 
rekreativni šport. Lani je preko javnega 
razpisa sofinancirala programe 15 športnih 
društev v višini 21.400 evrov. Tolikšen 
znesek je previden tudi letos. Kakovostni 
šport smo v preteklem letu spodbujali na 
področju košarke, nogometa in igranja 
šaha. Trem klubom je bilo dodeljenih 
skupno 50 tisoč evrov; tolikšen znesek je 
načrtovan tudi v letošnjem proračunu. V 
te programe so vključeni otroci in mladi, 
ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti 
in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski 
športniki. 

Za sofinanciranje organizacije in izvedbe 
množičnih športno-rekreativnih prireditev 
je občina lani podprla 37 prireditev v 
skupni višini 7.195 evrov. Med te prireditve 

sodijo različni turnirji, pohodi, med najbolj 
obiskanima pa sta Šmarski kolesarski 
maraton in Tek po šmarskih bregih. V 
letošnjem proračunu je za ta namen 
predvidenih 7.500 evrov.

Občina je lastnik zunanjih športnih površin 
na naslednjih lokacijah (upravljata jih 
Zavod TŠM in OŠ Šmarje pri Jelšah):
• športni park v Šmarju pri Jelšah 

(travnato veliko nogometno igrišče z 
garderobnim objektom,

• igrišče za mali nogomet in košarko, 
balinišče, multifitnes naprava, 
večnamensko otroško

• igralo, zunanji veliki šah);
• športne površine pri osnovni šoli Šmarje 

(travnato veliko pomožno nogometno 
igrišče, malo nogometno igrišče na 
umetni travi, atletska steza, asfaltni 
igrišči za mali nogomet in košarko, 
igrišče za odbojko na mivki, igrišči za 
badminton in odbojko na umetni masi);

• športni park na Sladki Gori (igrišče 
za mali nogomet in košarko, igrišče za 
odbojko na mivki);

• športni park v Mestinju (igrišče za mali 
nogomet in košarko, igrišče za odbojko 
na mivki,

• travnato igrišče za badminton);
• športni park na Kristan Vrhu (igrišče 

za mali nogomet in košarko, igrišče za 
odbojko na mivki);

• igrišče za mali nogomet in košarko v 
Zibiki;

• igrišče za mali nogomet in košarko na 
Svetem Štefanu;

• igrišče za mali nogomet in košarko v 
Šentvidu pri Grobelnem;

• igrišče za mali nogomet in košarko v 
Lembergu;

• tenis igrišče (3x) v Jelšingradu;
• večnamenska športna površina Tinsko 

(igrišče za mali nogomet in košarko, 
večnamensko otroško igralo).

Načrtovana je še ureditev kopališča v 
Šmarju, za kar je v proračunu namenjenih 
672 tisoč evrov. Na področju športa bo 
pomembna pridobitev nova telovadnica pri 
podružnični šoli na Sv. Štefanu, 
ki jo bomo namenu uradno 
predali v začetku junija. 
Celotna naložba bo 
stala nekaj manj 
kot 600 tisoč evrov.

O S R E D N J A  T E M A

KOLIKO DAMO ZA ŠPORT?
besedilo Sergeja Javornik
ilustracija Katja Šket
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Najstarejši slovenski podmorničar 
Miroslav Štumberger (1892−1983)
Mateja Žagar, bibliotekarka, domoznanski oddelek knjižnice šmarje pri jelšah

D O M O Z N A N S K A  K A M R A

viri

Krašovec, J. Plovba kapitana Štumbergerja. V Novi 
tednik, letn. 24 (1970), št. 27−44, str. 7.

Madžar, Č. Kapetan bojnog broda Miroslav 
Štumberger. (Internetni vir: http://www.paluba.info).

40 let
40 let

Miroslav Štumberger je bil izumitelj, 
umetnik, muzealec in tudi pesnik. Rojen 
je bil 2. julija 1892 v Šmarju pri Jelšah. V 
nasprotju s predstavo o velikih, bradatih 
in enookih pomorskih kapitanih je bil 
Miroslav Štumberger droben, srednje 
postave, mehkih potez, živahnega pogleda 
in nagajivega nasmeha. Bil je posebnež, 
vendar izjemnež, v njem je bilo nekaj 
čudaštva in šmarske nagajivosti, ki mu je 
ostala iz otroških let. Njegova samostojna 
pot v svet se je pričela že pri enajstih 
letih, ko so ga poslali v Ljubljano v realno 
gimnazijo. Vpis na Vojno pomorsko 
akademijo mu je branila mati, ki je bila 
resna in strogih moralnih načel,  vendar 
je imel dobro podporo pri očetu. Nikoli se 
ni poročil, čeprav je s svojo karizmo znal 
očarati veliko žensk. V svoji hiši v Baošićih 
v Boki Kotorski, kjer je živel od leta 1922,  
je odprl muzej Dom starega kapitana, ki ga 
je po smrti podaril Občini Herceg Novi. V 
njem je ohranjena bogata zbirka predmetov, 
orožja in knjig, ki so se mu zaradi 
zbirateljske navdihnjenosti kopičile skozi 
leta. V zbirko prav tako spadajo njegova 
olja, ki izražajo skoraj pošastna vzdušja 
obupa, razočaranja in tesnobe ter makete 
starih jadrnic, ki jih je izdeloval sam. 

Po končani akademiji so ga navdušila 
letala, ki so se v začetku 20. stoletja šele 
razvijala. Pridružil se je enoti mornariškega 
letalstva v novoustanovljeni vojaški 

hidrobazi Kumbor v Boki Kotorski, kjer 
je zaradi uspešnih letalskih podvigov 
prejel odlikovanje Signum Laudis. Vojaško 
letalstvo je kmalu zapustil in se vpisal na 
torpedni tečaj, da bi se lahko pridružil 
podmorniški službi, kjer je ostal do konca 
velike vojne. Vodilni v poveljstvu vodnih 
orožij je začel preizkušati različna raketna 
orožja, med prvimi na svetu je uspešno 
izstrelil model raketoplana, opravil uspešen 
poskus z zračnim torpedom in izstrelil 
podvodni torpedo. Med leti 1923 in 1925 je 
sočasno z R. H. Goddardom v ZDA izdelal 
lastni raketni motor na tekoče gorivo, 
ki pa ga zaradi pomanjkanja sredstev 
nikoli ni uveljavil. Med izume Miroslava 
Štumbergerja spada tudi podvodni sonar, 
ki mu ni bil nikoli priznan, vendar sta ga 
nemirni tehnični duh in izostren um vodila 
naprej. Še pred drugo svetovno vojno je 
opravil več tehničnih inovacij in izboljšav 
na že obstoječih sredstvih vojne tehnike, 
kot je vodni sonar. 

Izdelal je podvodno mino, ki je postala 
standardna pomorska mina Jugoslovanske 
kraljeve mornarice. Prav tako je izdelal 
napravo za razminiranje, s katero so po 
drugi svetovni vojni očistili celoten zaliv 
Boke Kotorske. S činom kapitana bojne 
ladje in nazivom Poveljnik pomorske 
oblasti južnega Jadrana se je leta 1938 
upokojil, svoje bogato ustvarjalno življenje 
pa zaključil v 92. letu starosti.

“Raketni motor je pogon prihodnosti, v 
relativno kratkem času bo nekega dne 
omogočil človeku potovanje do drugih 
planetov,” je izjavil Miroslav Štumberger, 
eden od pionirjev raketne tehnologije 
v našem prostoru, izreden vizionar, 
ki je v svojem življenju ustvaril okoli 
500 izumov, dvajset jih je patentiral, 
s petimi pa je prodrl na trg. Njegovi 
izumi so bili predvsem vojaške narave, 
v letih 1923−1925 se je najbolj ukvarjal 
z raketami in bil na tem področju eden 
vodilnih znanstvenikov na svetu. 
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F I L M  I N  K N J I G A

Ljubitelji filma, pozdravljeni. 

Naš kraj se znova pripravlja na pomemben 
filmski dogodek. Že tretje leto zapored 
se bo odvil faf oziroma festival 
amaterskega in neodvisnega filma. 
Tudi letos bo dogajanje dvodnevno, 18. in 
19. maja 2018. To leto znova pričakujemo 
dva filmska večera. 

