
Glasilo občine Šmarje pri Jelšah | št. 22 | letnik 3 | junij 2018

Šola



2

Šmarski reševalci 
premagali skoraj cel svet 

Ekipa NMP Zdravstvenega doma 
Šmarje pri Jelšah je preizkusila svojo 
usposobljenost na mednarodnem 
tekmovanju enot nujne medicinske pomoči 
na Češkem. Med ekipami iz Češke, Kanade, 
Slovaške, Avstrije, Nemčije, Poljske, 
Avstralije, Japonske, Turčije, Grčije, Litve, 
Romunije, Madžarske, Švice in Slovenije je 
ekipa ZD Šmarje pri Jelšah dosegla odlično 
2. mesto. 1. mesto je dosegla Kanada ter 3. 
mesto Poljska. 
Ekipi v sestavi Nina Lotrič, dr. med., 
spec. urgen. med., Dorijan Zabukovšek, 
mag. z. n., Blaž Kregar, dipl. m. s., Primož 
Arzenšek, dipl. m. s. in strokovna vodja 
Aurora Nassib, dr. med., spec. družinske 
med., iskreno čestitamo.  Dosegli so velik 
uspeh v svetovnem merilu in s tem dokazali 
svetu, da znamo v Sloveniji oz. v ZD 
Šmarje pri Jelšah vso znanje reševanja ljudi 
odlično prenesti tudi v prakso v vseh težkih 
trenutkih. 
Čestitke izrekamo v imenu vodstva ZD 
Šmarje pri Jelšah, direktorice Jasne Žerak, 
župana Občine Šmarje pri Jelšah Stanislava 
Šketa in ekipe glasila Šmarske novice. 
Po odločitvi občinskega sveta bomo ekipi 
nujne medicinske pomoči za izjemen dosežek 
na slavnostni seji 22. junija podelili posebno 
priznanje.  
Sergeja Javornik
foto: arhiv zd špj

D O B E R  Z G L E D

Iskrena hvala vsem 
prostovoljnim 
gasilskim društvom 
naše občine in 
ostalim ljudem dobre 
volje, ki v takšnih 
situacijah prihitite 
na pomoč!

Stanje na ploščadi pred šmarsko knjižnico dne 
13. junija 2018 okoli 15. ure.
foto: arhiv knjižnice šmarje

Približno tri ure kasneje. 
foto: roman turk
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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 21. junij 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 je 

petek, 20. julij. Naslednja številka izide 30. julija.
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NA NASLOVNICI
Šolski trenutki

Šola oz. izobrazba kot ultimativna vrednota, ki bi naj vsako 
osebo naredila boljšo, je v naših glavah zakoreninjena 
zelo globoko. Realno je prisotna velik del našega življenja, 
sploh ko odraščamo. Skorajda 20 let ali pa še več let se 
šolamo, saj kot družba menimo, da bo z daljšim šolanjem 
vsak posameznik boljši in bomo posledično vsi boljši kot 
družba. Ampak ali je res tako? A niso najbolj preprosti, 
malo šolani ljudje po navadi najbolj prizemljeni in pošteni?

Povedati želim, da sedaj, ko sem sama mama in gledam 
svojega sina, kako odrašča in kako se uči živeti, razmišljam, 
ali mi bo v življenju res najvažnejša njegova uspešnost – biti 
najboljši, biti prvi, biti pred drugimi, doseči dobre ocene v 
šolah in kasneje postati kirurg, sodnik oz. nekdo, ki si bo 
z visoko plačo kupil visoko mesto v družbi. Ali pa mi bo 
kot staršu najvažnejše njegovo dojemanje sveta in želja biti 
pravičen, strpen, biti dober človek, ostati kreativen, iskriv 
in radoveden. 
Ali je smisel življenja biti izjemno pameten in živeti na 
način, da znaš rešiti vse težave? Ali pa je smisel življenja 
živeti bolj sproščeno in veselo, tudi če ne poznaš vseh 
odgovorov in rešitev?

Čeprav je dobro, da vsaka oseba razvije svoje talente, naj bo 
to v športu, umetnosti, glasbi ali matematiki, si osebno za 
svojega otroka želim presežek v človečnosti in dobroti, ne 
glede na njegovo izbrano »šolsko« pot.

Verjetno na vsa zgornja vprašanja ni enotnega odgovora. 
Verjetno je pravi odgovor, da bi vsak moral biti dober in 
s svojim zgledom biti vzor drugim, ne glede na to ali se je 
šolal pod mostom ali v prestižnih šolah. Pomembno je, da 
si hvaležen za tista spoznanja, do katerih se dokoplješ na 
prehojeni izobraževalni poti. Tukaj nam je lahko za zgled 
zapis Ane Zorin in njen pogled na pretekla šolska leta.

Lepe počitnice vam želim, dragi otroci, 
do naslednjega šolskega zvonca!  

Monika Čakš
odgovorna urednica 
šmarskih novic

U V O D N I K
Glasilo občine Šmarje pri Jelšah
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1 mednarodni folklorni festival, 2 25. dirka po 
Sloveniji, 3 izbor županovega in kapelnikovega vina, 4 
predvolilno soočenje kandidatov, 5 Blaž Vidovič in Žiga 
Kovačič, državni prvak in podprvak ter državna prvaka 
v dvojicah do 16 let, 6 Noč boksa v Novem mestu, 7 
Zaključek bralne značke predšolskih otrok in zadnja 
uprizoritev predstave Muca Fonkica

Fotografije: Tomaž Stiplošek, Vid Ponikvar, Davor Vrečko,  
arhiv KŠŠO in Netek, Tomaž Kovačič, Boks klub Legionar
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Nova telovadnica pri podružnični šoli na 
Sv. Štefanu je izjemnega pomena za vse 
generacije. Malčkom iz vrtca in učencem 
omogoča kakovostno izvedbo športne 
vzgoje neodvisno od vremena, občanom 
izvedbo rekreativnih dejavnosti in 
organizacijo večjih prireditev. 
Sergeja Javornik

Telovadnico smo uradno odprli prvega 
junija. Na slovesnosti so otroci iz vrtca in 
učenci podružnice pokazali, kaj vse lahko 
zdaj v telovadnici počnejo: pojejo, plešejo, 
delajo počepe, hodijo po gredi, skačejo čez 
konja z ročaji, igrajo košarko, nogomet, se 
učijo karateja in ostale dejavnosti.

“Učenci v šoli preživijo polovico dneva,” je 
izpostavil Mitja Šket, ravnatelj Osnovne 
šole Šmarje pri Jelšah. Zato je pomembno, 
v kakšnih prostorih pridobivajo znanje in 
razvijajo različne spretnosti, kot je razmišljal 
v nagovoru: “Za ustrezne in primerne 
prostore skrbi naša občina, in danes jih 
dobiva 23 učencev podružnične šole in 33 
otrok vrtca. Poleg prostora smo dobili še 
veliko didaktičnih in športnih rekvizitov.” 
V imenu otrok in zaposlenih se je ravnatelj 
zahvalil županu in občini za pomembno 
pridobitev ter se hkrati zavezal, “da bomo te 
prostore uporabljali in lepo skrbeli zanje”.

Župan Stanislav Šket je spomnil, da je 
pobuda o izgradnji telovadnice na Sv. Štefanu 

stara že nekaj let, glavni pobudnik je bil 
nekdanji predsednik krajevne 

skupnosti Jakob 
Romih. Hitreje so 

se stvari, povezane z uresničitvijo želja, začele 
odvijati v letu 2016, ko so bili narejeni idejni 
projekti in je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Lani je bil objavljen razpis za 
izvajalca, začela so se dela. Telovadnica naj 
bi bila končana že ob koncu minulega leta, 
a je bilo treba rok za končanje del podaljšati 
zaradi vremena pa tudi zahtevnosti del. 

“Vgrajeni materiali so kakovostni, 
telovadnica je prvi skoraj nič energijski 
objekt v občini, priključena je na biološko 
čistilno napravo, tako da je objekt sodoben, 
a hkrati prijazen naravi in okolju,” je 
poudaril župan. Med tehničnimi lastnostmi 
je izpostavil 400 m2 skupnih površin, od 
tega 240 m2 športnih površin. V telovadnici 
je mogoče izvajati odbojko, med dvema 
ognjema, košarko, badminton, nogomet. 
Urejeni so spremljajoči prostori, v pritličju 
garderobe, sanitarije, shramba za opremo, 
tehnični prostor in kabinet, v nadstropju pa 
večja zbornica in dodaten kabinet.

Naložba je stala 575.172 evrov. “Občina 
se je kot ena prvih v državi prijavila na 
razpis Eko sklada za sofinanciranje skoraj 
nič energijskih stavb in prejela nekaj manj 
kot 119 tisoč evrov. Od Fundacije za šport 
pa smo prejeli 67 tisoč evrov. Razliko smo 
zagotovili v občinskem proračunu, zato se 
zahvaljujem občinski upravi in občinskim 
svetnikom, ki so projekt podprli,” je še dejal 
župan. Nagovor je zaključil z besedami: 
“Naj bo to prostor druženja in izvajanja 
različnih športnih aktivnosti. V prihodnje 
nas čakata še podružnici Zibika 

in Mestinje, na Kristan Vrhu pa je potrebna 
posodobitev. Verjamem, da bo v prihodnjih 
letih dovolj volje in energije, da se bomo še 
družili na podobnih prireditvah.”

Namesto klasičnega rezanja traku so se 
učenci podružnice na Sv. Štefanu pomerili 
z županovo ekipo v streljanju na gol. Vrata 
je branil ravnatelj Mitja Šket, ki je moral 
priznati premoč učencem. Ti so se zasluženo 
veselili prvega nogometnega pokala.

I Z P O S T A V L J A M O

Za zdravo, aktivno mladost in starost – 
ne glede na vreme

“V telovadnici je super, ker 
lahko telovadiš in je prostora 
za več kot sto stolov.” 
žan, 2. razred
 
“V telovadnici je fino, ker 
lahko tečemo, v učilnici pa ne 
smemo. Ko je zima, se lahko v 
telovadnici igramo igre, ki se 
jih zunaj ne moremo.” 
lavra, 1. razred
 
“Lepa je naša telovadnica. Ima 
zelo velik gol in koši so ravno 
prav visoko. Ima nove blazine, 
gred in hopi žoge.”
eva, 2. razred

“Telovadnica mi je všeč, ker je 
veliko prostora in pozimi 
nam ne bo treba 
biti na igrišču 
ali v razredu.” 
tim, 3. razred

foto: foto klub šmarje
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I Z P O S T A V L J A M O

Krajša pot, je varen, 
posebej lep pa ponoči
N A D H O D  V  Š M A R J U

Župan, ministra, predstavniki direkcije in občine so prerezali vrvice balonov 
in tako nadhod predali namenu. foto: foto klub šmarje

Nadhod krajša pot tudi kolesarjem. foto: foto klub šmarje

Lukas Železnik in Neža Šket sta šaljivo resno predstavila pomembno 
pridobitev. foto: foto klub šmarje

Nadhod ponoči. foto: foto klub šmarje

Konec maja smo slovesno namenu predali v uporabo 
nadhod in parkirišča P+R. Nadhod je dolg 132 metrov in 
nima stopnic, kar omogoča promet pešcev in kolesarjev 
v obe smeri. Zgrajeno je še parkirišče za električna vozila 
in parkirišče P&R (»park and ride«, tj. parkiraj in se 
odpelji), ki je namenjeno vozilom, katerih vozniki bodo za 
nadaljevanje poti uporabili javni potniški promet (vlak). 
Novi pridobitvi sta kolesarnica in izposojevalnica koles.

Pogodbena vrednost naložbe je 405.851 evrov, od česar je 
70 odstotkov zagotovila Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo, ostalo pa Občina Šmarje pri Jelšah.

O pomenu pridobitve so na slovesnosti spregovorili 
župan Stanislav Šket, minister za infrastrukturo dr. 

Peter Gašperšič in minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Kulturni 

program so izvedli malčki iz vrtca, Aleška Voh, 
Amanda Planinšek, Lukas Železnik  

in Neža Šket.
Sergeja Javornik

Nadhod skrajša pot iz šole preko železnice. foto: marko samec
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Komisija v sestavi predsednice Sergeje 
Javornik ter članov Silvice Mesiček Schmid 
in Petra Planinška je po pregledu prispelih 
prijav na javni natečaj in individualnih 
predstavitvah predlagateljev izbrala 
naslednja protokolarna in priložnostna 
darila za Občino Šmarje pri Jelšah:

sklop 1 − protokolarna darila 
najvišjega ranga: set penina 
predlagatelja Jana Kočice, Pure Glass, 
Rogaška Slatina; 

sklop 2 – protokolarna darila 
srednjega ranga:
• kozarci s hrano – darilni set predlagatelja 

Jana Kočice, Pure Glass, Rogaška Slatina; 
• šopek iz naravnih materialov in 

papirja predlagateljice Irene Franić, 
Izobraževanje in izdelava unikatnih 
izdelkov, Rogaška Slatina; 

• velika sveča iz čebeljega voska 
predlagatelja Jana Kočice, Pure Glass, 
Rogaška Slatina; 

sklop 3 – priložnostna darila 
manjše vrednosti: komisija predlaga 
kombinacijo predlogov daril dveh 
predlagateljev, in sicer dekoriran kozarec 
predlagatelja Jana Kočice, Pure Glass, 
Rogaška Slatina, polnjen z zeliščnim 
čajem ‘Sancta Maria’ predlagateljice Špele 
Pogelšek, Zeliščna kmetija Gorska roža, 
Pečica; 

sklop 4 – darila zanemarljive 
vrednosti (promocijska darila): 
• drevo v škatli predlagatelja Jana Kočice, 

Pure Glass, Rogaška Slatina; 
• visokokakovostni stekleni obeski Mytag 

z različnimi motivi predlagatelja Jana 
Kočice, Pure Glass, Rogaška Slatina; 

• jelšin list – obesek za ključe 
predlagateljice Irene Franić, 
Izobraževanje in izdelava unikatnih 
izdelkov, Rogaška Slatina;

• zeliščni čaj “Sancta Maria” 
predlagateljice Špele Pogelšek, Zeliščna 
kmetija Gorska roža, Pečica.