Prvi večer bo pogovorni, gostili 
bomo slovenskega režiserja marka 
naberšnika, ki je osvojil srca gledalcev s 
filmi, kot so petelinji zajtrk, šanghaj 
ali z najnovejšim, slovenija, avstralija 
in jutri ves svet. Gost bo z nami delil 
del svojih bogatih izkušenj, ki si jih je 
nabral skozi leta filmskega in televizijskega 
ustvarjanja. Pogovor bo vodila Maja Ratej. 
Tako bo za naslednji večer dovolj navdiha, 
da bomo nato še bolj uživali v festivalskih 
filmih, ki jih bo izbrala strokovna komisija. film

knjiga

17

Žiga Planinšek

Skratka, Šmarje pri Jelšah bo za en konec 
tedna zopet obarvano v filmskem vzdušju. 
Morda res nimamo filmskih zvezd ali 
studiev, imamo pa dobro opremljeno 
kinodvorano, v katero hodimo spremljat 
kar najrazličnejše filme. Zato je še toliko 
lepše, da vse skupaj počastimo s filmskim 
festivalom. Ker pa nas do festivalskega 
dogajanja loči malo manj kot mesec dni, 
si lahko čas skrajšamo z obiskom kakšne 
izmed kino predstav. Za vsakogar se bo 
našlo nekaj − pustolovščina, komedija in 
celo triler »Tiho mesto«, za katerega so 
se začele širiti govorice, da je eden boljših 
trilerjev zadnjega desetletja. Preverite.
Uživajte v vsakem kadru, prizoru in 
sekvenci.

23. aprila po vsem svetu praznujemo 
svetovni dan knjige – dan, ki je 
namenjen promociji branja, založništva in 
zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne 
lastnine. To je dan, ko praznujemo pisatelji, 
ilustratorji, knjižničarji in vsi, ki imamo 
radi knjige. V naši knjižnici vsako leto 
ob svetovnem dnevu knjige pripravimo 
dogodek, na katerega povabimo tako bralce, 
ustvarjalce kot tudi ostale obiskovalce 
knjižnice, da z nami preživijo prav poseben 
večer. Letošnjo noč knjige smo v naši 

knjižnici doživeli na poseben način. Med 
knjižnimi policami je svoje mesto dobil 
tomi purich trio, ki je z zvoki etno-
jazz glasbe ustvaril posebno vzdušje. Ob 
poslušanju glasbe smo brskali po knjigah, si 
ogledovali ilustracije in fotografije.

V sklopu spremljevalnih prireditev noči 
knjige smo gostili manco košir, ki je 
predstavila tudi svojo pesniško zbirko Iz 
trebuha in neba.
Natalija Čokl, bibliotekarka

foto: marko samec
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P O G O V O R  G E N E R A C I J

ŽIGA ČAKŠ je že od malih nog športni 
navdušenec. V svoj življenjepis lahko doda 
mnoge športne aktivnosti in odgovornosti, 
med drugim tudi članstvo in trenerstvo NK 
Šmarje pri Jelšah in NK Celje. Poklicna 
pot ga je tudi popeljala do poučevanja 
športa, saj kot zaposlen na OŠ Šmarje pri 
Jelšah nadobudnim učencem predaja svoje 
znanje.

DR. IVAN PISANEC je radiolog v 
celjski bolnišnici in velik ljubitelj športa. 
V letih 1984/85 je z nekaj zanesenjaki 
na pobudo ekipe nogometa začel zopet 
oživljati ta šport. Od umivanja v potoku 
in preoblačenja pod ljubim nebom se je 
ob postopni podpori občine in lokalnih 
organizacij začelo obujati nogometno igro 
in infrastrukturo. Uredili so glavno igrišče 
in garderobe, kasneje so na mestu stare 
betonarne pod Jelšingradom s pomočjo 
lokalnih podjetnikov uredili še pomožno 
igrišče in nekako postavili nogomet za 
vodilni šport v občini. 

Kaj vam pomeni šport? Kako gledate nanj?

ŽIGA 
Šport mi pomeni način življenja, brez njega 
bi bilo življenje zelo dolgočasno. Seveda 
pa je šport v današnjem načinu življenja 
nujnost za ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja. Omogoča ventil za sproščanje 
stresa in krepitev telesa, saj so dnevi 
sodobnega človeka prežeti s sedenjem za 
elektronskimi napravami in stresom.
IVAN
Preprosto - šport je zame način življenja. 

Kateri šport vam je najbolj blizu?

ŽIGA
Uživam v vseh oblikah gibanja, preizkusil 
sem že vse mogoče in nemogoče športe, 
vleče me adrenalin. Izhajam pa iz 
nogometa, torej iz moštvenih iger, kjer je 
bistvo nadigrati nasprotnika. Tako so mi 
blizu vse vrste iger z žogo.
IVAN
Vsi, vsak predstavlja izziv zase. Najbolj 
občudujem ekipne športe, ker vključujejo 
kombinatoriko in sodelovanje. Če 
moram izbrati, mi je najljubši hokej, od 
individualnih pa tenis. 

Kako gledate na uporabo nedovoljenih 

sredstev (doping) v profesionalnem in 

rekreativnem športu?

ŽIGA
Doping je zame nesprejemljiv! Tako iz 
moralnega kot tudi telesnega vidika. Kaj 
pomeni zmaga, ki si jo dosegel z goljufijo? 
Takrat nisi zmagovalec, ampak goljuf! V 
nepošteni zmagi ni osebnega zadoščenja, da 
si nekaj dosegel z lastnim trudom in da si 
dejansko boljši od nekoga. Nima pa smisla 
veliko izgubljati besed, da je telesu škodljiv! 
Izrablja telo, ga obremenjuje. In to se slej 
kot prej pozna na zdravju − če ne direktno, 
pa indirektno. Ko pa govorimo o dopingu 
med rekreativci, je uporaba le-tega skregana 
z bistvom rekreacije. Ta je ohranjati zdrav 
duh v zdravem telesu, ne pa izživljanje 
frustracij po doseganju nekih »vrhunskih« 
rezultatov med rekreativci, ki ne služijo 
ničemur, kaj šele dobremu.
IVAN
V nobenem primeru ga ne odobravam. Pri 
tem gre za zdravljenje nekih frustracij ali pa 
moderno suženjstvo, ki ga nekdo s pridom 
izkorišča. Ni nobene povezave s športom 
kot takim, pač pa so to neke življenjske 
vizije, ki jih želi nekdo na silo doseči, npr. 
ohranjanje mladosti, kondicije.

Gresta zdravje in šport vedno z roko v roki? 

Kakšen pogled imate na to temo?

ŽIGA
Zdravje in šport gresta neizpodbitno 
skupaj! Vendar ne vrhunski šport. Všeč mi 
je primerjava, ki jo je nekoč nekdo podal, 
da je ukvarjanje z vrhunskim športom 
za telo kot motor Formule 1. Ta je tako 
»navit« do skrajnosti, da zdrži par dirk, 
nato odpove, stari Golfov »diesel« pa 
dela milijon kilometrov. V tem pogledu 
je profesionalni športnik, ki je uspel 
zvoziti kariero brez resnih poškodb, 
pravi fenomen. Rekreativni šport pa je 
definitivno potreben in zdrav v razumnih 
okvirih, kot sem omenil že zgoraj.
IVAN
Seveda, vedno, ampak čisti šport. Ne 
moremo pa tega reči za vrhunski ali 
ekstremni šport.

Kdo vam je največji športni vzornik?

ŽIGA
Anže Kopitar! Neverjetno lepo vzgojen, 
skromen in ponižen, ne glede na to, kaj vse 
je dosegel. Zame največji športnik Slovenije 
v vsej zgodovini! 
IVAN
Uh, težko rečem − Jesse Owens − morda. 
To je možak, ki je treniral tri mesece, šel 
na olimpijske igre in zmagal vse po vrsti, 
ampak to so bili drugi časi.

Kako gledate na šport v naši občini?

ŽIGA
V Šmarju je vedno bil šport prisoten, tako 
rekreativen kot tudi tekmovalen. Velika 
zahvala gre občini, ki je v prejšnji strukturi 
in še vedno v sedanji podpira ukvarjanje 
mladine s športom. Seveda pa so možnosti 
zmeraj še za kaj več! Tako ne morem mimo 
bazena, ki ga še kar čakamo in čakamo ... 
Rekreativni šport se razvija, tako bi bilo 
mogoče športni park še zelo popestriti s 
trim stezo, »pump« parkom, adrenalinskimi 
plezali itd.
IVAN
Z odprtimi očmi (smeh). Zagotovo je 
občina dober podpornik in šport ima 
potencial v njej. V preteklosti ni bilo veliko 
športnih aktivnosti, nato smo začeli z 
nogometom, sledila je košarka, občina pa to 
še vedno dobro podpira in spodbuja. Glede 
na to, koliko otrok ima šmarska šola, je 
treba za šport navdušiti čim več otrok.

POGOVOR 
GENERACIJ

pripravili  
Alenka Ratej in Marija Šilec
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Nič ni čudnega, da se je v Šmarju od 
pamtiveka na veliko športalo. Ob 
pomanjkanju večje indsutrije in turističnih 
atrakcij je šport že vsa leta ključni vir 
šmarske identitete in tudi ponosa, še posebej 
v devetdesetih letih prejšnjega − gasp! − 
stoletja. Kajti z razpadom nekdanje velike 
občine se je oblikovala vrsta novih, ki so v 
težnji po razvoju takoj pričele tekmovati 
med seboj. Devetdeseta so bila tako leta 
lokalnih rivalstev in derbijev. Telovadnico 
osnovne šole so redno polnili košarkaši Gold 
Boysev, nogometaši pa so na tekme s Kozjem, 
Šentjurjem in Rogaško privabljali toliko 
ljudi, da s(m)o morali nemalokrat spremljati 
njihove kostolomske podvige kar s hlodov ob 
železnici. 
Šele sedaj mi je jasno, da je šlo za neponovljiv 
čas, ko je bilo v zraku nekaj posebnega. 
Takrat − ne pozabite, bile so nam dovoljene 
sanje − smo res še verjeli, da je mogoče vse. 
In da nas čaka nekaj velikega, nas in našo 

ZMAGOVALCI 
vasja jager

K O L U M N A

občino. Spomnim se, kako sem gledal tiste 
srčne, žilave košarkaše, med katerimi menda 
ni bilo nikogar čez dva metra, kako so leteli 
po parketu ob huronskem dretju nabite 
dvorane ter si mislili: »Da se! Res se da.« 

Ampak se ne da vedno. Šmarje je dalo že 
na desetine velikih talentov, ki smo jim vsi 
po vrsti prerokovali slavno prihodnost. 
Še pomnite, tovariši, Stanka “Kekozo”, ki 
je v mladih letih − tako legendarno − s 
košarkaško žogo spravljal ob pamet bodoče 
reprezentante, nakar je končal tako žalostno, 
da me preveč boli srce, da bi zapisal. Ali pa 
»fuzbalerja«, za katerega so vsi govorili, da 
bo nekoč ponesel slavo našega kraja vse do 
Real Madrida, pa ga je prav tako zatolkla 
pijača. Kakor hitro gre zares, zgolj talent ni 
več dovolj. Pozabite romantiko, svet tam zunaj 
žre romantike za zajtrk. Treba je garati, gristi 
kamenje in zabadati nože v hrbet. Šele potem 
si lahko zvezda. Marsikateri od šmarskih 
talentov za to ni imel ne želodca in ne volje. 
Nekaterim so se »zmlela« kolena, kakšnemu 
je krila »prirezala« družina. Toda to ne 
pomeni, da nekomu nekoč ne bo uspelo. 
Če se ne da vedno, še ne pomeni, da se ne 

da nikoli. Gre le za to, da se je treba zavedati, 
kolikšna je cena preboja. Na koncu dneva 
ni prav nič narobe, če je nekdo ne zmore 
ali noče plačati. Kajti v današnji družbi je ta 
cena največkrat kar človekova duša. Zato je 
zgodba o šmarskem športu seveda zgodba o 
samem Šmarju. Ne, naši klubi zelo verjetno ne 
bodo igrali v prvih ligah in ne bodo osvajali 
državnih lovorik. Naši športniki nikoli ne 
bodo prvaki sveta in naš kraj nikoli ne bo 
najlepši in najbogatejši, kot smo si drznili 
sanjati, ko smo se na tekmah drli: »Šmarje, 
metropola!« Toda veste kaj? Je že tako prav in 
tako mora biti. Šmarje ni metropola, temveč 
miren kraj med  kozjanskimi griči, med 
katerimi bo vedno ujetih nekaj tistih sanj. Je 
kraj, kjer bo med ulicami vedno odmevalo 
odbijanje žoge, kjer bodo otroci iz osnovne 
šole redno premagovali vrstnike iz večjih 
mest in kjer nam bodo na koncu dneva 
še zmeraj ostali derbiji, na katerih bomo s 
srcem, sirenami − in bog daj, nekoč tudi 
sodniško pomočjo! − sem in tja celo naklestili 
Slatinčane in Kozjane. V svojem večnem 
hrepenenju po preboju bo Šmarje ostal kraj 
z dušo. In to je dovolj, da se lahko počutimo 
zmagovalce. 

Da je stavba stabilna in vzdrži breme 
mnogih let, so najpomembnejši dobri 
temelji ter kvaliteten gradbeni material.
Najsi gre za profesionalno ukvarjanje s 
katero izmed športnih panog ali zgolj za 
sprehod na sv. Rok – vsako premikanje 
je za naše telo boljše od poležavanja na 
dolge proge, zato je spodbujanje mladih 
k športnemu udejstvovanju ključnega 
pomena za zdrav razvoj nastajajoče nove 
družbe, ki bo skrbela za kraj, za udobno 
starost svojih staršev in v prvi vrsti za svoje 
lastno zdravje.

Digitalizacija je prinesla marsikatero 
novost, s katero si dandanes lajšamo 
življenje na (skoraj) vsakem koraku, 
vendar je za sabo potegnila kup negativnih 
posledic, ki so jim najbolj podvrženi tisti, ki 
od malih nog odraščajo v digitalnem svetu. 
Na tem mestu moram spodbuditi vse starše, 
da svoje otroke vpišejo v kakšen športni 
program, kjer se bodo naučili vztrajnosti, 

DUH IN TELO
Jan Šilec

reda, pridobili nekaj delovnih navad in 
dobili občutek za »ferplej«. Naj jim omejijo 
pobege v virtualni svet, kjer vse prevečkrat 
vse temelji na nezdravi tekmovalnosti in 
dokazovanju pred vrstniki. Sicer sem večji 
pristaš kolektivnih športov, pri katerih se 
spodbuja sodelovanje z vrstniki, da se lahko 
poseže po (naj)boljših rezultatih, vendar 
tudi individualni športi mladega oblikujejo 
v krepkejšo, samostojnejšo osebo, ki je 
zmožna premagati marsikatero prepreko, 
ki ji jo na pot postavi življenje. Mislim, da 
lahko rečem, da vem, o čem govorim.

Žalosti me, ko na lep dan vidim prazno 
igrišče v domačem kraju, kamor se redno 
vračam na obiske in pevske vaje ter kakšno 
košarkarsko tekmo mladih športnikov. 
Spomnim se namreč svoje (rane) mladosti, 
ko smo doma obesili perilo, posesali 
stanovanje, pomili posodo in konec koncev 
tudi kdaj mamam lagali, da nimamo 
domače naloge, da smo le lahko čim prej 
zdirjali s prijatelji metat na koš ali brcat na 
gol na šmarsko igrišče. V Šmarju je šport 
cvetel, prinesel domačinom marsikatero 
priznanje, medaljo, pokal tudi na državnem 
nivoju. Organizacija športnih selekcij je 

bila na visokem nivoju, z menjavo generacij 
pa se je pojavilo precej stagnacije ali celo 
nazadovanja. Jasno je, da ne moreš biti leto 
za letom v vrhu, vendar je nujno, da se ne 
počiva na lovorikah iz preteklosti, pač pa 
da le-te dajo zagon naslednjim generacijam. 
Predvsem pa je odgovornost na starejših, da 
mlade spodbujamo, jim nudimo podporo 
pri organizaciji, treningih, prostorih, 
rekvizitih … in jim tako pomagamo razviti 
sebe in okolico. Zelo moram pohvaliti 
društva in klube iz samega kraja ter bližnje 
okolice, ki vsako leto organizirajo več 
dogodkov in srečanj, vendar so preveč 
prepuščeni sami sebi, zato je nujna tudi 
aktivna podpora ljudi, ki odločajo. 

Imejmo posluh za zdravje in aktivnost 
mladih, urejajmo športne površine, 
poskrbimo za čistočo in varnost na igriščih 
ter omogočimo otrokom zdravo odraščanje 
z veliko gibanja in sodelovanja. Tako se 
bomo kmalu spet skupaj veselili uspehov 
selekcij, ki nam bodo vrnile dobro z 
nasmehom in zadovoljstvom na obrazih, 
da so storili nekaj pozitivnega za kraj ter 
prebivalce šmarske občine in predvsem 
zase!
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Teden ljubiteljske kulture, 
11. – 20. maj 2018 
Ljubiteljska kultura v Sloveniji je množična, 
raznolika in izjemno kakovostna. Svojo 
bogato tradicijo črpa iz sredine 19. stoletja 
(tabori in čitalnice), ko je bila organizirana 
ljubiteljska kultura nosilka celotne 
slovenske kulture. Danes predstavlja dobro 
organizirano in s strani JSKD strokovno 
podprto vsestransko gibanje ustvarjalnih 
potencialov, ki vključuje nekaj več kot 
107.000 ljudi v 5.000 kulturnih društvih in 
skupinah. Slovenija se s tednom ljubiteljske 
kulture pridružuje evropskim državam, 
ki se vsako leto poklonijo ljubiteljskim 
kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na 
pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske 
kulture v sodobni družbi. 