Podrobnejša predstavitev prispelih 

IZBRANA PROTOKOLARNA 
IN PRILOŽNOSTNA DARILA  
ŠMARSKE OBČINE

predlogov in izbranih izdelkov za 
protokolarna in priložnostna darila je bila 
v sredo, 20. junija, v Šmarju pri Jelšah, ko 
so bili vsi izdelki tudi razstavljeni. Dogodek 
je potekal v sklopu prireditev ob letošnjem 
prazniku Občine Šmarje pri Jelšah. Izbrana 
darila bomo podrobneje predstavili v 
prihodnji številki Šmarskih novic, ko bo 
osrednja tema turizem.
Sergeja Javornik

Podjetnik Marjan Sajko izvaja sanacijo 
plazu na lokalni cesti Beli Potok–
Sladka Gora–Lemberg. Končanje del je 
predvideno v avgustu. Stabilizirali bodo 
območje v dolžini 250 metrov x 150 
metrov. Globina drenaž bo do 8 metrov, 
urejeno bo odvodnjavanje, opravljena bo 
rekonstrukcija ceste.

Pogodbena vrednost del znaša 273.147 
evrov. Po tripartitni pogodbi bo 178 
tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo 
za okolje in prostor. Občina Šmarje pri 
Jelšah bo zagotovila denar za stroške 
nadzora in DDV-ja. Dobro tretjino 
denarja bo prispevala državna direkcija za 
infrastrukturo.
Sergeja Javornik

NOVA SANACIJA PLAZU

Marjan Sajko in župan Stanislav Šket med 
podpisom pogodbe o sanaciji plazu. 
foto: arhiv občine

Plaz se je sprožil ob močnem deževju 
junija 2016.foto: arhiv občine

Medobčinsko redarstvo je 23. maja 
izvajalo kontrolo hitrosti z radarjem in 
ugotovilo 51 prekoračitev hitrosti. Največ 
prekoračitev je bilo ugotovljenih na eni 
izmed lokalnih občinskih cest − na delu 
ceste, kjer je omejitev hitrosti 60 km/h, je 
bilo zabeleženih 39 prekoračitev. Od teh je 
kar šest voznikov vozilo 40 do 50 km/h nad 
omejitvijo, trije pa so vozili nad 50 km/h 
več od dovoljene hitrosti in jim grozi 1.200 
evrov globe in 18 kazenskih točk. Najvišja 
izmerjena hitrost je bila kar 130 km/h. 
Glede na kontrole hitrosti, ki se izvajajo 
na raznih lokacijah tudi s strani policije, 
in glede na vse preventivne aktivnosti 
ter vsa opozorila v medijih se nekateri 
vozniki očitno ne zavedajo posledic, do 
katerih lahko pride zaradi prehitre vožnje. 
Prav tako defenzivno ravnanje nekaterih 
voznikov ni na dovolj visoki ravni, da bi 
lahko na cesti predvideli nevarne situacije. 
Vsekakor pa je med vozniki večina tistih, ki 
cestno prometne predpise upoštevajo.  

V letu 2017 je na slovenskih cestah življenje 
izgubilo kar 46 ljudi zaradi neprilagojene 
hitrosti, to je skoraj vsaka druga smrtna 
žrtev na naših cestah. Med vozniki in 
potniki osebnih avtomobilov so najbolj 
ogroženi in najbolj ogrožajo mladi med 18. 
in 24. letom ter starejši od 50 let. Pogosto 
so žrtve prometnih nesreč z vozili tudi 
ranljivejši udeleženci v prometu, predvsem 
pešci in kolesarji. Najpogostejši vzroki 
za nastanek prometnih nesreč so hitrost, 
neupoštevanje prednosti, nepravilna stran 
in smer vožnje, neustrezna varnostna 
razdalja, vožnja pod vplivom alkohola, 
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi. 

Medobčinska redarstva so del lokalnih 
skupnosti, ki jim je mar za stanje prometne 
varnosti. Hitrosti želimo umiriti in 
udeležence v prometu spodbuditi k 
zavedanju, da je treba predpise in omejitve 
hitrosti upoštevati na vseh cestah in ne 
samo na določenih delih cest, ki so vnaprej 
znani po večkratnih kontrolah s strani 
policije. Na takšen način se bosta zvišali 
tudi prometna kultura in prometna varnost. 
Vozimo pametno. Marko Razboršek, vodja 
inšpektorata in redarstva

NESPAMETNIH 130 KM/H 
PO OBČINSKI CESTI

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E
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Občina Šmarje pri Jelšah je za potrebe 
razvoja gospodarstva v prostorskih aktih 
predvidela območje poslovne cone Šmarje 
zahod na parcelah 19/4, 19/2 in 1725, 
vse k. o. Zadrže, v skupni površini 10.305 
m2 (velika parcela) ter parceli 17/14 in 
17/30, obe k. o. Zadrže, v skupni površini 
3.186 m2 (mala parcela). Vse parcele 
so v lasti Občine Šmarje pri Jelšah in 
skupaj merijo 13.491 m2. V naravi so to 
zemljišča na obrobju naselja Šmarje pri 
Jelšah in so v neposredni bližini ribnika 
v Zadržah. V skladu s prostorskimi 
akti občine so zemljišča namenjena 
gradnji stavb storitvenih, proizvodnih in 
trgovskih dejavnosti ter gradnji eno- in 
dvostanovanjskih stavb. 

Gre za komunalno neopremljena stavbna 
zemljišča, zato je naloga bodočega 
investitorja, da si sam, na svoje lastne 
stroške, v skladu s pogoji pristojnih 
upravljalcev komunalne infrastrukture 
uredi potrebne priključke na javno 
komunalno infrastrukturo. Za dovoz 
v poslovno cono je možno uporabljati 
obstoječ cestni priključek nekategorizirane 
lokalne ceste, ki poteka do več 
stanovanjskih hiš in ribnika. Za dejavnosti, 
ki so logistično zahtevnejše, bo treba 
zagotoviti nov odstavni pas. 

Občina je parcele vse od leta 2011 prodajala 
na javnih dražbah, vendar brez uspeha. 
Povprečno so bile od leta 2014 objavljene 
po tri javne dražbe letno. Kljub temu da 
smo ceno v skladu z veljavno zakonodajo 
tudi zniževali, resnih kupcev ni bilo. 

Junija letos pa smo parcele v skupni 
kvadraturi 13.491 m2 prodali edinemu 
ponudniku GIC gradnje, d. o. o., iz Rogaške 
Slatine. Prodaja zemljišč v poslovni coni 
Šmarje zahod gradbenemu podjetju 
pomeni, da bo za potrebe gospodarstva 
v bližnji prihodnosti zgradil poslovne 
prostore in s tem omogočil, da bodo 
zemljišča poslovno zaživela. 
Mag. Zinka Berk

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

V sodelovanju z Občino Rogatec se je 
Občina Šmarje pri Jelšah junija 2017 
prijavila na razpis Razvojne agencije 
Sotla, ki vodi aktivnosti LAS-a Obsotelje 
in Kozjansko. Naslov projekta je Površine 
za mirujoči promet z oskrbovalno 
ploščadjo in parkirišči za avtodome. Gre 
za razpis za pridobitev evropskih sredstev 
iz naslova Evropskega regionalnega 
sklada v sodelovanju z Ministrstvom za 
gospodarstvo in tehnologijo.  

Lokacija postajališča za avtodome je 
v športnem parku ob cesti za Dvor 
in v neposredni bližini predvidene 
lokacije letnega kopališča. Pridobili 
smo gradbeno dovoljenje za postavitev 
5 parkirišč za avtodome z oskrbovalno 
ploščadjo in za 56 parkirišč za osebna 
vozila, ki bodo služila celotnemu 
športnemu parku in bodočemu bazenu. 
Projekt zajema gradbena dela, in sicer 
ureditev podlage, kanalizacije, električnega 
priključka, ograje in robnikov, asfaltiranje, 
postavitev  oskrbovalnega otoka in elektro 
stebričkov. Zahteva razpisa je, da so poleg 
investicijskega dela zagotovljene tudi t. 
i. “mehke vsebine” v določenem obsegu. 
Zadostni obseg teh vsebin zagotavlja 
partner v projektu, to je Občina Rogatec. 

Projekt je odobren in se izvaja letos. 
Lastna sredstva smo zagotovili v letošnjem 
proračunu. Vrednost projekta, vključujoč 
gradbena dela, nadzor in nov elektro 
priključek, znaša 218.914,54 evrov. V aprilu 
2018 smo na portalu javnih naročil objavili 
javno naročilo male vrednosti in izbrali 
najugodnejšega ponudnika, ki je Janko 
Orač, s. p. Dela se bodo začela ta mesec. 
Parkirišča bodo na razpolago proti koncu 
tekočega leta. Mag. Zinka Berk

TUDI V ŠMARJU 
POSTAJALIŠČA ZA 
AVTODOME

Šmarska občina je na podlagi sklepa 
občinskega sveta konec maja sprejela nov 
odlok o turistični taksi. Podlaga zanj je 
nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
(ZSRT-1), ki je bil objavljen v Uradnem 
listu, št. 13/18. Zakon določa, da občina 
določi turistično takso v znesku do 2,5 evra 
in poleg turistične takse še promocijsko 
takso, ki se obračunava v višini 25 
odstotkov zneska obračunane turistične 
takse. V zakonu so opredeljene tudi 
olajšave in oprostitve plačila turistične in 
promocijske takse. Z novim odlokom smo 
sprejeli skupno turistično in promocijsko 
takso v občini Šmarje pri Jelšah v višini 
1,50 evra na osebo na dan. Turistična taksa 
je prihodek občine, promocijska taksa, ki 
je v zakonu na novo določena, pa prihodek 
države. Promocijska taksa se začne pobirati 
in odvajati šele s 1. januarjem 2019, 
turistična taksa pa petnajsti dan po objavi 
odloka v Uradnem listu. Do uveljavitve tega 
odloka smo imeli v občini turistično takso v 
višini 1,265 evra na osebo na dan.

V skladu z 21. členom ZRTS-1 morajo 
pravne osebe javnega in zasebnega prava, 
samostojni podjetniki posamezniki, 
sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste 
na prenočevanje, pobrano turistično in 
promocijsko takso do 25. v mesecu za 
pretekli mesec nakazati na poseben račun 
občine. Občina mora prejeto promocijsko 
takso v osmih dneh po prejemu vseh 
promocijskih taks za pretekli mesec 
prenakazati na poseben račun javne 
agencije Republike Slovenije za trženje in 
promocijo turizma – Slovenska turistična 
organizacija. Poleg višine turistične in 
promocijske takse, načina plačevanja in 
obveznega vodenja evidenc obeh taks je 
v predlaganem odloku opredeljeno tudi 
nadzorovanje nad izvajanjem odloka ter so 
predlagane kazenske določbe. 

Na podlagi zakonodaje občina trenutno 
letno pridobi od 700 do 800 evrov turistične 
takse, v prihodnje pa kaže, da se bo odprlo 
nekaj novih turističnih zmogljivosti v 
obliki apartmajev, zato se bo obseg takse še 
nekoliko povečal. Mag. Zinka Berk

TURISTIČNA IN 
PROMOCIJSKA TAKSA  
V NAŠI OBČINI

ZEMLJIŠČA V POSLOVNI 
CONI ŠMARJE ZAHOD 
KONČNO PRODANA
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I N T E R V J U

Gospod župan, kako poteka vaš delovni 

dan?

Zelo različno in pestro. Moja navada je, 
da na delovno mesto prihajam 6.30, sem 
jutranji tip in redko prelagam dogovore, 
sestanke, prošnje na prihodnje dni. Moram 
pa reči, da imam odlične sodelavce v 
občinski upravi, kar se vidi že z videnimi 
projekti ali tistimi, ki so že v pripravi. 
Moj moto je, da en sam ne more nič 
narediti, ampak samo s skupino ljudi, ki so 
pripravljeni delati, ki imajo voljo in znanje.

Kako bi orisali turistu ali neznanemu 

sopotniku našo občino?