Namen projekta je priznanje več kot 
107.000 kulturnim ustvarjalcem, ki svojo 
energijo in čas ljubiteljsko (torej brez 
plačila za svoje delo) namenjajo kulturi. 
Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture 
zaznamujejo kulturni dogodki, ki se po vsej 
Sloveniji  prek območnih izpostav JSKD 
pripravljajo skupaj s številnimi kulturnimi 
društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi 
zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, 
vrtci, knjižnicami, muzeji …Vabljeni, da se 
udeležite katerega izmed dogodkov tudi v 
naših krajih. 
David Stupica

Pričenja se Teden vseživljenjskega učenja 2018 
Tudi letos bo v mesecu maju že 23. leto zapored potekal Teden vseživljenjskega učenja, 
nacionalni projekt, ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji. Kot območni koordinator v projektu sodeluje tudi Knjižnica Šmarje 
pri Jelšah skupaj s podizvajalci na področju celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Kot 
vsako leto si tudi v tem želimo povezati čim večje število različnih društev, občin, podjetij, 
šol, zavodov, posameznikov in drugih organizacij iz širšega okolja in pripraviti množico 
brezplačnih dogodkov − izobraževanj, kulturnih prireditev, razstav,  delavnic … Dogodki 
bodo zgoščeni v dneh od 11. maja do 30. junija 2018. Koledar prireditev bo v začetku 
meseca maja objavljen na spletni strani http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ in tudi na spletni 
strani naše knjižnice. S TVU opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja v 
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema, 
pa tudi k povezanosti izobraževanja in kulture, zato tesno sodelujemo tudi s Tednom 
ljubiteljske kulture, ki poteka istočasno. 

Ponosni smo, da nam je nacionalni odbor TVU zaupal organizacijo osrednjega dogodka 
na državni ravni – nacionalnega odprtja TVU 2018, ki ga bomo gostili 11. maja. Ob 
prisotnosti predstavnikov izobraževalnih in kulturnih ustanov iz vse Slovenije in visokih 
gostov (ministrice za delo družino in socialne zadeve, predstavnikov ministrstva za šolstvo 
…) bodo podeljene letošnje nagrade za promocijo znanja in učenja. 
Največji dogodek letošnjega TVU, Parada učenja 2018 − dan učečih se skupnosti, 
bo v sredo,  16. maja 2018, od devete ure dalje. Dopoldan bo živahno na ploščadi 
pred kulturnim domom in v njem. Na stojnicah se bodo predstavili naši partnerji 
(izobraževalne, kulturne ustanove, posamezniki, društva, klubi, zavodi  …), na odru bodo 
nastopili člani UTŽO, otroci iz vrtca, osnovnošolci, učenci glasbene šole ... Obiskovalci 
bodo lahko dobili informacije o možnostih izobraževanja, svetovanja, spoznavali bodo 
poklice, izmerili si bodo lahko vid, krvni tlak, zaplesali in zapeli, telovadili, streljali z 
lokom, ustvarjali v delavnicah … Dan bomo zaključili s podelitvijo bralnih značk za mlade, 
kjer bo gost večera priljubljeni mladinski pisatelj Žiga X Gombač.

Ob tem vabimo vse, ki želite soustvarjati prireditev in se predstaviti obiskovalcem s 
svojo ponudbo, da nas čim prej pokličete ali nas obiščete, da skupaj najdemo najboljši 
način za vašo predstavitev. Pridružite se nam v maju, da bomo skupaj povezovali učenje 
in kulturo za lepše in boljše življenje.
Jana Turk Šulc, org. kult. prireditev, Knjižnica Šmarje pri Jelšah

107.000  
aktivnih ustvarjalcev

5.000 
kulturnih društev

4.000.000
obiskovalcev na leto

25.000 
prireditev na leto

1.000 
prireditev v tednu ljubiteljske kulture

LJUBITELJSKA KULTURA 
V SLOVENIJI
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SPOT svetovanje 
Savinjska
SPOT svetovanje Savinjska je regijska 
podjetniška točka, ki izvaja aktivnosti za 
povečanje informiranosti in spodbujanje 
zgodnje podjetniške aktivnosti, dviguje 
nivo znanja za reševanje izzivov v vseh 
fazah podjetniške poti in nudi podporo 
nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju 
podjetij.
Potencialni podjetniki in že obstoječa 
podjetja lahko na SPOT točki koristijo 
naslednje brezplačne storitve: 
• informiranje, 
• svetovanje za potencialne podjetnike in 

MSP-je, 
• povezovanje regionalnega podpornega 

okolja, 
• usposabljanja in delavnice za potencialne 

podjetnike in MSP-je, 
• izmenjavo dobrih praks in odpiranje 

poslovnih priložnosti.

Sedež SPOT svetovanje Savinjska se nahaja 
na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje. Uradne 
ure so v ponedeljek, torek in petek 
8:00−14:00, v sredo 8:00–17:00.
Anita Čebular

Zavodu TŠM licenca 
za prodajo turističnih 
aranžmajev

Iz zavoda za turizem, šport in mladino 
ponosno sporočamo, da smo v mesecu 
aprilu pridobili licenco za opravljanje 
dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev.
S to licenco smo prejeli pravico do 
opravljanja dejavnosti na trgu. Tako lahko 
sedaj posredujemo turistične aranžmaje 
agencijam, društvom, zavodom, podjetjem 
in drugim.

19. aprila je Šmarje pri Jelšah že obiskala 
prva skupina. Ogledali so si  Muzej baroka, 
srednjeveški trg Lemberg ter kmetijo 
Vizjak. Hvala vsem ponudnikom za lep 
sprejem in odlično predstavitev. Hvala 
lokalni vodnici Katji za vodenje. Skupina 
je bila zelo navdušena in verjamemo, da se 
bodo še kdaj vrnili. 
Melita Bevc, direktorica TŠM

Muzej baroka odmeval v 
Odmevih 
V dneh okoli velikonočnih praznikov je 
bilo v muzeju baroka še posebej pestro. 
Muzejska pisarna se je spremenila v radijski 
studio, kjer smo se v živo pogovarjali s 
prekaljenim radijskim voditeljem Tonetom 
Petelinškom. Medtem se je v muzeju 
ustavila še ekipa Odmevov nacionalne 
televizije in posnela nekajminutni 
prispevek, v katerem je šmarski župnik 
in dekan, Tadej Linasi, spregovoril o 
simbolnem pomenu velike noči, v. d. 
direktorja Knjižnice Šmarje, Jože Čakš, je 
izpostavil pomen zbirke kipov, razstavljenih 
v muzeju, župan občine Šmarje pri Jelšah, 
Stanko Šket, pa se je spomnil, kako je 
kalvarijo obiskoval že z mamo. Povezavi 
do pogovorne oddaje in televizijskega 
prispevka najdete tudi na Facebook profilu 
Muzeja baroka, kjer ju lahko podoživite. 

Muzej so po praznikih obiskali kapucinski 
bogoslovci z Zelenortskih otokov, ki v 
Milanu poglabljajo študij filozofije. Zaradi 
predolge poti domov so velikonočne 
počitnice preživeli v Sloveniji v družbi 
svojega kolega kapucinskega bogoslovca iz 
Celja Ambroža Brezovška. Z zanimanjem 
so prisluhnili vodenju in nič niso imeli 
proti foto dokaznemu gradivu.
Muzej bo do konca oktobra 2018 odprt po 
poletnem delovnem času, in sicer od torka 
do petka od 9. do 16. ure, ob sobotah in 
praznikih od 9. do 12. in od 15. do 18. ure 
ter ob nedeljah od 15. do 18. ure. Vabljeni!
Vlasta Kramperšek Šuc

Storitve SPOT se lahko po 

predhodni najavi koristijo  

tudi na sedežu  

RA SOTLA, 

AŠKERČEV TRG 24, 

ŠMARJE PRI JELŠAH. 

Več informacij dobite na telefonski 

številki 041 724 110 ali e-naslovu  

metka.kovacic-sotla@siol.net.

VOLILNA PRAVILA

Na spletnih straneh Občine 
in Zavoda TŠM so objavljena 
volilna pravila našega 
uredniškega odbora, ki 
smo jih pripravili zaradi 
prihajajočih volitev.

O B V E S T I L A

foto: zavod tšm

foto: muzej baroka
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I Z P O S T A V L J A M O

75 LET NK ŠMARJE
Nogometni klub Šmarje pri Jelšah je na 
redni skupščini NZS na Brdu pri Kranju 
prejel plaketo ob 75. obletnici delovanja. 
Sami začetki nogometa, ki segajo v čase 
po drugi svetovni vojni, so nekoliko zaviti 
v meglico, vendar se je v letih 1984/85 
na pobudo nekaterih zanesenjakov 
(med drugim tudi našega sogovornika v 
Pogovoru generacij dr. Pisanca) znova začel 
oživljati ta šport. 

Z leti so postavili na noge nogometno 
šolo, ki je privabljala mnogo otrok, ki so 
uživali na treningih, pridobivali nogometno 
znanje skozi igro in krepili prijateljske 
vezi v ekipnem športu. Zdrav odnos do 
športa, ljubezen do nogometa, ekipni duh 
in kvalitetno delo z mladimi so ideje, ki 
povzemajo besede dr. Pisanca in so tudi cilji 
novega vodstva, ki je v zadnjem mesecu 
prevzelo vodenje NK Šmarje pri Jelšah.
Uredniški odbor Šmarskih novic ob 
visokem jubileju iskreno čestita NK Šmarje 
pri Jelšah in se veseli njihovih nadaljnjih 
uspehov!