Sam vztrajam pri tem, da tukaj živijo 
pridni, prijazni ljudje − ljudje, ki so si 

tukaj uredili svoja domovanja, delovna 
mesta, ki delujejo v svojih krajevnih 
skupnostih. Naša občina iz dneva 

v dan postaja lepša, bolj urejena. 
Veliko svojega časa prevozim ne 

samo po naši občini, ampak 
tudi drugod in z veseljem 

opažam, kako imajo ljudje 
pospravljeno okolico hiše, 

kar ljudje najprej vidijo. 
Temu se je v preteklosti 
že dajalo poudarek in 

se sedaj nadaljuje. Bi 
se s sodelovanjem 

nekaterih društev 
sicer še dalo kaj 

postoriti, vendar 
ali prihajaš z 

vzhoda, zahoda, 
severa ali juga 
imaš prijeten 

občutek ob 
prihodu 

v našo 
občino. 

In to je 
velika 

zasluga ljudi naše občine. 

Šola in občinski praznik – oboje se pri vas 

združi kot bivšemu ravnatelju in sedaj kot 

pri županu. Še spremljate uspehe naših 

mladih? 

Spremljam delo šole, tudi zdajšnji ravnatelj 
je bil moj dolgoletni pomočnik in se 
zelo veselim uspehov, ki jih šola z vsemi 
podružnicami in zaposlenimi dosega in 
razvija ter da so učenci uspešni, učitelji in 
starši zadovoljni, ker se ravno v zadnjem 
času bere veliko o težavah med starši in 
učitelji. In ko se srečamo, so ta srečanja 
vedno prijetna in doživeta in to z vsemi 
približno 120-imi sodelavci, naj gre to za 
kulturna, športna, organizacijska srečanja 
in sodelovanja.  

Kaj pa pogled na celotno 4-letno obdobje? 

Ob katerih mislih vas navdaja veselje?

Najbolj me obdaja veselje ob skorajda vseh 
uresničenih projektih, ki smo si jih ob 
začetku zadali. Moram reči, da je bilo veliko 
projektov že v predalih, ampak potrebno jih 
je bilo realizirati in moj občutek in občutek 
občanov je, da se je nadaljevalo delo in med 
drugim tudi nekaj naredilo. 

V začetku vašega županovanja, so bile 

investicije tako rekoč nične, danes je slika 

precej optimistična − prenavljajo se ceste, 

investicije se povečujejo.

So bila obdobja, ko je bilo denarja več, 
kot ga je danes. Če se dotaknemo samo 
infrastrukture – tukaj imamo podpisane 
sporazume o ukinjaju 14 nevarnih nivojskih 
prehodov preko proge (to govorim o 
Šmarju, Šentvidu in Mestinju). 
Ta se bodo začela izvajati v prihodnjih 
mesecih in so financirana s strani 
Ministrstva za infrastrukturo. Vesel sem, 
da se bodo sedaj realizirala, kajti imajo že 
»dolgo brado«. 

Ali se mogoče premika kaj na t. i. projektu 

potrebne obvoznice?

Tukaj gre za več stvari. Lansko leto je bilo 
urejeno križišče Halarjev hrib, zdaj vidimo, 
da je končana rekonstrukcija ceste Šmarje 
preko Halarjevega hriba. Potem je tik 
pred začetkom rekonstrukcija ceste Mala 
Pristava–Belo (to še bo v letošnjem letu), 
odkupuje se zemljišče za ureditev križišča v 
Mestinju, končan je tako rekoč tudi projekt 

Ko se približujemo zadnjemu 
šolskemu zvoncu in se 
bliža čas poletnih dopustov, 
festivalov, naša občina koraka 
v praznovanje s slavnostno sejo, 
osrednjo slovesnostjo, otvoritvami 
in pregledom preteklih opravljenih 
investicij. Župan, prvi mož občinske 
uprave, stanko šket, se je ob prazniku 
občine ozrl tudi na pretekla štiri leta. 

besedilo Monika Čakš
fotografija Matic Javornik

VEDNO GRADIŠ    
NA TEMELJIH 
PRETEKLOSTI
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križišča pri Kašči, ki pomeni križišče do 
šole, kjer pride novi zavijalni most, prehod 
za pešce in invalide, tako da bo to kar 
razbremenilo Šmarje. Na ministrstvu se 
pogovarjamo o dodatni cesti ob progi za 
zemljišča, ki so v državni lasti, in upam, 
da ne bo zapletov z daljnimi sosedi, ki 
so dlje od proge. To je dolgoletna želja in 
naloga občine, ampak tudi naloga agencij 
in ministrstva, ki bo razbremenilo cesto 
Celje–Dobovec in sam center Šmarja, ki bo 
lahko s tem dobilo še bolj prijazno podobo. 
Je pa to realno v naslednjih 4-ih letih. Tukaj 
smo že opravili vse pogovore in pomoč in je 
to naloga odhajajočega ministra za promet 
kakor tudi tukaj izvoljenih poslancev v 
državni zbor. Med drugim je to tudi njihova 
zaveza in obljuba, da bi bila dodatna cesta 
skozi Šmarje tudi zgrajena.  

Največji investicijski projekt tega leta in pa 

vašega mandata je bil?

Dejstvo je, da v mojem predvolilnem 
programu ni bilo Šmarskega hrama, ampak 
je bil predviden bazen. Če ne bi bilo Hrama, 
kjer bodo lepi in urejeni občinski prostori, 
bi bili bazen in oskrbovana stanovanja. 
Toda tako je odločila večina in to je 
potrebno upoštevati. Pred samim začetkom 
mojega mandata smo naročili še enkrat 
analizo, ki je pokazala, da je občinska 
stavba res nevarna in da je samo za rušenje. 
Ta del centra se zna zelo lepo urediti s 
parkom, parkirišči in z izgradnjo dodatne 
ceste v prihodnje. 

Kakšno je stanje t. i. parcel pod šolo? 

Vemo, da je Poljana dokončana, vse parcele 
so tako rekoč bile prodane in je celotna 
infrastruktura tam urejena. Projekti pod 
šolo – Dobrava – so narejeni, vendar je 
problem v privatni lastnini zemljišč in 
trenutno lastniki niso pripravljeni prodati 
zemljišč. Predpogoj za gradnjo pa je 
povezovalna cesta med cesto v Dvor s cesto 
k šoli. Upam, da bo prišlo do dogovora v 
času gradnje križišča pri Kašči, kjer pride 
tripasovni most  in bo potrebna ureditev 
tega območja.

Kako pa je s šmarskim bazenom? 

Bila je ideja o ekološki izgradnji, vendar 
je bil sprejet sklep, da se gre v izgradnjo 
klasičnega bazena in projekti so v zaključni 
fazi sprejetja gradbenega dovoljenja in 

izvedbe. Upam, da bo dovolj volje in 
razuma, da se bodo ti projekti začeli v 
naslednjem letu. 

Ali je naša občina v veliki meri socialna?

Vsi socialni transferji so zakonsko 
predpisani, ampak trdim, da imamo kar 
srečo, da je organizacija šole, vrtcev in 
javnih zavodov dobro organizirana in če se 
primerjamo z drugimi, manjšimi občinami, 
njim ostane manj sredstev za investicije 
kot nam. Gre pa izključno za dobro 
organizacijo, kar pa gre pripisati zaslugam 
preteklosti. 

Tudi infrastukturo imamo zelo dobro.

Bil je narejen nadhod, ki se je izkazal za 
zelo potrebnega, prometnega od najmlajših 
do najstarejših. Sedaj se res vidi, kako 
potreben in nujen je bil ta nadhod. 

V času vašega mandata je prišlo tudi do 

bolj tesnega sodelovanja s pobratenim 

mestom Lopare iz Srbske Krajine.

Prišlo je bolj do kulturnega sodelovanja, o 
čemer priča zadnji obisk folklorne skupine 
in izmenjavanje določenih izkušenj z 
Evropsko unijo. Gre pa tukaj za čudovite 
ljudi in tega sem se zavedal že prej in se 
tudi sedaj. Nismo pa pobrateni z ostalimi 
občinami, stare stvari se niso obnovile, je pa 
za to še vedno čas. 

Približuje se konec obdobja tudi vašega 

županovanja. Če se ozremo nazaj – kaj bi 

želeli izpostaviti?

Naj omenim izgradnjo telovadnice na 
Sv. Štefanu, ne smemo pozabiti na ceste 
– otvoritev lokalne 3,4 km dolge ceste na 
relaciji Spodnje Mestinje–Zibika, pred tem 
ceste Mestinje, Lemberg, Sladka Gora, kjer 
bo sicer še potrebno nadaljevati z delom.
Pri nadhodu ne gre samo za ureditev 
parkirišča, ampak tudi za možnost »parkiraj 
in odpelji«, ureditev kolesarnice in za 
električno polnilnico ter izposojevalnico 
koles, ki še sledi.
Letos smo izvedli tudi sanacijo velikega 
plazu Strtenica, moram pa reči, da so tudi 
vodstva krajevnih skupnosti zelo aktivna 
in delovna. Uredile so se mnoge lokalne 
ceste, in tukaj gre pohvala in zahvala njim 
in krajanom, ki pri tem sodelujejo. Kajti 
moramo izpostaviti, da ni bilo nobenih 
problemov pri odstopu oz. odkupu zemljišč 

pri nekje slabih 60-ih pogodbah/soglasjih. 
So tukaj sicer še stvari, ki že potekajo – 
plinifikacija (od katere se govori že od leta 
1977),  glavna žila bo potekala na relaciji 
Mol–Petrol in vsi objekti v občinski lasti 
in v lasti posameznikov se bodo lahko 
priključili na zemeljski plin. Dosegli smo 
tudi brezplačno priključitev za individualne 
objekte. Tako da stvar je tik pred začetkom 
izgradnje. Vemo, da je Šmarje zaprta dolina, 
kjer je zelo slab zrak v kritičnih mesecih. 
Zraven pa pride še optika. To sta dva 
komunalna priključka, ki bosta zajela po 
fazah širše območje Šmarja in tudi tam, kjer 
bo interes.
Kmalu se začnejo tudi urejati parkirišča za 
5 avtodomov in avtobusno parkirišče pri 
športnem parku, ki bodo služila parkiranju 
vseh vozil. 
Lahko pričakujete tudi izgradnjo koloparka, 
po dolgem času pa na julijski seji 
sprejemamo tudi občinski prostorski načrt. 
Tako da se bo lahko gradnja vseh tistih, ki 
želijo graditi v celotni občini, pospešila in 
pričela. 
V Grobelnem se začneta kmalu graditi 
kanalizacijski sistem in tudi optika. Sanacija 
plazu na Pečici do Lemberškega potoka 
se prične naslednji teden, kjer imamo 
podpisano tripartitno pogodbo z državo. 
Uredil se bo tudi pločnik z razsvetljavo ob 
povezavi z Lembergom. 
Energetska sanacija vseh javnih objektov bo 
izvedena v začetku spomladi naslednjega 
leta. 
Za obnovo ceste Cerovec–Sveti Štefan je 
glavni del projekta že narejen za naslednjo 
leto. Ravnokar pa je bila tudi javna razprava 
o linijski kolesarski povezavi, kjer pa 
upamo, da ne bo prihajalo do zapletov. 

V slogi je moč. Slogan, ki je zapisan tudi v 

vašem življenjepisu. Se je kaj spremenil?

Ta še zmeraj drži – da je treba dati 
priložnost mladim oziroma mlajšim. To 
potrjujem tudi s svojim primerom – mlad 
ravnatelj, mlada ravnateljica vrtca. In 

Treba je dati priložnost 
mladim oziroma mlajšim.

,,
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seveda zagovarjam to, da je potrebno tudi 
zaupati mladim. 

Če se dotaknemo občinskega praznika – 

katerih prireditev bo veliko, izbrani so tudi 

občinski nagrajenci.

Je praznik, da se človek ustavi in zamisli 
o vsem, kar sva govorila. To je čas, da 
pogledaš, kar se je ustvarilo. Ko govorimo o 
nagrajencih – komisija jih je izbrala in svet 
jih je potrdil. Sam sem bil pred mnogimi 
leti občinski nagrajenec in je neko priznanje 
za opravljeno delo. V občini je ogromno 
ljudi, ki si to zasluži in iskreno vsem 
čestitam. Je pa to tudi obveza na nadaljnje 
delo.

Novost so tudi protokolarna darila. Pred 

kratkim je bilo izbrano županovo vino, 

kakšne kapljice je? 

Sem vesel, da smo naredili ta razpis. Tudi 
ko je bilo srečanje turističnih društev 
podeželja in ko sem poslušal predavanje 
dr. Janeza Bogataja, mi je potrdil, da naj 
bo darilo preprosto. Naj bo to nekaj, 
kar imamo mi tukaj, kar lahko spiješ, 
poješ, obesiš na steno ali oblečeš in da ne 
podeljuješ predmetov, na katerih se samo 
nabira prah. To je bila moja dolgoletna 
misel, ki jo je dr. Bogataj samo potrdil. Se 
zahvaljujem Sergeji, ki je vodila ta razpis in 
sem vesel danih rezultatov izbranih daril.
Občina Šmarje je bila prva pred 18. leti pri 
izboru županovega vina. To se podari v 
posebni embalaži, a imamo tudi čudovite 
čebelarje, mesne in mlečne izdelke, čili in 
to je treba poudariti. Imamo kaj pokazati. 
Kajti s tem najbolj promoviramo sebe in 
svoje ljudi, ki tukaj živijo. Izbiramo med 
vsemi odličnimi, a eno odlično je na koncu 
moralo biti izbrano – Vrežetov Renski 
rizling. Je pa tukaj v Šmarju največ vzorcev 
vin na Štajerskem, za kar gre zasluga 

predvsem vinogradniškem društvu Trta in 
vsem vinogradnikom. 