IZPOSTAVLJAMO

foto: nk šmarje
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Ustvarjalna ekipa z vodstvom šole in 
županom Stankom Šketom. 
foto: arhiv oš šmarje

B R I H T N E  G L A V I C E

Šmarska čokočilandija 
Na začinjeno pekoč četrtek, 5. aprila 2018, 
smo se osnovne šole celjske regije v okviru 
projekta Turizmu pomaga lastna glava 
predstavile na turistični stojnici. Šmarske 
učenke smo na domači stojnici z naslovom 
»Šmarska čokočilandija« mimoidočim 
približale podeželsko urbaniziran kraj 
Šmarje pri Jelšah z vsemi njegovimi 
naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. 
Med slednje vsekakor sodi zmeraj bolj 
poznan Pravi čili festival. Tudi naša 
rdeča nit je bila pekoča in se je vrtela 
okoli čilija. V ročno izdelano čokolado 
smo dodale ravno pravo mero te pekoče 
začimbe, nastali so tudi čili verižice, uhani 
in obeski za ključe. K sodelovanju smo 
povabile Matica Vizjaka, lokalnega kmeta 
in poznavalca čilijev. Z njegovo pomočjo 
smo obiskovalcem lahko ponudile pravi 
chili con carne. Predstavitve je vseskozi 
spremljala komisija Turistične zveze 
Slovenije, ki nam je ob koncu podelila 
srebrno priznanje. 
Po uspešno zaključenem precej obsežnem 
projektu se vsem vpletenim zahvaljujemo 
za pomoč in sodelovanje, predvsem 
mentoricam Anji Vrečko, Maji Gutsmandl 
in Vanji Užmah, pa tudi obiskovalcem, ki 
so nas s svojo prisotnostjo podprli. Iskreno 
smo se veselile tudi podpore župana Stanka 
Šketa in ravnatelja Mitje Šketa.        
Manca Avsec, 9. a, Živa Vehovar, 9. d, 
Amadeja Kos, 8. d

Mladi parlamentarci 
kritični do šolskega 
sistema 

Na 28. regijskem otroškem parlamentu na I. 
OŠ Rogaška Slatina smo učenci, ki si želimo 
biti slišani in s tem spremeniti šolski sistem 
na bolje, izmenjevali mnenja o odnosih v 
šoli, načinih poučevanja, uvajanju novih 
učnih strategij in metod ter šoli, ki nas 
pripravlja na življenje.
Takšna srečanja učencev z območja 
Kozjanskega se nam zdijo pozitivna 
predvsem zaradi sklepanja prijateljskih vezi. 
Ponosni smo, da smo si upali povedati in 
predstaviti svoje mnenje. Pogovarjali smo 
se o prednostih in slabostih našega šolskega 
sistema ter jih ob zaključku predstavili 
sovrstnikom, učiteljem mentorjem in 
ravnateljem, prisotnim na srečanju.  
Predstavniki naše šole smo posebno 
pozornost namenili tehniki razmišljanja 
PNZ, s katero bi nekatere dolgočasne in 
puste ure lahko spremenili v zanimive 
pogovore, katerih vsebina bi nam koristila 
kasneje v življenju. Ob tem bi krepili tudi 
svoje veščine izražanja.
Naše skupne ideje so predstavniki I. OŠ 
Rogaška Slatina prenesli na nacionalno 
srečanje, ki je potekalo 9. aprila v Državnem 
zboru RS. Upamo, da so bile naše ideje 
slišane in bodo pustile pozitiven pečat 
na šolskem sistemu. Naše dosedanje delo 
bo predstavljeno na šolskem zaključnem 
srečanju v mesecu maju, kjer bomo naša 
mnenja in želje po spremembah predstavili 
tudi ravnatelju in učiteljem OŠ Šmarje pri 
Jelšah.
Tina Šket in Manca Avsec, 9. a

 Parlamentarno obarvano srečanje.  
foto: arhiv oš šmarje

Velikodušni razbojnik 
Guzaj zazvenel v pesmi 
in otroških plesnih 
korakih 
Stare bajke, legende in pripovedke pričajo 
o tem, da je Kozjansko in Obsotelje imelo 
zares pestro zgodovino. Eno od legend 
smo izbrali tudi mi, mladi folklorniki 
Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, in se 
med petimi nadobudnimi skupinami 
predstavili na območnem srečanju otroških 
folklornih skupin v Kulturnem centru 
Rogaška Slatina. S pristno domačo pesmijo 
Mili moj Kozjanski kraj smo v sklopu 
odrske postavitve naznanili, da se še kako 
zavedamo trdega dela in pomena našega 
rodnega doma, kjer bivajo naši starši. 
Skozi šaljivo pripovedovanje smo tako 
predstavili staro legendo o Francu Guzaju – 
razbojniku s Kozjanskega, ki je bil izjemno 
velikodušnega srca, saj je bogatim jemal in 
revnim dajal. Ob ljudskih instrumentih, 
nasmejanih obrazih in dodobra napolnjeni 
dvorani smo tako kot prvi nastopajoči 
otvorili dan ljudskega plesa. Z zaključnim 
skupnim nastopom Sijaj, sijaj sončece 
pa smo vse folklorne skupine gledalcem 
gotovo prinesle mnogo sonca, od sreče se je 
morda utrnila tudi kakšna solza. 
Vanja Užmah, mentorica

Veseli Šmarčani predstavili zgodbe s 
Kozjanskega. foto: arhiv oš šmarje

Kulturni mesec v vrtcu 
Šentvid
V okviru projekta »Naravna in kulturna 
dediščina« smo v enoti Šentvid preživeli 
mesec kulture v sodelovanju s starši, 
starejšimi občani in z domačim okoljem. 
Obeležili smo vse večje praznike, 
kot so kulturni praznik, pustni torek 
in valentinovo, ter posebno pozornost 
namenili ljudskim običajem (stari 
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volja in samozavest. Tudi naše življenje je 
sestavljeno iz vzponov in padcev, zato nikar 
ne kritizirajte ostalih, dokler sami niste 
popolni. Nikoli ne boste vedeli, kakšna 
zgodba je za zavidljivo dobrim dosežkom, 
dokler je sami ne prehodite. Zato ne 
ocenjujte človeka po tem, kaj je dosegel, 
ampak po tem, kaj je prehodil. 
Vsem nam pa je zagotovo najljubše okusiti 
sladek okus zmage. Ko govorimo o zmagi, 
naj vas ne zanese, kajti to niso samo prva 
mesta, to je namreč vse, kar si vi zadate 
in nato dosežete. Meni osebno to pomeni 
veliko. Ko se zavem, da sem nekaj naredila 
dobro, da sem nekaj dosegla tako na 
šolskem kot vsakdanjem nivoju, me to zelo 
razvedri. Okusim polno mero ponosa, sem 
samozavestna in zazrta v prihodnost, kjer 
spet načrtujem nove cilje. Najlepše pa je, ko 
veš, da so ob tebi tudi tvoji najbližji, ki te 
vseskozi spodbujajo, te bodrijo in ti vedno 
stojijo ob strani. Mislim, da gre ljudem 
v naši občini to precej dobro od rok, na 
splošno pa bi si ljudje lahko več pomagali 
pri dosegi ciljev. Zato ne bodite skopi in ne 
varčujte z dobrimi mislimi in »pozitivo«, 
kajti to vas bo pripeljalo tudi do ciljev, ki se 
zdijo še tako nedosegljivi. 
Ana Zorin, 15 let

Na državnem tekmovanju iz znanja 
slovenščine je Ana Zorin iz 9. a osvojila 
zlato Cankarjevo priznanje. Ana je z 
mentorico Valentino Kidrič v urah in urah 
priprav razmišljala ob Carrollijevi Alici v 
čudežni deželi in Flisarjevi parodiji Alica v 
nori deželi.

Kemijsko srebro osvojili 
trije
Kar 73 osmo- in devetošolcev šmarske 
osnovne šole se je sredi januarja na šolskem 
tekmovanju iz kemije poglobljeno podalo 
v svet kemijskih elementov in bolj ali manj 
zapletenih formul. Bronastega Preglovega 
priznanja se jih je razveselilo 20. Marca so 
se preizkusili še na državni ravni, kjer so 
Ema Čokl, Jakob Rihter in Rok Krivokapić 
kot eni redkih v regiji osvojili srebrna 
Preglova priznanja.
Klavdija Černelč, mentorica

Dobitniki bronastih in srebrnih Preglovih 
priznanj. foto: arhiv oš šmarje

Larissa srebrna na 
tekmovanju iz nemščine
Na državnem tekmovanju iz znanja 
nemščine je letos sodelovalo 31 
devetošolcev širše celjske regije. Kot ena 
izmed štirih slovenskih šol smo13. marca 
tekmovalce in njihove mentorje gostili tudi 
na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. Izjemno 
znanje nemščine je pokazala naša učenka 
Larissa Thieme iz 9. d, ki je osvojila srebrno 

Larissa odlično govori nemško.
foto: arhiv oš šmarje

Dosežki 
Na kaj najprej pomislite ob besedi dosežek? 
Se spomnite na dosežke naših vrhunskih 
športnikov, na  pretekle zimske olimpijske 
igre ali pa pomislite na napredovanje v 
službi, poroko, otroke? Mlajša generacija, 
na kaj pa pomislite vi? Na vašo zadnjo 
zmago računalniške igrice, na to, da ste 
se med vikendom uspeli vstati pred 12. 
uro, ali vas mogoče dosežki spomnijo 
na vaše dobre ocene in odlične rezultate 
na tekmovanjih? Kot smo lahko opazili, 
generacije na dosežke gledajo z različnega 
zornega kota. Prav tako imajo v vsakdanjem 
življenju različno vlogo. Vsi poznamo ta 
dober, zmagoslaven občutek ponosa, ko 
se zavedamo, kaj smo dosegli. A do tega 
trenutka pelje dolga, naporna, včasih 
trnova pot.      
Spomnimo se najprej na dosežke naših 
smučarjev skakalcev. Oni trdo delajo in 
trenirajo celo leto, da nam lahko nato 
pokažejo svoj napredek. Ko nato s svojim 
skokom dosežejo najvišja mesta, tj. 1., 2., 3., 
pa se nihče ne vpraša, kaj je za tak dosežek 
potrebno. Vsi vidijo samo rezultate, ne 
pa tudi vsa odrekanja in garanje. Sledi 
naslednja sezona in pred njo ista zgodba 
treningov. Nastopijo tekme, a rezultatov, 
ki bi si jih želeli tekmovalci kot tudi 
gledalci za malimi ekrani, ni. Takrat ljudje 
ne razumejo, da ti forma lahko pade, za 
njih moraš biti vedno popoln, ker če nisi, 
te enostavno pozabijo. Za njih nisi več 
pomemben, ker ne dosegaš več odličnih 
rezultatov, ljudje se ne zadovoljijo z mesti 
pod stopničkami, tvoja priljubljenost 
pade, s tem posledično pa tudi tvoja 

Ana Zorin – od literature nesmisla do 
zlatega Cankarjevega priznanja. 
foto: arhiv oš šmarje

instrumenti, glasba, ples). V ta namen smo 
medse povabili ljudske godce Šentviških 
5, ki so nam predstavili svoje instrumente, 
nam zaigrali in  zapeli.
Na naše povabilo se je odzvalo tudi 
Folklorno društvo Šentjur, ki so nam 
prikazali stare običaje (od pšenice do 
kruha, oblačila iz starih časov, stare  ljudske 
instrumente). Ob glasbi harmonike so 
zaplesali različne plese, rajalne igre in 
medse povabili tudi otroke.
Tako otroci kot vzgojiteljice smo v tem 
mesecu spoznali in se naučili veliko novega 
ter se imeli predvsem lepo. 
Vzgojiteljice enote Šentvid

priznanje. Med 228 tekmovalci se je uvrstila 
na odlično 26. mesto v državi.
Tina Ipavec, mentorica
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P R I S P E V K I  B R A L C E V

BUDNICA 2018
Tudi letos bo Društvo godbenikov Šmarje 
pri Jelšah z budnico obiskalo kar nekaj 
krajev v naši občini. Vabljeni, da se nam 
pridružite na posameznih lokacijah 
v vaši bližini!

PREDVIDENI URNIK 
POSTANKOV

5.00 Rimska cesta

5.20 Brecljevo 

6.00 Vitli Krpan

6.35 Zibika – Bar Mare

7.10 Stranje 

8.05 Belo – Lešje

8.30 Mestinje - gasilski dom

9.00 Kristan Vrh - gasilski dom

9.30 Bobovo

10.05 Petrol

10.20 Gallusova ulica Šmarje pri Jelšah

10.45 Dom upokojencev

11.05 Šmarje pri Jelšah – novo naselje

11.25 Šmarje pri Jelšah – bloki  

12.00 Dvor

12.30 Šentvid - gasilski dom

NETEK V RADEČAH
V sredo, 18. 4. 2018, smo se člani gledališke 
skupine Kulturnega kluba Netek odpeljali 
na regijsko tekmovanje v Radeče. V 
zgodnjih jutranjih urah nas je prijazna 
šoferka Bernarda z avtobusom odpeljala 
proti cilju. Kaj kmalu so začeli delati živčki, 
saj se je čas našega nastopa približeval. Dali 
smo vse od sebe in uprizorili še eno dobro 
predstavo. Preden smo odšli domov, smo se 
oglasili še pri radeškem sladoledarju Ediju, 
ki je imel fantastično izbiro sladoledov in 
nas je s svojim entuziazmom preprosto 
navdušil.Zdaj pa že nestrpno pričakujemo 
rezultate, saj nas pošteno zanima, kako smo 
se odrezali.

Če vas bo pot zanesla v Radeče, 
se le ustavite pri Ediju. :) foto: mkk netek

Prlek, natančneje Radenčan, je športna 
duša že od rojstva naprej. Rojen je bil v 
kmečki družini, ki se še danes aktivno 
ukvarja z vinogradništvom in ki si je vedno 
vzela, sploh ob nedeljah, čas za športne 
aktivnosti v domačem športnem društvu 
Radenci.  

Je ponosen dedek 3 vnukov, organizator, 
soorganizator, delavec, udeleženec športnih 
prireditev v našem kraju, kolesar, balinar, 
sodnik, učitelj srfanja, plavanja, smučanja, 
tabornik in spremljevalec letovanj za otroke 
na Debelem rtiču. 38 let šteje njegovo delo 
v športni redakciji na Štajerskem valu. Kot 
bivši učitelj športne vzgoje je znal mnoge 
svoje učence navdušiti za pedagoško delo 
– tukaj imamo v mislih Sandija Drobneta, 
Žigo Čakša, Borisa Emeršiča … Skupaj s 
pokojnim Srečkom Remihom (in ostalim 
aktivom učiteljev) so vsako leto odpeljali 
številne otroke na letovanje. Enostavno 
bi lahko rekli: »Ni, da ni,« oziroma kakor 
sam rad reče: «V športu je tisti duh, kjer 
se vedno nekaj dogaja, sploh če rad delaš z 
ljudmi, otroki in nisi rad pri miru.« 
V naše kraje je prišel leta ’72 in je od 
takrat neprekinjeno aktiven v šmarskem  

športnem društvu. Zaveda se, da so tako v 
življenju kot v društvenem utripu vzponi in 
padci, nikoli pa ne smeš nehati vztrajati.   
Blizu so mu vsi športi, v mladih letih 
mogoče najbolj rokomet, kasneje pa 
predvsem tenis, košarka in kolesarstvo.
Tradicionalno ga bomo srečali na vseh 
kolesarskih maratonih, njegov kronometer 
letno zabeleži približno 8.000 prevoženih 
kilometrov. Sploh dokler je še živela mati, se 
je s kolesom večkrat zapeljal v rodno vas na 
domače kosilo.   
Kolo mu daje občutek svobode, a v isti sapi 
priznava, da vedno moraš priti tudi nazaj, 
se vrniti na začetek svojega starta. 
Zelo rad peče ribo na žaru in posluša vse 
zvrsti glasbe. Všeč sta mu Oto Pestner ali 
pa Alfi Nipič, ki ga spremlja od takrat dalje, 
ko mu je ob treh zjutraj nalil »špricar« v 
»totem« Mariboru, zaradi veselega dogodka 
− rojstva hčere.

Na samotni otok bi s seboj vsekakor vzel 
teniški lopar, srf in pa liter dobrega vinca. 
Še nekaj zanimivih dejstev nosi ta naša 
šmarska legenda. Enostavno ne smemo 
pozabiti, da je med svojimi plavalnimi tečaji 
naučil plavati 84-letno ženico, da je v enem 
dnevu prekolesaril 245 km okoli Pohorja, 
obkljukal vse kolesarske vzpone (edino 
Mangart mu ostaja še neizpolnjena želja) 
ter da bo v kratkem obvozil še vso zunanjo 
mejo naše preljube Slovenije. Njegova 
izvirnost se kaže tudi v tem, da je turo s 
kolesom pričel že iz izvira Donave, Inna, 
Mure, Drave …

Je dobrovoljnež, ki ga veseli delo v lastnem 
vinogradu z 850 trsi, in njegovo »gučanje« 
boste slišali takoj, ko pridete čez Pečico.  