Pridno se izvajajo tudi gradbena dela v 

centru Šmarja. Spreminja se podoba in 

načrtuje selitev občinske uprave. 

Po pogodbi in terminskem planu je nekje 
planiran naš del do 4. faze do konca meseca 
oktobra. Del tukajšnje dobre opreme se bo 
preselil v nove prostore, realna selitev pa 
je nekje mesec dni po sprejetju proračuna 
– torej v prvih mesecih leta 2019. Mislim, 
da si tudi občinska uprava po tolikih letih 
zasluži ustrezne prostore, kajti v vseh letih 
je občina poskrbela za dober standard v 
šolah, vrtcih, ostalih zavodih, zase pa ne. In 
mislim, da je prav, da je zdaj tako.  

Kako ste na občini zadovoljni z odzivnostjo 

državnih institucij? Je pomembno, da 

kmalu dobimo novo vlado?

Za državo je pomembno, da dobimo 
čimprej vlado, ampak sam imam zelo 
dobre izkušnje z ministrstvi in agencijami. 
Ampak moraš pa iti v Ljubljano. Sem vesel, 
ko pridejo na otvoritev, pa takrat izkoristiš 
priliko za naprej. Vendar nimam nobenih 
slabih izkušenj. Posebej naj izpostavim 
Ministrstvo za promet in infrasturkturo in 
Direkcijo za cestni in železniški promet. 
Tukaj gre za direktorje, vodje sekcij, čeprav 
vsi tako radi kritiziramo, kako in kaj, ki so 
res prijetni in odprti ljudje.

Kje vidite Šmarje v naslednjih letih? Katero 

smer razvoja mu želite?

V Šmarju ni ravno veliko brezposlenih 
ljudi, zelo dobro se razvija kmetijstvo, 
imamo podjetništvo in obrt v razvoju in 
dela se tudi na turizmu. Težke industrije 
pa tukaj ne bo in tudi pri Jelšingradu se 
nakazujejo določene stvari, ampak dokler 
ne pride do končnih pogodb, je potencial 
s svojo zgodbo. Vse bo zoper drugače, ko 
bodo na železnici uredili novi vozni park, 
ko bodo urejene nove ceste, kolesarska 
steza… Želim si, da bi vse tisto, kar že 
imamo, te enkratne stvari znali ponuditi in 
bi se pri tem zavedali lokalne vrednosti. 

Šmarje nosi en velik pečat, ima velike ljudi 

– imamo naj dijaka, podjetnika leta, najbolj 

inovativnega mladega kmeta, uradno 

super delavko, podprvake v nujni pomoči – 

nismo znani samo po slabih stvareh.

Pred 25. leti ljudje iz Ljubljane ali Kopra, 
Nove Gorice niso vedeli za Šmarje. In sam 
sem se vedno jezil na te ljudi, pa so bili 
akademsko izobraženi. Naredila se je druga 
prepoznavnost Šmarja in danes vedo, kaj se 
dogaja tukaj. In tukaj je veliko sposobnih 
in uspešnih ljudi. Ker sem toliko let delal 
v šoli, se spominjam vseh teh ljudi. Velika 
škoda je, da nekateri ljudje odidejo in se 
potem ne vrnejo.

Vedno ste bili nekako del javnosti kot 

učitelj, ravnatelj, občinski svetnik, sedaj 

župan lokalne skupnosti. 

Koliko mi je uspelo, bodo povedali starši, 
občani in občanke, ampak so tukaj lepi 
spomini – ogromno število ljudi in veliko 
generacij. Imel sem možnosti oditi kam 
drugam, vendar sem imel jasen cilj – da 
ostanem v Šmarju in prispevam svojemu 
kraju. Meni je bila služba hobi in nisem 
čutil tega, da ne bi rad šel v službo.

Ali boste kandidirali in se še enkrat 

potegovali za župansko mesto?

Ne da to odločitev odlagam, ampak bom 
počakal do občinskega praznika in povedal 
iskreno občankam in občanom o moji 
nameri glede naslednje kandidature.  

Kaj bi želeli ob občinskem prazniku 

zaželeti svojim občanom in občankam?

V vsakem trenutku, ali naj bo to novo 
leto ali občinski praznik, jim želim veliko 
zdravja, volje in energije ter dobrega 
sodelovanja. Zahvaljujem se vsakemu 
posamezniku, ki je prispeval k ugledu in 
razvoju, naj bo to na področju šolstva, 
športa, kulture ali zavodov. Zmeraj gradiš 
na preteklih temeljih, vedno je nekaj bilo in 
naj tako tudi ostane.

Hitrih 5
najljubša hrana
kar se doma skuha 
pijača
kozarec domačega vina
film, serija
Šiška Delux, Rezervni deli
glasba
odvisno od razpoloženja
revije
Življenje in tehnika, National 
Geographic

Želim si, da bi vse tisto, 
kar že imamo, te enkratne 
stvari znali ponuditi in bi 
se pri tem zavedali lokalne 
vrednosti.

,,
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ČILI FESTIVAL
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3. Državno prvenstvo 
za Hudičev kotel

ČILI FESTIVAL

SPOŠTOVANI, 
vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Občine Šmarje pri 
Jelšah s podelitvijo plakete, priznanj in denarne nagrade

v petek, 22. junija 2018 ob 18. uri
v zgornjo dvorano kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.

Družabno srečanje po slovesnosti bo 
v vinski kleti v Skazovi hiši, Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah.

Veselim se snidenja z vami. 

Stanislav Šket 
župan občine šmarje pri jelšah
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O S R E D N J A  T E M A

Plaketa
janez bele je vidno zaznamoval utrip 
družbenega življenja v Zibiki, občini Šmarje 
pri Jelšah in širše. Že v osnovni šoli je bil 
zelo aktiven na področju kulture, kjer so 
ga zelo hitro prepoznali kot dobrega pevca, 
igralca in animatorja na šolskem radiu. Vsa 
leta šolanja je sodeloval na prireditvah v 
šoli in izven nje. Po končani osnovni šoli je 
začel peti v več glasbenih sestavih (Moški 
pevski zbor Avto Celje, Moški pevski zbor 
Zibika, vokalna skupina Freya), še vedno 
aktivno poje v cerkvenem pevskem zboru v 
Zibiki, v vokalni skupini Družina Bele in v 
Oktetu Zibika. Večkrat je zapel kot solist in 
s svojim značilnim basom obogatil nešteto 
izvedb pesmi. Zaradi organizacijskih 
sposobnosti je bil v marsikateri glasbeni 
skupini tudi predsednik. V mladih letih 
je sodeloval tudi z narodnozabavnimi 
ansambli. Janez Bele je za petje v zborih in 
drugih glasbenih sestavih prejel bronasto, 
srebrno in zlato Gallusovo priznanje. 
Na zibiškem odru in marsikje po Sloveniji 
je s soigralci dolga leta navduševal z 
dobro interpretiranimi vlogami in oživel 
mnogo pomembnih odrskih likov. Skupaj 
z drugimi moderatorji je vodil mnogo 
prireditev v kraju. Janez Bele je že mnoga 
leta aktiven član Kulturnega društva Zibika; 
bil je tudi vedno član delovnih teles društva. 
Od leta 1977 je član Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Zibika. Kot 

pionir in mladinec je bil član tekmovalnih 
desetin PGD-ja. Od leta 2007 do 
letos je bil predsednik PGD-ja, zdaj je 
predsednik nadzornega odbora društva. 
Pod njegovim vodstvom je PGD uspešno 
delovalo in se razvijalo. V času njegovega 
predsednikovanja so v društvu kupili  ali 
zamenjali tri gasilska vozila, okrepili 
operativno pripravljenost in odgovorno 
skrbeli za vzdrževanje gasilskega doma. 
V aktivno članstvo je Janez Bele uspel 
privabiti kar nekaj mladih moči, tako da 
ima PGD Zibika zagotovljeno prihodnost. 
Za delo je prejel številna priznanja, med 
drugim priznanje gasilske zveze II. stopnje. 
Janez Bele je tudi član sveta Krajevne 
skupnosti Zibika. S tem dokazuje skrb za 
razvoj kraja, kjer želi tvorno sodelovati. 
Krajani so mu za njegov trud in prispevek 
k družbenemu dogajanju v kraju, občini in 
širše izjemno hvaležni, zato so ga predlagali 
za plaketo Občine Šmarje pri Jelšah za leto 
2018. 
Predlagatelji: PGD, KS, KD, ŠD Zibika

Priznanji
martin slatenšek je častni poveljnik 
in nekdanji dolgoletni poveljnik 
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Sv. 
Štefan. Naloge poveljnika je vestno opravljal 
od leta 1986 do 2018, torej 32 let. V tem 
času je gasilsko pionirsko enoto popeljal 

do naslova državnih pionirskih prvakov. 
Organiziral je najprej člansko tekmovanje 
v spomin na prejšnjega poveljnika Štefana 
Krumpaka in nato še pionirsko tekmovanje 
z gasilsko veselico, ki bosta letos doživeli 
že 33. in 20. izvedbo. Pred več kot desetimi 
leti je Martin Slatenšek začel s tradicijo 
postavitve mlaja na Sv. Štefanu, kar je 
nato promoviral po širši okolici, zaradi 
česar gasilce tega kraja vabijo vsako leto 
postavljati mlaj tudi na Šentjurjevo v 
Šentjur, v Loko pri Žusmu in Gorico pri 
Slivnici. V vseh krajih mlaj postavijo 
izključno s pripomočki, ki so v lasti PGD-ja 
Sv. Štefan. 
Z neutrudnim in požrtvovalnim delom 
je Martin Slatenšek v gasilsko društvo 
pripeljal več gasilskih vozil in zagotovil 
več gasilske opreme, tudi eno izmed 
najnovejših gasilskih vozil v šmarski občini. 
Tudi po koncu mandata poveljnika društva 
je njegova energija še vedno takšna kot prej, 
saj je še vedno prvi pri delu in pobudah v 
društvu. 
Poleg prostovoljnega dela v gasilstvu je bil 
leta 2002 med pobudniki in ustanovnimi 
člani Folklornega društva Sv. Štefan, ki mu 
od ustanovitve tudi predseduje. Martin 
Slatenšek je aktivni član še v nekaterih 
drugih društvih v kraju. 
Predlagatelji: KS in vsa društva na območju 
KS-a Sv. Štefan

Prejemniki priznanj in nagrad za leto 2018 ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah

janez bele
prejemnik plakete

martin slatenšek
prejemnik priznanja
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Prejemniki priznanj in nagrad za leto 2018 ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah
besedilo Sergeja Javornik

mladinski kulturni klub netek je 
bil ustanovljen v začetku leta 2000, ko so se 
mladi z različnimi idejami, pogledi in polni 
ustvarjalne energije združili, da bi se lahko 
izražali na različnih področjih kulture 
in mladinske tematike. Izvedli so nekaj 
uspešnih projektov, kot so gledališko-plesne 
predstave za otroke, ustvarjalne delavnice, 
pesniško-kantavtorski večer, celovečerna 
gledališka predstava, tematski dan in 
podobno. Jeseni 2006 so začeli izdajati 
časopis Cirkus, s katerim so skušali kritično 
oceniti dogodke na različnih področjih 
lokalne skupnosti. 
Po ustanovitvenem zagonu je v delovanju 
kluba nastala vrzel. V letu 2014 se je začelo 
novo poglavje. Z obilo ustvarjalne energije, 
vedoželjnosti in ljubezni do domačega kraja 
je klub postal prepoznaven po številnih 
ustvarjalnih delavnicah, ki so samostojne 
ali nepogrešljiv del prireditev. V želji 
po pridobivanju znanja in izkušenj se 
lotevajo novih projektov, med katerimi so 
fotografska delavnica, kolesarjenje, potopisi, 
izvajajo humanitarne projekte in nudijo 
brezplačno učno pomoč. Daleč najbolj pa 
so se proslavili z gledališkimi predstavami, 
ki so doživele večkratne ponovitve. To 
sezono so navdušili z avtorsko gledališko 
uprizoritvijo spremenjene Muce Copatarice 
Muco Fonkico, z njo sodelovali na 
območnem srečanju otroških gledaliških 
skupin in bili izbrani za regijsko srečanje, ki 

bo letos v Radečah. 
Predlagatelji: starši nastopajočih otrok, OŠ, 
območna izpostava JSKD-ja, Zavod TŠM, 
Knjižnica – Muzej baroka Šmarje pri Jelšah

Denarna nagrada
športno društvo kristan vrh je 
eno izmed aktivnih in bolje organiziranih 
športnih društev v občini. Skrbijo za 
druženje krajanov z namenom razvoja 
in popularizacije različnih športno-
rekreativnih oblik udejstvovanja in 
njegovega organiziranega izvajanja.
Organizirano so delovali že v 70. letih 
prejšnjega stoletja pod okriljem takratne 
mladinske organizacije. Najbolj aktivna je 
bila nogometna sekcija, v stari šoli je bilo 
prvo avtomatsko strelišče za streljanje z 
zračno puško v občini, delovala je sekcija 
kluba Sankaku iz Celja, član šahovske 
sekcije je bil tudi mladinski državni 
podprvak. 
Po osamosvojitvi je bilo v skladu z 
zakonodajo ustanovljeno Športno društvo 
Kristan Vrh in vpisano v register društev. 
Od leta 2001 društvo vsako leto organizira 
nočni turnir v malem nogometu za pokal 
Kristan Vrha. Enkrat letno organizirajo 
športni dan, ki ga sestavljata pohod 
in športne igre, namenjen pa je vsem 
generacijam. Dve ekipi nogometne sekcije 
redno sodelujeta v letni in zimski ligi 

medobčinske športne zveze Šmarje pri 
Jelšah in dosegata visoke uvrstitve. 

Leta 2005 je društvo s pomočjo donatorjev, 
občine, z lastnim denarjem in vloženim 
prostovoljnim delom zgradilo leseno 
brunarico, kjer se člani družijo, sestajajo 
na rednih sejah, hranijo športno opremo. 
Člani skrbijo tudi za športno igrišče pri 
podružnični šoli, ki je bilo na njihovo 
pobudo tudi obnovljeno. Pred dvema 
letoma je društvo s pomočjo sponzorjev in 
z lastnim delom zgradilo igrišče za odbojko 
na mivki, ki je v poletnem času polno 
zasedeno, saj so člani uredili tudi javno 
razsvetljavo. 
Športno društvo Kristan Vrh aktivno 
sodeluje z vsemi društvi v krajevni 
skupnosti, člane pa s svojo dejavnostjo 
spodbuja k tovarištvu, disciplini, 
vzajemnosti, skromnosti in medsebojnemu 
spoštovanju. 
Predlagatelja: KS, PGD Kristan Vrh

Posebno priznanje
Po odločitvi sklepa občinskega sveta 
posebno priznanje letos prejme ekipa 
nujne medicinske zdravstvenega 
doma šmarje pri jelšah za osvojeno 
2. mesto na mednarodnem tekmovanju na 
Češkem. Njihov dosežek je predstavljen na 
2. strani glasila.

mkk netek
prejemnik priznanja

šd kristan vrh
prejemnik denarne nagrade
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Mož zvest svojim načelom, trd, neizprosen, 
brez strahu in brez madeža, po vzoru 
značajnega umetnika, ki se je kot takšen 
zapisal med redka imena slovenske 
kulturne zgodovine, je v Šmarju pri Jelšah 
poskrbel za prosvetno-kulturni napredek 
konec 19. stoletja.

Navada je bila, da so mladi kaplani 
potovali iz kraja v kraj, kjer so bili 
kratek čas v duhovniški službi. Tako 
je tudi Anton Aškerc leta 1883 
prišel iz Podsrede v Šmarje pri 
Jelšah za kaplana. V Podsredi 
je služboval dve leti in v 
miru, ki mu ga je prinašalo 
kmečko podeželje, snoval 
bogate načrte svojih 
pesniških del. Kljub temu 
se je v pustem župnišču 
počutil osamljenega in 
v enoličnem poklicu 
začutil dolgočasje, 
tako da je samega sebe 
imenoval puščavnik. 
V jeseni leta 1883, ko 
je prišel v Šmarje, je 
takoj zavihal rokave in 
pomagal Francu Skazi 
in drugim naprednim 
Šmarčanom pri ustanovitvi 
čitalnice. V Šmarju se je 
kmalu naužil prijetnega 
druženja ob petju in igrah, 
ki ga je že dolgo pogrešal. Tudi 
omikane družbe z inteligentnimi 
damami mu ni manjkalo, saj je takrat 
v Šmarju službovala učiteljica Viktorija 
Milek iz Ljubljane, katere sestra Dragoila 
jo je večkrat obiskala. Z damama se je 
sprehajal po cerkvenem parku in se družil 
ob igrah, glasbi in plesu v šmarski čitalnici. 
V času bivanja v Šmarju je Anton Aškerc 
veliko ustvarjal, tukaj je napisal svoji veliki 
deli Stara pravda ter Balade in romance. 
Anton Aškerc je bil velik pristaš Zedinjene 

Slovenije, vendar že zaradi svojega 
poklica strankarsko neopredeljen. Bil 
je čokat in krepak, bledih lic, vendar 
odkrit in bojevit. S svojo strastno in 
močno naturo je zagovarjal svoje ideje 

in prav tako premagoval nasprotnike. V 
Šmarju se je zapletel v spore z nemškim 
uradništvom in nezavednimi tržani. Boril 
se je za uveljavljanje slovenskega naroda 
in slovenskega jezika, zato je spodbujal 

premožnejše zavedne Šmarčane, da bi 
revnemu šmarskemu prebivalstvu pomagali 
napredovati v prosvetno-kulturnem 
življenju. S podporo Franca Skaze in 
nadučitelja Franca Jurkoviča je v skoraj 
novo zgrajeni šmarski ljudski šoli uvedel 
učenje v slovenskem jeziku. V petrazrednici 
se je slovenska beseda govorila in pisala od 

leta 1887. 

V pismu Josipu Vošnjaku, 6. 
februarja 1886, je Aškerc zapisal 

o Šmarju:

“V Šmarju je nekaj 
novih poslopij, sicer 
je pa res tako, kakor 
pravite vi, revščina, 
velika revščina. V 
narodnem oziru je 
zdaj toliko boljše, 
odkar je odšel tisti 
nebodigatreba 
adjunkt, ali 
drugače je 

velik križ, ker je 
trg premajhen, 

inteligencije narodne 
sploh ni, manjka 

človeka posvetnega, ki 
bi vodil socialno življenje 

v narodnem duhu.”

Kratko obdobje, od leta 1883 do 1889, 
ki ga je Anton Aškerc preživel v Šmarju, 
je pomenilo za kraj napredek v kulturi in 
izobraževanju. Šmarčane je navdihnil, da 
so začeli amatersko ustvarjati in se družiti v 
obliki igralske, pevske in glasbene zasedbe. 
Konec druge svetovne vojne pa so se 
združili v kulturno-umetniško društvo, ki 
so ga poimenovali po Antonu Aškercu. 

Anton Aškerc 
slovenski pesnik v šmarski ljudski 
šoli uveljavi slovenski jezik
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

40 let
40 let
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POLETNO BRANJE V KNJIŽNICI 
ŠMARJE PRI JELŠAH
Poletje je tu in v naši knjižnici tako kot 
vsako leto za vas pripravljamo pester izbor 
knjig, ki bodo začinile vroče dni. Med 
njimi se bo zagotovo našlo nekaj za vsakega 
bralca. 

Tistim, ki radi posegate po kriminalkah, 
priporočamo v branje pogodbo avtorice 
Mojce Širok ali jezero avtorja Tadeja 
Goloba. Kriminalna zgodba v puščavi 
Avstralije se odvija v romanu suša avtorice 
Jane Harper. Naj omenimo še prvo žrtev 
najnovejšega danskega pisca kriminalk J. 
H. Jensena za zaprtimi vrati, knjigo 
kremplji norosti avtorice B. A. Paris 
ter najnovejšo knjigo ameriškega pisatelja 
Harlana Cobena pogrešam te.
Za ljubitelje zgodovinskih zgodb smo 
pripravili trilogijo stebri zemlje avtorja 
Kena Folletta.  
Za planince priporočamo triglavske 
poti Sama Ruglja. Za tiste, ki jim v poletni 
vročini ni odveč poglobljeno branje, pa so 
na voljo lišček Donne Tartt in ponovno 

natisnjeni romani Draga Jančarja: galjot, 
severni sij, katarina, pav in jezuit.
Vse bralce, ki jih zanimajo današnje 
družbene teme in družbene teme 
preteklosti, pa čakajo romani lampedusa 
sredi morja solza Pietra Bartola in 
spomini mlade sužnje Harriet Jacobs.
Nekateri med poletjem radi posežemo 
po lahkotnejših ljubezenskih zgodbah in 
takšnim bralcem predlagamo knjige za 
vedno po francosko, privlačni 
sosed, prepovedana romanca in 
mnogo drugih. 

Knjižničarji šmarske knjižnice vas vabimo v 
našo knjižnico.

&

F I L M  I N  K N J I G A

Ljubitelji kina in vsega povezanega s 
filmom, pozdravljeni. 

Če največkrat pišem o tem, kaj se 
aktualnega odvija v kinodvoranah, se 
bom v tej številki osredotočil na tiste, ki 
vanje vstopajo, na gledalce in predvsem 
na mlajše gledalce. Razvpitost filma se 
velikokrat meri skozi število gledalcev, 
vendar ali je vsak gledalec tudi dober 
gledalec? Vse preveč je filmov, serij in 
ostalih avdiovizualnih del, ki od gledalca 
ne zahtevajo nobenega napora, ki se 
preprosto odvijejo in v gledalcu ne pustijo 
nobenega občutka, nobenega materiala za 
razmislek. Tudi gledalec potrebuje neke 
vrste izobrazbo, da lahko film spremlja 
v kar najboljši možni luči. Prav zanimiv 
fenomen je, da zdajšnje generacije otrok 
avdiovizualna dela spremljajo praktično 
na vsakem koraku od risank dalje in preko 
mladinskega filma, a mislim, da je premalo 
poudarka na tem, da bi se gojila filmska 
kultura. Spremljamo podobe na platnu, film

knjiga
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Žiga Planinšek

a jih ne znamo razbrati. V Sloveniji že 
dlje časa nastajajo najrazličnejše pobude, 
da bi se film integriral v šolski sistem 
in s tem dopolnil marsikatero učno 
dejavnost, pa s tem seveda ne mislim 
na tistih nekaj kratkih dokumentarcev 
ob učni uri biologije ali filme ob koncu 
šolskega leta. Mislim na to, da bi se otroke 
bolj motiviralo, da bi razpravljali o filmu, 
da bi zares razumeli, na kakšen način 
pripoveduje film in se razlikuje od drugih 
medijev, in nenazadnje da bi se v marsikom 
vzbudila želja po filmskem ustvarjanju ter s 
tem tudi kolektivni duh. Prepričan sem, da 
se da to spremeniti in da nam dobro kaže 
glede na to, da je zadnji filmski festival 
faf pritegnil tudi mlajše ustvarjalce. Če 
so odzivi gledalcev boljši, pa je to velika 
sreča tudi za filmske ustvarjalce in krog je 
sklenjen.

Uživajte v vsakem kadru, prizoru in 
sekvenci.

poletni odpiralni čas 
knjižnice šmarje pri jelšah

ponedeljek 10.00 - 18.00
torek in četrtek 7.00 - 15.00
sreda 8.00 - 15.00
petek 8.00 - 18.00
sobota zaprto
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DARINKA SENIČAR je z 
ljubeznijo do slovenščine 
navduševala mlajše generacije 
kot učiteljica slovenščine na 
OŠ Šmarje pri Jelšah. V njenih 
bogatih besedah se odstirajo 
svetovi, ki so se je dotaknili 
bodisi v literaturi bodisi v 
življenju samem. Vedno zna 
splesti zgodbo, ki poboža dušo 
in srce. Njeno življenje bogatijo 
sprehodi, narava, ples in 
gledališče. 

DAVID OPALIČ, dijak četrtega 
letnika 1. gimnazije Celje je 
z vidno izstopajočim šolskim 
uspehom in dejavnostjo na 
družbenem področju postal 
naj dijak leta 2016/2017. Srčen 
mladi mož, ki so mu področja 
matematike, astronomije, šaha 
in logike pisana na kožo, je 
prejel že dve priznanji Mestne 
občine Celje za izjemen uspeh 
na mednarodnih tekmovanjih.

Šola se človeka dotakne na več ravneh. 

Kakšno vlogo ima/je imela šola v vajinem 

življenju?

DARINKA: Zdi se, kot da bi se nekako 
nezavedno usposobili za življenje nasploh. 
A to je le pol resnice. Šola ti uredi »genski 
zapis«. Z njenim vplivom postaneš drug 
človek, prestopiš domači breg, si oprtaš 
prtljago z mnogimi izzivi in veliko 
radovednosti. Počutiš se varnega in 
samozavestnega. Le tako lahko nastopiš 
kot zrela in odgovorna oseba v odnosu do 
okolja, v katerem živiš.
DAVID: V šolo ali vrtec hodim, odkar se 
spomnim. Res je, da mi je bilo velikokrat 
dolgčas in so se mi nekatere stvari zdele 
nepotrebne, ampak lepi spomini to 
pretehtajo. Nabralo se je cel kup zanimivih 
zgodbic, spoznal sem številne dobre 
prijatelje in se ob tem veliko naučil. Glede 
na to kolikšen del otroštva in mladosti 
preživimo v šoli, bi bilo že čudno, če bi nam 
bilo vseeno za ta čas.
 
Kateri je vajin najstarejši spomin na šolo?

DARINKA: Še ne šolarka sem spremljala 
starejši sosedi v šolo. Pri vhodnih vratih sta 
me zapustili misleč, da bom že šla domov. 
Ostala sem. Učiteljica Anzelma me je hitro 
opazila in me povabila med svoje prvošolce. 
Smela sem sesti v zadnjo klop in spremljati 
pouk. Ko sem prišla domov, sem med 
gradbenim materialom za našo hišo, ki še ni 
imela  fasade, nabirala mehke kamenčke in 
pisala po zidu, kolikor sem dosegla. Komaj 
sem čakala, da sem tudi sama prestopila 
šolski prag in začela polniti svojo malho 
z bogastvom, ki ti ga lahko da – to sem 
kmalu spoznala – le dobra šola z najboljšim 
učiteljem.
DAVID: Spomnim se le delčkov prvega 
šolskega dneva, ki so kot slike, ki si jih 
lahko prikličem. Vidim nas, kako sedimo v 
učilnici na tleh in poslušamo učiteljici ter 
policista. Spomnim se tudi “švigazajčkov”, 
ki smo jih dobili, in torte. Starejši kot sem, 
manj so te slike zabrisane in bolj postajajo 
celi dogodki.
 