Čim več sodelovanja, druženja in 
poštenja izpostavlja, kar mu lahko 
le prikimamo in obenem zaželimo: 
»Jaka, ostanite »zdraf«, naj bodo 

vaša korajža in neutrudnost ali tale 
nastali zapis vzor vsem nam.«

Š M A R S K A  L E G E N D A

JAKA RIHTARIČ
Monika Čakš

foto: 
monika čakš
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NOGOMETNA ŠOLA 
v ŠMARJU PRI JELŠAH 

Dekleta in fantje vabljeni, da se nam pridružite na treningih, 
kjer lahko pridobite veliko nogometnega znanja in nove prijatelje. 

 

U7 
U9 
U11 
U13 
U15 

 

 (vrtec, 1. r) 

(2. in 3. r) 

(4. in 5. r) 

(6. in 7. r) 

(8. in 9. r) 

 

 031 35 34 90 (Zdravko) 

 031 35 34 90 (Zdravko) 

 041 77 65 44 (Jure) 

 041 77 65 44 (Jure) 

 041 67 21 81 (Miha) 
 
 
 

Treningi običajno potekajo trikrat tedensko - dvakrat na pomožnem in enkrat na 
glavnem igrišču.  Dodatne informacije dobite tudi na nksmarjeprijelsah@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Se vidimo! 

 



28

Š P O R T

28

UVRSTITEV V DRŽAVNI FINALE ŠKL MED DVEMA OGNJEMA  
(FOTO 1)
Sredi aprila je na OŠ Sava Kladnika v Sevnici potekalo zadnje 
predtekmovanje pred državnim finalom v igri škl med dvema 
ognjema. Našo šolo sta uspešno zastopali ekipi 1. in 2. ter 3. in 
4. razredov. Obe sta premagali prav vse nasprotnike, ob tem pa 
pokazali neizmerno borbenost, voljo in željo po uvrstitvi v finale. 
Učenci so močno navijali in spodbujali drug drugega ter se ob 
zmagi zelo veselili uspeha, tekle so celo solze sreče. Ekipi bosta 
igrali v državnem finalu 19. maja v Lipici. 
Lucija Grobin

ŠAHISTI DRŽAVNI PODPRVAKI (FOTO 2)
Uspehi mladih šahistov ponovno navdušujejo. V Šmarju šah živi 
in se razvija, kar je plod dobrega sodelovanja med osnovno šolo, 
ki učencem omogoča prvi stik s to kraljevsko igro, in šahovskim 
klubom, ki kali nadarjene učence in jim nudi možnosti za napredek. 
Šah spodbuja k večji ustvarjalnosti, krepi umske sposobnosti, uči 
sprejemati poraze in nagrajuje z zmagami. Z eno od njih so bili 15. 
aprila na državnem ekipnem prvenstvu v Kozjem nagrajeni tudi 
učenci tilen drama, rok košič, vid koritnik, luka kitak 
in jakob gobec. V močni konkurenci najboljših šahistov iz vse 
Slovenije so postali državni podprvaki v kategoriji do 12 let. 
Monika Javornik

VELIK USPEH ŠMARSKIH ATLETOV (FOTO 3)
Šestošolci lara sodin, kaja vrbek, tina tiara opalič, 
nino šepic, tilen artnak, maj šimunić in andreas evgen 
avbelj so nadobudni atleti, ki so na državnem tekmovanju v krosu 
v Mariboru dosegli ekipno drugo mesto v državi.
Rado Jurjec, vodja ekipe

MLAJŠI NOGOMETAŠI V FINALU (FOTO 4) 
V torek, 17. 4., se je na II. OŠ Rogaška Slatina odvijal finalni turnir 
medobčinskega tekmovanja v dvoranskem nogometu za mlajše 
dečke, učence 6. in 7. razredov. V konkurenci ekip iz Rogatca 
in obeh slatinških šol so učenci OŠ Šmarje osvojili prvo mesto 
in se tako uvrstili v finale regijskega tekmovanja. Igrali bodo po 
prvomajskih praznikih v Celju. 
Žiga Čakš, mentor

1. Za uspeh ekip sta zaslužni tudi mentorici Lucija in Darja. 
foto: arhiv oš šmarje

2. Srebrni pokal se sveti kot zlat. foto: arhiv oš šmarje 

3. Pritekli so do drugega mesta v državi (na fotografiji manjka 
Tina Tiara Opalič). foto: arhiv oš šmarje

4. Ponosni na osvojeni pokal. foto: arhiv oš šmarje

Uredništvo 
iskreno čestita 
državnemu 
podprvaku v 
katergoriji 
YOUTH do 69 kg 
Gašperju Podgoršku 
za izjemen 
dosežek! 
 foto: boksarska 
zveza slovenije
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NK AS SYSTEM ŠPJ
V marcu smo po zimskem premoru znova 
prebudili šmarski Športni park. Na domačem 
igrišču smo gostili pet tekem ter se prav na 
vsaki izmed njih razveselili lepega obiska na 
tribunah. Tako mlajše selekcije kot članska 

ekipa NK AS System Šmarje pa 
so se odpravile tudi na nekaj 
gostovanj. 

Tokrat bi vas radi povabili k 
sledenju naši novi facebook 
strani, kjer boste deležni 
pomembnih informacij o 
treningih in tekmah vseh 
selekcij, prav tako pa boste našli 
bogato fotogalerijo.

LETNA LIGA MALEGA 
NOGOMETA ŠMARJE
lestvica po 2. krogu
(mesto, ekipa, št. točk) 
1. ŠD SLADKA GORA, 6

2. BAR MARE&MAGNUM LOGISTIKA, 6

3. KOSTRIVNICA SOFFY, 3

4. ŠD ZIBIKA, 3

5. FRIZERSTVO SLAVČEK, 3

6. IPI  d.o.o., 3

7. ŠD TINSKO, 1

8. AV HANA SV. ŠTEFAN, 1

9. GARAČI AVTOSERVIS STRAŠEK, 0

10. KOSTRIVNICA MOS, 0

11. TRANSPORT KRIVEC, 0

MEDNARODNI TURNIR POPINJAY 
V soboto, 14. 4. 2018, se je 45 lokostrelcev 
in lokostrelk iz Belgije, Italije in 
Slovenije udeležilo 10. jubilejnega 
popinjay lokostrelskega turnirja 
v športni dvorani POŠ Šentvid. Turnir je 
obenem pomenil tudi kvalifikacijsko 
tekmovanje za sestavo slovenske 
reprezentance, ki nas bo drugo leto zastopala 
na evropskem prvenstvu v belgijskem 
Melselu. Tovrstna lokostrelska tekmovanja 
imajo najdaljšo tradicijo, saj je bil prvi 
tovrstni Popinjay klub ustanovljen že v 13. 
stoletju in deluje še danes. Prav tako je bila 
ta lokostrelska disciplina uradna olimpijska 
disciplina na OI v Parizu l. 1900 in OI v 
Antverpnu l. 1928.

Med posamezniki je v članski konkurenci 
zmagal edi kokalj (SLO), pri veteranih je 
slavil michel segers (BEL), pri članicah 
je zmagala petra ferkulj (SLO) in pri 
veterankah anuška kokalj (SLO). V 
kategoriji paraplegikov je zmagal giuseppe 
verzini (ITA).
Ekipno je zmagala belgija v sestavi: 
Audenaert, Maes, Dulleart, Segers in Cools, 
drugo mesto je zasedla slovenija v sestavi: 
Kokalj, Papež, Ratej, Bevc in Manenica, tretji 
so bili italijani v sestavi: Puzzer, Morassutti, 
Orso, Domenico in Verzini.

Tekmovanje je organiziral novonastali 
lokostrelski klub Šentlok iz Šentvida pri 
Grobelnem.
Borut Bevc foto: marko samec
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Zadeva: Šmarska formula 