Bi z bralci delila anekdoto iz šolskih 

časov?

DARINKA: Učilnica matematike je bila 
sveže prepleskana. Misleč, da so učenci 

še na rekreativnem odmoru, se počasi 
pomikam po gornjem hodniku in čeprav 
slišim strašanski trušč in vpitje, me ne 
zmede, ker bi naj bila učilnica do mojega 
prihoda zaklenjena. A glej zlomka! Učitelj, 
ki je bil v tej učilnici pred mano, je pustil 
vrata odklenjena, učenci seveda tega niso 
spregledali, odšli so v učilnico in se začeli 
obmetavati z vse m, kar jim je prišlo v 
roke. Najdrznejša sta bila Brigita in Jože, 
ki sta za svojo igro uporabila kar dobro 
namočeno gobo za brisanje table. Ko sem 
odprla vrata, je goba pristala na zidu nad 
mojo glavo. Do kraja premočen Jože pa 
pravi: “Veste, Brigita je bila povzročiteljica 
dejanja, jaz pa nosilec stanja!” Takrat smo 
ravno obravnavali stavčne člene in je bilo 
Jožetovo znanje iz skladnje pravi balzam za 
mojo dušo.
DAVID: Pred kratkim smo pri nemščini 
gledali nemški film s slovenskimi 
podnapisi. Uspelo nam je rahlo spremeniti 
podnapise, ravno toliko, da ni bilo preveč 
očitno, ampak je pa film dobil čisto drug 
pomen. Resni prizori so se spremenili v 
izjemno smešne, sploh ko so ostali sošolci 
in profesorica zmedeno gledali in se niso 
mogli odločiti, koliko naj verjamejo temu, 
kar piše spodaj.

Kateri učitelj/profesor je najbolj vplival 

na vaju?

DARINKA: Imam veliko srečo, da sem 
se družila z najboljšimi učitelji in nadvse 
imenitnimi učenci. Šola smo ljudje, živi in 
radovedni, predani svojemu poslanstvu, 
pripravljeni se učiti eden od drugega in na 
stežaj odpirati vrata božanski pedagogiki. 
Je pa nekdo, ki je vame že v prvih 
gimnazijskih dneh vtisnil pečat, ki ga kot 
vžgano znamenje nosim še danes. To je bil 
profesor slovenščine, gospod Janežič. 
DAVID: Že v osnovni šoli so mnogi 
profesorji dodatno delali z mano. V 
srednji šoli pa zagotovo profesor Kristijan 
Kocbek, ki je moje navdušenje preusmeril 
na matematiko. Ogromno popoldnevov 
sva skupaj reševala zanimive naloge in se 
nasploh poglabljala v matematiko. Od njega 
sem se ogromno naučil, sploh pa me je ves 
čas spodbujal, da sem tudi sam ogromno 
delal doma.

pripravila  
Marija Šilec

P O G O V O R  G E N E R A C I J

POGOVOR 
GENERACIJ
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Počitnice brez meja
Zavod TŠM bo med poletnimi počitnicami 
od 16. 7. 2018 do 20. 7. 2018 organiziral 
aktivne počitnice za otroke. K projektu 
pristopamo po uspešno izpeljanem projektu 
zimskih počitnic v februarju 2018, ko je bila 
sploh prvič izvedena tovrstna počitniška 
aktivnost v občini Šmarje pri Jelšah. Z 
velikim številom prijav se je pokazala 
izrazita potreba po tovrstnem programu 
zaposlitve otrok staršev s službenimi 
obveznostmi, ki narekujejo njihovo 
odsotnost v času šolskih počitnic. Počitnice 
smo uspešno izpeljali in popestrili prosti 
čas otrok, zato se sedaj lotevamo izvedbe 
drugih vodenih počitnic, tokrat poletnih.
Počitnice brez meja bodo potekale 
vsak dan od 8.00 do 15.30. Namen 
tovrstnih počitnic je ponuditi aktivnosti 
osnovnošolskim otrokom, katerih starši so 
v službi in svojih otrok ne želijo prepuščati 
samim sebi v brezdelju, ampak jim ponuditi 
aktivnosti, zabavo in druženje z ostalimi 
otroki. Po preteku delovnega dne pa se 
otroci vračajo nazaj domov k staršem, kjer 
skupaj preživljajo preostanek dneva.

Ker se šport odlično dopolnjuje z ostalimi 
aktivnostmi, bomo v tem času poleg 
športnih iger in tekmovanj izvedli različne 
delavnice in zabavne izlete, pripravljamo pa 
še nekaj presenečenj za otroke.
Zaradi čim bolj kakovostne izvedbe 
dogodka Počitnice brez meja smo se 
odločili, da sprejmemo 30 šoloobveznih 
otrok od 4. do 9. razreda osnovne šole.
Prispevek za  Počitnice brez meja je 30 
evrov in zajema celoten program počitnic, 
vključno s kosilom in malico.

Prijave bomo zbirali na zavodu TŠM. 
Natančnejši program in informacije o 
prijavi bomo pravočasno objavili na spletni 
(http://www.tsm-smarje.si/) in Facebook 
strani zavoda. Tadej Jerman, zavod TŠM

OD 16.07.2018
DO 20.07.2018

V ŠMARJU PRI JELŠAH

ZA OTROKE OD 04. 
DO 09. RAZREDA OŠ.

ZAVOD TŠM
ŠMARJE PRI JELŠAHwww.tsm-smarje.si

Zasaditev gredic

V okviru rednega urejanja in zasajevanja 
cvetličnih gredic v Šmarju pri Jelšah smo se 
letošnjo pomlad lotili nekaterih sprememb. 
K sodelovanju smo povabili Šolski center 
Šentjur, kjer so nam pomagali z določenimi 
nasveti. Prav tako so zasadili trikotne grede 
in korita pri občinski stavbi. Posadili so 
tudi Potentilo (petoprstnik) na grede ob 
cesti med banko in notarjem. Donirali so 
zasaditev in sadike za cvetlična korita, ki 
krasijo Skazovo hišo in objekt stare šole. 
Tudi na ostalih gredicah smo spremenili 
asortiman rastlin in z delavci Zavoda 
TŠM ter s pomočjo delavcev vključenih 
v program javnih del zasadili grede s 
pelargonijami in tako dali dodaten čar 
občinskemu središču.
Erih Strašek

Novosti v šmarskem 
zdravstvenem domu
V ZD Šmarje pri Jelšah smo z mesecem 
majem 2018 zaposlili dva zdravnika 
družinske medicine, in sicer sta to Mitja 
Mataln, dr. med., specialist družinske 
medicine, za področje Rogaške Slatine  ter 
Andreja Jazbec, dr. med., specialista 
družinske medicine za področje Šmarja pri 
Jelšah.  Ker v letošnjem letu kandidiramo 
za nove ambulante družinske medicine ter 
dodatno ambulanto pediatrije za področje 
Kozjanskega, smo morali pristopiti k 
izgradnji dodatne ambulante v prostorih 
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.  Pri 
tem smo zgradili novo ambulanto v prvem 
nadstropju zdravstvenega doma, prenovili 
vse sanitarije za potrebe pacientov ter za 
potrebe laboratorija, omogočili dodatne 
prostore za dodatno odvzemno mesto 
laboratoriju  ter dodatno previjališče za 
potrebe nove ambulante.  Potrebno je bilo 

foto: arhiv ztšm

pristopiti tudi k prenovi hodnikov ter 
stopnišča, da pridobimo dodatne prostore 
za patronažno službo. 
Gre za investicijo v višini 80.000 evrov, 
ki je v celoti pokrita iz vira amortizacije 
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. 
 
Pripenjam še vabilo za javnost.  Ta dan 
vabimo na dan odprtih vrat, saj bi želeli, da 
sorodniki zaposlenih  ter občani obiščejo 
naš zdravstveni dom ter nas spoznajo 
tudi, ko nas nujno ne potrebujejo. Pri tem 
bomo izvedli tudi vajo temeljnih postopkov 
oživljanja ter postopke  oživljanja s 
pomočjo defibrilatorja. 
Jasna Žerak, direktorica

zdravstveni dom 
šmarje pri jelšah vabi na 

DAN 
ODPRTIH 
VRAT

v četrtek, 21. junija 2018 
med 13.00 in 17.00 uro 
v zdravstveni postaji 
Šmarje pri Jelšah, 
Celjska cesta 16.

Ob 13. uri bomo dogodek 
obeležili  z otvoritvijo nove 
družinske ambulante 
ter prenovo hodnikov v 
šmarskem zdravstvenem domu. 

Ob 15.00 uri prirejamo 
javno predstavitev temeljnih 
postopkov oživljanja ob uporabi 
defibrilatorja za vse občane v 
prostorih reševalne postaje ter 
ogled reševalnih vozil in opreme. 

Veselimo se druženja z vami.

Vljudno vabljeni!
Direktorica Jasna Žerak in kolektiv 
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K O L U M N A

REDKA SO LETA, 
KI SO PREŽETA S 
TOLIKO SPOMINI, 
ČUSTVI IN 
SANJAMI 
ANA ZORIN

Šolsko leto 2017/18 se bliža h koncu. Zame 
je to tudi zadnje leto v osnovni šoli, kajti 
jeseni me že pričakuje srednja šola z vsemi 
svojimi dogodivščinami. Naj priznam, da 
je bilo to leto najboljše izmed vseh devetih. 
Ne znam opisati občutka, kako je, ko si 
najstarejši izmed učencev. Čeprav nisi 
nič več od drugih, priznajmo, da smo se 
vsi devetošolci večkrat tako počutili. A 
vseeno od tebe vsi pričakujejo že odraslo 
in odgovorno vedenje, bili pa naj bi tudi 
vsem mlajšim za vzor. Vsako jutro sem z 
veseljem prihajala v šolo, vedela sem, da me 
že pričakujejo prijatelji, med drugimi tudi 
nekateri, ki jih vidim zadnjič. Letošnje leto 
sem se še bolj zagrizla v učenje, zadala sem 
si cilj, da mora biti vse zaključeno 5. Hotela 
sem, da je moje znanje popolno in da nisem 
površna pri nobeni stvari. Odraz mojega 
dela so ocene, ki so odlične, pa tudi moj cilj 
je izpolnjen. 

Svoje šolanje sem začela leta 2009 na 
podružnični šoli v Mestinju. Šola je precej 
majhna, a zato toliko bolj prijazna in 
odprta. V razredu smo bili samo trije, 
zato so nam učiteljice lahko posvetile 
veliko časa in svoje pozornosti. Vedno 
se rada spomnim na čase, ko smo si bili 
vsi enakovredni in ni bilo važno, od kod 
izviraš, kaj imaš oblečeno in s kom se 
družiš. Jeseni 2013 sem tako prestopila na 
centralno šolo v Šmarju. Spomnim se, da 
nas je takratna razredničarka Jožica Gajšek 
sprejela odprtih rok, z novimi sošolci pa 
smo se takoj ujeli. Po letu smo zakorakali 
v 6. razred. Čakala nas je nova učiteljica, 
Valentina Kidrič, ki je z nami krojila usodo 
vse do danes. Mi smo rastli, se razvijali, 
odraščali in z nami tudi učitelji. Iz šestega 
smo prešli v sedmega in iz sedmega v 
osmega. Če sem prej omenila, da smo rastli, 
nisem mislila samo v višino, temveč tudi 
osebnostno. Prišli smo do točke, kjer nas je 
»srečala pamet«. Zavedli smo se, da se naše 
poti kmalu razcepijo, s tem pa tudi nekatera 
prijateljstva. Še bolj trdno smo se povezali, 
stopili skupaj in dokazali, da smo najboljši. 

Na tej stopnji res ni več važno, ali si iz a, b, 
c ali d razreda, skupaj smo celota. Dneve 
devetega razreda smo preždeli večinoma 
za knjigami, tudi počitnice so izgubljale 
svoj pravi pomen, kajti nikoli ni zmanjkalo 
snovi. Na nas so pritiskali z vseh strani. 
Takrat si na vse te ljudi jezen, a potem, 
ko je vse to za tabo, se zavedaš, da je bilo 
tako edino prav, kajti pred nami je še vse 
življenje.