Predragi domači, pišem vam iz Irske, kjer trenutno domujem in delam. Besede in misli, 
ki sledijo, pa niso ne o meni in ne o Irski, ampak o nas. Vselej v življenju, ko sem prispel v 
kakšno novo domovanje, se je nemudoma osvežila vez z domom, ki pa je doma povsem 
neopazen del naše zavesti, saj se zaveš, kdo si, šele takrat, ko se zaveš, kdo nisi. V življenju 
sem se selil 32-krat in ostal Šmarčan. Kakorkoli že, vsakič znova svojim novim znancem in 
prijateljem prav hitro zarišem Šmarje v spomin z idealiziranjem tega našega raja, iz katerega 
prihajam. Povem jim o svojih ljudeh, naših navadah, pticah, krajih, naravnem bogastvu in 
lepotah, jablanah in vonju naših jabolk, ki jih, kadar le lahko, prinesem s sabo v pokušnjo, 
predvsem pa temeljito orišem in opevam šmarski duh … Takole jih poučim: »Šmarčani so 
celostni ljudje, ne marajo polovičarstva.« Vse to jim objasnim skozi zgodbo, ki sem jo opazil 
v naših navadah in jo ustvaril za namen opisa nas, Šmarčanov, in našega načina … Vselej, ko 
Šmarčan uvidi, da neko dejanje, misel ali delo ni v celoti opravljeno, zastavi vprašanje: »Ku ji 
tau?« To v prevodu iz našega narečja (v zborno slovenščino) preprosto pomeni »Kaj je to?« 
(Q = T?). To nadvse pomembno vprašanje ne pričakuje odgovora, temveč tistemu, ki mu je 
namenjeno, narekuje, da brez morebitnih izgovorov in dolgih razlag dokonča, česar se je lotil, 
popravi, kar je pokvaril, ali pa se preprosto vpraša o pravilnosti svojega ravnanja. Šmarčani 
so pri vseh opravilih pregovorno vztrajni in uspešni, kar dokazuje tudi moderna zgodovina, ki 
beleži vse večje in večje število uspešnih Šmarčanov, tako doma kot tudi po svetu. Z veliko 
vnemo in prirojenim čutom odgovornosti Šmarčani seveda vse to predvsem bolj živijo, kot 
pa o tem govorijo. Od tod njihova načelnost, poštenost, iskrenost ter pregovorna učinkovitost 
vselej znova privabljajo stare prijatelje, da se vračajo v to oazo sredi ponorelega sveta. Torej, 
ko Šmarčan nedvomno ugotovi, da je stvar zaključena, misel sklenjena ali delo opravljeno, 
le-to potrdi z odločnim: »Tau ji tau!« (T = T!), kar v prevodu pomeni »To je to!« Nato naše nove 
prijatelje (moji prijatelji so naši prijatelji) nadalje poučim, da Šmarčani s svojim »Tau ji tau!« 
potrdijo in pohvalijo dobro opravljeno delo z uporabo grške črke tau, s katero so že stari 
Grki označevali življenje in vstajenje. Tako želijo izraziti, da je stvar pa zdaj zaživela. Zgodbo 
zaključim z dejstvom, da je legendarni šmarski način najbrž najpreprostejše in hkrati tudi 
najučinkovitejše življenjsko načelo v obstoju. 

Šmarsko načelo je mogoče zapisati tudi kot dvostopenjsko matematično izpeljanko oz. 
formulo preživetja: 
1.) »Ku ji tau?«, kar v prevodu iz našega narečja preprosto pomeni »Kaj je to?« (Q = T?), 
postavlja možnost dobrega izida pod vprašaj ter opozarja na nepravilnost neopravljenega ali 
slabo opravljenega dela. Q = T? pričakuje takojšnjo izvršitev, popravek ali izboljšavo. Razlaga: 
črka Q pomeni neobstajanje, zato so Angleži iz škotske Galščine, ki ima korenine tudi v 
Šmarskem narečju, razvili besedo QUESTION, kar v prevodu pomeni vprašanje. 
2.) Sledi drugi od dveh korakov: izvršitev. »Tau ji tau!« (T = T!), kar v prevodu pomeni: »To je 
to!« To je potrditev, da je doseženo stanje življenja v stvari oziroma, da je stvar zaživela! T = 
T! veselo pritrjuje opravljenemu delu, uspešni žetvi, sladkemu jabolku, petju ptic, rezgetu 
konj in Šmarčanu na obraz nariše nasmeh. K drugi in s tem končni stopnji šmarske formule 
sodita smeh in veselje, tako po navadi, ko Šmarčani potrjujejo v večjih skupinah, začne doneti 
domača pesem, sopotnica šmarske duhovne, miselne in telesne moči. Režejo se potice, 
zadnje čase tudi žveči pekoče feferone, nazdravlja se uspehu in življenje je lepo in polno. Vse 
te prvine pa so v takšni obliki po vsem svetu prisotne izključno samo v krajih na Kozjanskem 
in Obsotelju. Nauk moje zgodbe vselej zaključim z mislijo, ki jo je name v šmarkem duhu 
prenesel moj oče, ki pravi, da so najlepše in najslajše stvari v življenju, kljub navidezno 
zapleteni naravi, preproste. Šmarsko preproste. 

Z najboljšimi željami vsem skupaj pošiljam velik pozdrav in kličem: »Tau ji tau!« 

     Aljoša Kovačič

Aljoša Kovačič 
Avon Ri Burguage

Blessington Co. Wicklow Ireland 

aljoša kovačič, igralec in 
pol, vsestranski umetnik, ki je 
nastopil v mnogih slovenskih 
celovečernih filmih, posodil 
obraz številnim tujim 
tv oglasom, danes živi v 
Dublinu, kjer piše, pripravlja 
večje projekte, knjigo in film. 
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8.

11 .

13.

14.

15.
16.

19.

21 .

22.

23.
25.

MAJ 2018 8:00 UTŽO: Ivan Cankar – njegova 
Vrhnika, prečuden kraj in dolina 
šentflorjanska – predavanje Marije 
Barbare Soko

* 11:00 Nacionalno odprtje Tedna 
vseživljenjskega učenja 2018 (v 
soorganizaciji z Andragoškim 
centrom Slovenije)

20:00 Koncert vokalne skupine 
Amadeus (organizator Društvo VS 
Amadeus)

19:00 Potopisno predavanje o Tajvanu 
v Stari šoli (organizator KŠŠO in 
MKK Netek) 

16:00 Rastemo z godbo, koncert 
(organizator Društvo godbenikov 
Šmarje)

* 18:00 Predavanje dr. Karla Gržana: 
Povrnimo v družbeno srčiko babe in 
modrece in pa »svete ljudi«!

* 16:30 
Pravljična urica za otroke 

* 9:00 - 12:00 PARADA UČENJA – 
DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI (v 
sodelovanju s partnerji v TVU)

* 17:00 Zaključek bralne značke za 
otroke s podelitvijo priznanj in 
nagrad, gost: Žiga X Gombač

9:00 - 12:00
18. SREČANJE TURISTIČNIH 
DRUŠTEV PODEŽELJA (organizator 
Turistična zveza Slovenije, Turistično 
društvo Šmarje, Zavod TŠM, Občina 
Šmarje pri Jelšah)

* 18:00 Čudežna moč rastlin – 
pravljični večer za odrasle

* 19:30 Kljub vsemu rečem otroku 
da – predavanje in predstavitev knjige 
(v sodelovanju z REALKA, Jasna 
Colnerič, s. p.)

* 9:00 Spletno nakupovanje?! - 
predavanje Primoža Božnika (v 
sodelovanju s Primož Božnik, s. p.)

* 18:00 
Psihološki večer 

20:00 Mednarodni folklorni festival 
– DAN MLADOSTI (organizator 
Kulturno društvo Jakob Sket Mestinje, 
Zavod TŠM, JSKD OI Šmarje pri 

26.

29.

Jelšah, Občina Šmarje pri Jelšah, 
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, 
folklorna skupine Kozje in folklorna 
skupina Sveti Štefan)  

* 10:00 Gledališka predstava MUCA 
FONKICA in zaključek predšolske 
bralne značke s podelitvijo 
priznanj in nagrad za sodelujoče (v 
sodelovanju z MKK Netek)

* 8:30 Merjeneje mineralne kostne 
gostote na petnici z ultrazvočnim 
aparatom in svetovanje o 
osteoporozi (v sodelovanju z 
Območnim društvom bolnikov z 
osteoporozo Celje)

* 9:00 Zgledi vlečejo - predvajanje 
filmskih portretov dobitnikov 
priznanj ACS za promocijo učenja 
in znanja

9:00 
Črni panter (3D) / Black Panther
akcijski domišljijski spektakel

20:00 
Moj lažni mož / Overboard
romantična komedija

19:00 
Tiho mesto / A Quiet Place
drama, grozljivka

3.

4.

5.

KINO SPORED 

Vse prireditve, ki nimajo 
posebej omenjenih krajev, 
se odvijajo v kulturnem 
domu Šmarje pri Jelšah. Vse 
prireditve, ki nimajo posebej 
navedenih organizatorjev 
so v organizaciji Knjižnice – 
Kulturni dom Šmarje. 
Kino spored in napovednik 
dogodkov je objavljen na 
spletni strani Knjižnice 
Šmarje www.s-je.sik.si. 
Pridržujemo si pravico do 
spremembe programa. 

PR
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20:00 
Otvoritveni večer z režiserjem in 
scenaristom Markom Naberšnikom

10:00 
Filmska delavnica pod vodstvom 
Ajde Račečič in Marka Samca

13:00 - 17:00 
Predvajanje izbranih filmov iz 
preteklih festivalov

19:00 Projekcija tekmovalnih filmov 
in razglasitev najboljših filmov 

Vstop na vse dogodke v okviru FAF 
je brezplačen. Organizator: Knjižnica 
– kino Šmarje pri Jelšah v TVU.

18.

19.

F. A. F. 3. festival 
amaterskega in 
neodvisnega filma

* Prireditve, označene s tem 
simbolom, potekajo v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja.
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