Čez dobra dva meseca me čaka nov svet, 
nekaj popolnoma drugačnega od osnovne 
šole. Čaka me namreč srednja šola oz. 
gimnazija. Spoznala bom nove prijatelje, 
učitelje, nov šolski sitem, nasploh se mi bo 
ritem življenja malce obrnil. Treba bo začeti 
delati s polno paro od samega začetka. 
Učenje, učenje in še enkrat učenje. Pravijo, 
da gimnazija ni lahka in da je potrata časa 
preživeti v njej 4 leta. Strinjam se, da ni 
lahka, a če hočem nadaljevati z šolanjem, 
ki si ga želim, ne gre drugače. Vpisala sem 
se na Šolski center Rogaška Slatina. To je 
sicer majhna šola, ki ponuja kar veliko. Vsaj 
takšen vtis sem dobila na informativnem 
dnevu. Tja sem se vpisala predvsem zaradi 
bližine šole, to pomeni, da se ne bom 
rabila vstajati v zgodnjih jutranjih urah, 
ker mi jo je priporočilo res veliko ljudi, 
ki so tam že bili, in, ker mislim, da jim je 
majhnost prednost. Posvetijo ti lahko več 
časa, dobiš občutek, da nisi le številka. 
Srednje šole se že res veselim, čeprav me 
ob misli, da starih prijateljev ne bo več, 
malo stisne pri srcu. Upam, da ohranimo 
stike vsaj z nekaterimi, ki mi res veliko 
pomenijo. Veselim pa se tudi srečanja čez 
kakšnih 15–20 let, ko bomo že vsi imeli 
nek ustaljen način življenja, družine in 
upam da tudi službe. V Sloveniji imamo 
srečo, da je šolanje brezplačno. Drugod po 
svetu ljudje varčujejo za študij več let, si 
najemajo kredite ipd. Največji problem, ki 
pa trenutno pesti našo državo na področju 
znanosti, je »beg možganov«. Zato je med 
mladimi vse več zanimanja za tujino, kjer se 
jim odpirajo številne možnosti. 

Objavljena je skrajšana verzija, 
originalni tekst je objavljen na spletni 
strani OŠ Šmarje pri Jelšah. 

VSAKO JUTRO SEM Z VESELJEM PRIHAJALA V 
ŠOLO, VEDELA SEM, DA ME ŽE PRIČAKUJEJO 
PRIJATELJI, MED DRUGIMI TUDI NEKATERI, KI 
JIH VIDIM ZADNJIČ.
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Kot sem že prej omenila, je šolstvo v 
Sloveniji brezplačno. Šolski sitem se mi zdi 
v redu, vsekakor pa se ga še da izboljšati. 
Po šolah se odvijajo različne dejavnosti, 
kjer učenci sami krojimo sistem, in mislim, 
da je to tudi prav, kajti mi nismo nič manj 
vredni. Vseskozi nam učitelji in delavci 
šole govorijo, naj na glas povemo, kaj nas 
moti in kaj nam je všeč. Na naši šoli se tako 
vključujemo v šolsko skupnost in otroški 
parlament. Naše sestanke sta organizirali 
vodja Maja Brusl in predsednica skupnosti 
Ema Čokl iz 9. d. Vodstvo smo si učenci 
izbrali sami na podlagi učiteljevega dela 
skozi vse leto. Dobivali smo se večkrat 
tekom šolskega leta, predvsem pred 
pomembnimi dogodki, ki so se odvijali 
na šoli, npr.: pust, valentinovo, zadnji 
koledarski šolski dan, predaja ključa … Na 
sestankih nas ni bilo strah izraziti svojega 
mnenja, prav nasprotno, naše pozitivno 
ali negativno mnenje je pripomoglo k 
boljšemu počutju vseh. Na naši šoli mi je 
zelo všeč tudi nabiralnik, v katerega lahko 
mirne volje in brez slabe vesti prinašamo 
ideje. Nikakor pa ne smemo pozabiti na 
otroški parlament. Prav letošnja tema so bili 
šolski sistemi. Največkrat omenjena težava 
je bila, da se učenci med seboj ne počutimo 
enakovredne oziroma da so nekateri učitelji 
pri ocenjevanju nepravični. O tem je bilo 
res veliko govora in mislim, da če se bo o 
tem glasno spregovorilo, se zna problem 
kmalu rešiti. Nekateri učenci se celo leto 
trudimo, da znamo za dobre ocene, nekateri 
pa imajo pač »pomemben« priimek, ki jim 
prinese vse ugodnosti in ugled. Ne rečem, 
če se pomaga tistim, ki so učno šibkejši, 
a ponavadi ravno tisti nastradajo. Šolski 
parlament je zato prava rešitev. Res pa je 
potrebno izbrati pravo vodjo, kajti nekateri 
učitelji se tega dela ne lotijo resno in naših 
idej ne predajo nadrejenim oziroma jih ne 
predstavijo na sestankih, ker bi se morali 
nato oni prilagajati in nekaj novega naučiti. 
Tukaj bi rada izpostavila Valentino Kidrič 
in Marjeto Dečman Iglič, ki sta vseskozi 
iskali naša mnenja, nas upoštevali in bili 

odlični vodji. Letošnje leto je pobudo 
prevzela učiteljica Marjeta, ki je za delo 
resno poprijela, se zavzela za nas in v naše 
dobro namenila nekaj svojih ur, predvsem 
pa veliko svojega prostega časa. Vidi se, da 
ji ni vseeno za nas, da je kreativna in si želi 
novih stvari na naši šoli. Gre izven svoje 
cone udobja, predvsem pa pri njej cenimo 
to, da zna prisluhniti in nas slišati. Če se 
bo šolstvo razvijalo v tej smeri ni potrebno 
skrbeti. 

Naj se dotaknem še učiteljev, ki so name v 
osnovni šoli naredili vtis. Že na Mestinju 
sta obe učiteljici, Romana Kocijan in 
Monika Jug, poskrbeli za kar najboljše 
počutje in znanje. Vsak učitelj ti da neko 
svojo zgodbo, o vsakem si ustvariš posebno 
mnenje, a name so nekateri res naredili 
vtis, ki ga ne bom nikoli pozabila. Prva je 
seveda moja razredničarka in že večkrat 
omenjena Valentina Kidrič. To je zame 
osebno ena izmed redkih učiteljev, ki se 
zna res zavzeti za vsakega učenca posebej. 
Pri njej ni važno, od kod prihajaš, kaj imaš 
oblečeno, ali si iz premožne ali iz malce 
revnejše družine, zanjo smo vsi enaki. 
Ne dela razlik pri ocenjevanju, vedno je 
pripravljena pomagati in s svojo iskrenostjo 
in odkritostjo marsikoga hitro postavi na 
realna tla, kar vsem ni najbolj všeč. Na 
prvi šolski dan šestega razreda nam je 
povedala, da smo zanjo vsi nepopisan list 
papirja. Kot razredničarka nam je bila kot 
druga mama, h kateri smo se vedno lahko 
zatekli na pogovor, vedno nas je znala 
spodbuditi, ko smo mislili, da ne zmoremo, 
nam je dokazala, da lahko damo še več 
od sebe, bila pa je tudi vedno nasmejana 
in pripravljena na zabavo. Poseben vtis je 
ustvarila tudi učiteljica angleščine Bojana 
Božiček. Njene ure so nepopisno zabavne, 
vedno nam je znala popestriti dolgočasne 
dneve, naučila pa nas je veliko, ne samo na 
področju angleščine, tudi o življenju. Nikoli 
ni bila vsem všeč, ker zna odkrito povedati 
mnenje in zna stati za svojimi besedami. 

Mene osebno je ogromno naučila, ne dela 
samo po učnem načrtu, vedno še zraven 
doda stvari, ki se ji zdijo pomembne. 
Čeprav zna biti stroga, zna tudi vedno 
podati roko, se ti nasmejati, te spodbuditi in 
znova postaviti na noge. Če zdaj preidem na 
naravoslovno področje, ne smem pozabiti 
še učiteljice kemije. Za mojo kemijsko 
navdušenost je vsekakor kriva učiteljica 
Klavdija Černelč. Naj povem, da če se kateri 
učitelj zavzame za to, da bo učencu snov 
popolnoma jasna brez kančka dvoma, je 
to ravno ona. Rada ima red in disciplino, 
površnost pri njej ni ravno dobrodošla. 
Nasploh pa nimam nad učitelji pripomb, 
meni niso nikoli storili nič žalega, veliko 
so me naučili, jeseni pa pričakujem nove in 
upam, da bodo vsaj pol toliko razumevajoči 
kot tukajšnji.

Verjetno se ogromno ljudi sprašuje, od 
kod mi toliko motivacije za učenje in delo. 
Povem lahko to, da imam v glavi jasno 
začrtan cilj, za katerega bo potrebnega še 
kar nekaj dela. Res se trudim za svoj uspeh 
in mi ni žal nobenega dela, ki ga za to 
storim. Družina mi že od nekdaj stoji ob 
strani in je vedno tu, ko jo potrebujem. V 
svoje življenje vključujem stvari in osebe, 
ki mi vlivajo moč do dela in me s svojo 
energijo dvignejo, ko sem na tleh. Nekateri 
morda mislijo, da mi v šoli vse teče kot po 
maslu zaradi statusa nadarjenosti in talenta. 
Žal ni tako. Za vse moram delati sama, 
tukaj mi nihče ne pomaga. Čeprav vedno 
vidim obraze, ki mi uspehov ne privoščijo, 
jih raje spregledam. Mislim si svoje in grem 
naprej. Če mislijo, da mi s tem jemljejo 
voljo, se še kako motijo. Jaz imam svoje 
življenje, ki ga gradim sama ob pomoči 
družine. Pred mano je še vse življenje in 
nočem ga zamuditi, zato grem svojim 
sanjam naproti. 

NAJVEČKRAT OMENJENA TEŽAVA JE BILA, 
DA SE UČENCI MED SEBOJ NE POČUTIMO 
ENAKOVREDNE OZIROMA DA SO NEKATERI 
UČITELJI PRI OCENJEVANJU NEPRAVIČNI. 

ČEPRAV VEDNO VIDIM OBRAZE, 
KI MI USPEHOV NE PRIVOŠČIJO, 
JIH RAJE SPREGLEDAM. 
MISLIM SI SVOJE IN GREM NAPREJ.
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Mladi prostovoljci lepšali 
vsakdan upokojencem
Prostovoljstvo. Definicija prostovoljstva 
pravi: »Prostovoljstvo je odziv civilne 
družbe na raznovrstne potrebe ljudi, ki 
prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti. 
Je oblika dela, za katerega oseba ne dobi 
plačila.« Kaj pa prostovoljstvo pomeni 
nam mladim? Za nas je to nova izkušnja 
v življenju, druženje z ljudmi, morda za 
nekatere pridobitev novega prijateljstva 
… V prostovoljstvu se kažejo človekovi 
čuti za pomoč drugim, njihova strpnost, 
poslušnost. Tako smo tudi nekateri 
šmarski devetošolci skozi šolsko leto 
opravljali prostovoljstvo v domu starejših 
občanov. Enkrat tedensko smo zahajali 
vsak k svojemu varovancu. Z njimi smo se 
pogovarjali o starih časih in vsakdanjem 
življenju. Igrali smo družabne igre, jim brali 
iz revije ali knjige, jih pospremili na krajši 
sprehod … Z varovanci smo se družili tudi 
v delavnicah. Pred veliko nočjo smo barvali 
pirhe, druga delavnica pa je bila pred 
kratkim na našem ‘’zaključnem srečanju’’. 
Naredili smo si sadne kupe, da smo se za 
konec posladkali. Hja, hitro je minilo leto 
naokoli. Imeli smo se lepo, doživeli novo 
izkušnjo ter se zabavali.
Eva Koritnik, 9. b

Na obisku pri Kekcu
9. junija smo učenci 1. in 2. razredov 
centralne šole Šmarje pri Jelšah in 
podružnic v okviru DPM obiskali Kekčevo 
deželo. Pot do Krajnske Gore smo si krajšali 
s petjem in pravljico. V čudovitem objemu 
gora nas je pričakal Bedanec bus in pričelo 
se je odkrivanje skritih kotičkov, kjer 
živijo Kekec, teta Pehta, modri Vitranc, 
prijazna Mojca in hudobni Bedanec. Veliko 
poguma je bilo potrebno zbrati, da smo mu 
izmaknili ključ od kletke, v kateri je imel 

vklenjeno Mojco, toda že naslednji hip se 
je prebudil in ugrabil našo knjižničarko. 
Prestrašeni smo jo našli privezano k 
drevesu. Ob glasnem oponašanju sove 
smo Bedanca odgnali, strah in groza pa sta 
povsem minila, ko smo končno zagledali 
hudomušnega Kekca. Odpeljal nas je k teti 
Pehti, ki nam je postregla zeliščni čaj in 
odlično pecivo. Zadovoljni in z lepimi vtisi 
smo se v večernih urah vrnili  pred šolo.

Z odličnim znanjem 
»napadli« logično pošast
Logična pošast je tekmovanje, pri katerem 
učenci pokažejo veščine logičnega mišljenja 
preko razvedrilnih nalog in problemov, 
polnih zabavnih izzivov, s poudarkom 
na matematični logiki. 39 učencev vseh 
razredov centralne šole in podružnic 
Šentvid, Sladka Gora, Mestinje in Kristan 
Vrh je svoje odlično znanje pokazalo na 
državnem tekmovanju v Dobju. 
Srebrno priznanje so prejeli: Fani Strašek, 
Nina Sovinc, Taja Mavsar in Lars Marcel 
Vogrinc, Pija Herič, Tajda Korče, Živa 
Lorger, Gašper Kos, Jakob Zagajšek, Tilen 
Šket in Rok Hladin, s podružnic pa Nina 
Kidrič, Enej Vrabec, Benjamin Herman, 
Blaž Hajnšek in Melita Zagajšek. 
Anže Hajnšek, Tina Tiara Opalič, Lara Šuc, 
Nik Deželak in Jakob Rihter so osvojili zlato 
priznanje. Nik Deželak je dosegel vse točke 
in tako osvojil prvo mesto v svoji skupini.

Kuhlina zgodba
V sklopu programa Ekošola smo se 
pridružili projektu Hrana ni za tjavendan. 
Pomen projekta je zmanjšati in preprečiti 
nastajanje zavržene hrane doma in v šoli – 
hrana ni in ne sme biti odpadek. Spodbudili 
smo učence in starše k razmišljanju 
o socialnih, okoljskih in ekonomskih 
problemih, povezanih z zavrženo hrano. 
Ustvarili smo Kuhlino zgodbo. Besedilo 
o gospodični Kuhli je napisala učiteljica 
Romana Kocijan, zborovodkinja Tanja 
Kusić jo je uglasbila, Polona Štante pa je 
z učenci v podaljšanem bivanju oblekla in 
okrasila gospo Kuhlo. Posnetek pesmi v 
izvedbi OPZ Mestinje si lahko ogledate na 
šolski spletni strani. Romana Kocijan, vodja 
podružnične šole Mestinje

HRANA NI ZA TJAVENDAN                                  

Kuhla, kuhalnica, mična 
gospodična,
rekla je dovolj imam,
hrana ni za tjavendan.

Ref: Pa je šla, pa je šla,
sama naokrog.
Se vrtela je, plesala,
hitra, lahkih nog.

Ko pa je k nam prišla,
je bila vesela,
hrana vsa pripravljena
trebuščke je ogrela.

Upokojenci in mladi prostovoljci so se na 
zaključnem srečanju družili ob pripravi sadne 
sladice. foto: arhiv šole

Razigrani učenci in učiteljice v Kekčevi deželi. 
foto: arhiv šole

Z znanjem logike dosegli zlato. foto: arhiv šole
Gospodična Kuhla opozarja, da hrana ni za 
tjavendan. foto: arhiv šole
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Uspeh je že uvrstitev 
na državno tekmovanje
V sredo, 6. junija, se je 10 učencev OŠ Šmarje pri 
Jelšah odpravilo na državno prvenstvo osnovnošolcev 
v atletiki z željo, da k svojim dosežkom dodamo nove 
uspehe. Z vseh področnih tekmovanj v Sloveniji se je 
na državno prvenstvo uvrstilo samo po 24 učencev 
z najboljšimi rezultati v vsaki disciplini, zato je že 
velik dosežek to, da na tekmovanju takšne ravni sploh 
tekmuješ. Tekmovalci naše šole smo se dokazovali v 
teku na 60 in 300 m, skoku v daljino ter ženski in moški 
štafeti.

V štafeti smo dekleta Kaja Vrbek, Ana Zatler, Nika 
Eržen in Eneja Vehovec Pondelak dosegla 13. mesto, 
fantje Rok Hladin, Dejan Kantužer, Domen Pušnik 
Golež in Jure Bizjak so v 4 x 100 dosegli 5. mesto. 
Posamezno je tekmovalo 5 naših učencev, osvojili pa so 
naslednja mesta: 

• Dejan Kantužer, VAP (daljina) – 16. mesto; 
• Uroš Skale, MAP (60 m) – 10. mesto; 
• Primož Vrešak, MAP (60 m) – 17. mesto; 
• Kaja Vrbek, MAP (300 m) – 24. mesto; 
• Eneja Vehovec Pondelak, VAP (60 m) – 9. mesto.

Sočasno s tekmovanjem je potekal tudi festival 
športa. Njegova pestra ponudba nam je krajšala čas 
med čakanjem na nastop. V ospredju je bilo državno 
tekmovanje košarke osnovnih šol v 3 x 3, na katerega 
so se uvrstili tudi fantje OŠ Šmarje (Matic Boršić, Jure 
Bizjak, Miha Kitak in Domen Trontelj) in igrali do 
četrtfinala.

Kljub temu da domov nismo prinesili nobene medalje, 
smo mi in naši mentorji na naše dosežke ponosni, vsi 
pa bogatejši za eno izkušnjo več.
Eneja Vehovec Pondelak, 9 .a

Atleti, košarkarji in njihovi mentorji so ponosni na dosežene 
uspehe. foto: arhiv šole
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POHOD SVETI ŠTEFAN 2018
Sveti Štefan, 30. 4. 2018 – Na Svetem 
Štefanu je potekal jubilejni 25. pohod 
po turistični osmici Svetega Štefana. 
Pokojni Daniel Artiček, rojak iz 
Grobelc pri Svetem Štefanu, je bil 
idejni oče, saj je sam narisal, markiral 
in mnogokrat prehodil to pot. Prvi 
pohod je bil organiziran leta 1994 ob 
500. obletnici omembe kraja Sveti 
Štefan. Pohod organizatorji vedno 
pripravijo zadnji dan v aprilu in doslej 
ga še niso prestavili ali odpovedali. 
Pohod je sestavljen iz dveh delov, 
tako da vsako leto prehodijo en del 
poti. Start pohodnikov je vedno pred 
gasilsko-kulturnim domom na Svetem 
Štefanu. Pred odhodom so člani 
Vinogradniškega društva »Štefan« Sveti 
Štefan pohodnike pogostili z dobro 
domačo kapljico.

Na samem začetku pohoda je Ivan 
Žaberl, predsednik krajevne skupnosti 
(KS) Sveti Štefan, pohodnike lepo 
pozdravil in jim orisal samo pot 
pohoda. Zaželel jim je, da uživajo v 
prelepem razgledu z gričev, ki obkrožajo 
Sveti Štefan, in naj imajo varen 
korak. V spremstvu petih konjenikov 
Konjeniškega društva (KD) Sveti Štefan 
je pohodnike vodila pot od Svetega 
Štefana v Babno Brdo, nato naprej do 
cerkve sv. Ane na Babni Gori, kjer so 
imeli organizirano postojanko in toplo 
malico, ki so jo pripravili in delili člani 
in članice Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Sveti Štefan ob pomoči 
prijateljev iz PGD Študa. Gasilci so 
organizirali tudi prevoz za pohodnike, 
ki poti niso mogli nadaljevati. Pot jih je 
vodila naprej skozi Bukovje do Čokl’ca, 
nato do Grobelc in na Veliki vrh, od 
tam na Predole in nazaj na Sveti Štefan. 
Med pohodom so imeli več kratkih 
postankov, saj je na tem območju veliko 
vinogradnikov in gospodarji zelo radi 
povabijo pohodnike v svojo klet na 
kozarec dobrega vina.

Letošnjega pohoda se je udeležilo 
okoli 250 pohodnikov iz raznih krajev 
Slovenije. Sam pohod je trajal štiri ure. 
Organizatorji letošnjega pohoda so bili 
Krajevna skupnost Sveti Štefan, Športno 

Š M A R S K A  L E G E N D A

HELENA RANČIGAJ 
besedilo in foto Monika Čakš

Ko slišimo ali zapišemo priimek Rančigaj, 
je to v naših krajih znan priimek. 
Povežemo ga s kulturo, petjem, igranjem, 
prostovoljstvom. Če pa dodamo tukaj še 
ime – Helena, potem pa mislim, da ni 
krajana, ki ne bi poznal kulturne legende. 
Heleni Rančigaj sta veselje do petja že 
v zibelko položila ata in mama, ki sta 
prepevala na cerkvenem koru in poleg 3 
sester in brata so se vedno imeli za pevsko 
družino. V času njihovega otroštva je stara 
mama »nabrala« vse Mohorjeve zbirke 
in sploh ob večerih se je pri njih veliko 
bralo, če pa so se kam odpravili, so kot 
otroci bili postavljeni v vrsto od največjega 
do najmanjšega in že se je prepevalo in 
nastopalo. 

Cerkveni mešani zbor, Lyra, Libertas, 
Freya, družina Bele, 11 slikarskih kolonij, 
Kulturno društvo Zibika, Miklavževanje, 
prihod Dedka Mraza, otroški pevski zbori, 
delo z otroki − vse te aktivnosti in skupine 
predstavljajo velik del Heleninega življenja, 
a poudarja, da brez širšega kroga ljudi, 
brez župnika, podpore ljudi v krajevnih 
skupnostih, domačih vse skupaj ne bi šlo.  
Zase nima izbrane najljubše pesmi, vse so ji 
lepe. Vse je odvisno tudi od razpoloženja. 
Občasno se zavrtijo tudi kakšne od Bilbi, 
Mi2 ali Iztoka Mlakarja. Posebno doživetje 
pa je bil a cappella koncert skupine Home 

Free, kamor so se s hčerkama, torej 
družinsko, odpravili vsi skupaj lansko leto.
Tudi največjo sprostitev najde v poslušanju, 
izvajanju glasbe, poleg narave in rožic, 
ki jo obdajajo. Pravi, da je imela na srečo 
razumevajočega moža in razumevanje ožje 
in širše družine, ki ji pravi klapa. Ob vseh 
izbranih konjičkih tudi režija, dramske 
vloge, izbira iger in moderatorstvo niso 
Helenina neznanka, saj je imela veselje to 
početi od svojih rosnih let. In samo dvakrat 
je izpustila igro od svojega 14. leta naprej. 
Za to je bilo »krivo« rojstvo Katarine in 
Martine, na kateri je zelo ponosna in jo 
veseli, da je kultura del njunih življenj na 
Dolenjskem in Gorenjskem, kjer živita. 
Zase pravi, da bi ji bilo nesramno jamrati 
o težkih življenjskih preizkušnjah, saj se 
zaveda, da se mnogi drugi soočajo s hudimi 
boleznimi ali trpljenjem. Ji pa je še danes 
težko pri srcu ob osebnih izgubah bratovega 
moža, očeta, nečakinje … Tukaj solze kmalu 
dobijo svoj obris. Zelo pa je vesela, da je 
njena mama še vedno trdnega zdravja. 

Ni ji pomembno, kdo si, ampak kakšen 
si, in eden izmed njenih rekov je, da je 
vsak človek vreden nasmeha. Sploh pa da 
imaš eno samopodobo, da stojiš za svojimi 
stvarmi in kjer ti nihče ne more narekovati, 
s kom se je dobro družiti, kaj bi bilo dobro 
narediti ali kaj podobnega. 
Velik vzornik ji je Tone Gaberšek. Mnogo 
let so preživeli skupaj in njegovi zapisi 
slovenske besede, pisanje in opazovanje, 
igre, skeči, izbrana besedila se ji zdijo 
neverjetna. 
Na samotni otok bi s seboj vzela družino 
in pa kovček knjig (zgodovinske, 
avtobiografske, lahko berljive knjige)… 
Pesem bi pa tako ali tako šla z njimi. 
Počasi si želi izpreči in predati kulturo v 
Zibiki mlajšim generacijam. Veliko upanja 
vidi v trenutni dramski skupini in si na 
tihem želi več potovanja z vnuki, mogoče 
kakšno križarjenje ali obisk Irske. So se ji 
pa želje izpolnile ob prihodu abrahama, saj 
se je odpravila na popotovanje po Škotski. 

Po domače pri Zlačkih je kultura res 
prisotna. Kulturo razumejo tudi širše - 

zanje ta pomeni biti slišan, in da pri 
tem nisi škodljiv drugim. Kultura 
in pesem sta vse, kar jih obdaja. 
In ja, prvi stik s petjem pride in 
se najde doma, v družini.
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društvo Sveti Štefan in PGD Sveti Štefan.  
»Pohod je zelo lepo uspel, saj nam je tudi 
vreme bilo zelo naklonjeno. Udeležba je 
bila zelo lepa. Rad bi se zahvalil vsem, 
ki so sodelovali pri izvedbi pohoda, in 
tudi ostalim, ki so odprli svoje »gorce« in 
pohodnike pogostili. Prav tako bi se rad 
zahvalil pohodnikom v želji, da se naslednje 
leto zopet vidimo,« je povedal Ivan Žaberl.
Dejan Bračko

GODBENIKI V MAREZIGAH 
Godbeniki Društva godbenikov Šmarje pri 
Jelšah smo se v nedeljo, 20. maja, udeležili 
mednarodnega srečanja godb ob prazniku 

Šmarski godbeniki in morje.  
foto: tomaž stiplošek

foto: arhic šd sveti štefan

O ŠOLI IN 
ŠOLANJU 
“Most med igrivim in 
odgovornim, to je šola.” 
žiga planinšek

“Učitelji so nam dali 
vedeti, da življenje 
ni potica in da svojih 
problemov ne smemo 
pometati pod preprogo” 
ana, 15 let
 
“Najboljša je šola 
življenja, nas učijo 
starejši; a te ni brez 
znanj, spoznanj, izkušenj 
in doživetij osnovne, 
srednje, višje, visoke šole 
... Vsaka šteje in nas vodi 
do cilja.”
sergeja javornik
 
“Življenje je ena sama 
šola.”
darja, 35 let
 
“Kljub temu da se nazori 
šolstva skozi leta hitro 
spreminjajo, se dejstvo, 
da čez čas spomin na 
sedenje v šolskih klopeh 
prikliče nasmeh na 
obraz, ne bo spremenilo 
nikoli.” 
renata, 25 let

refoška v Marezigah. Na srečanje nas je 
zaradi dobrega sodelovanja med godbama 
povabil Pihalni orkester Marezige, ki ga vodi 
Šmarčan Aleš Grosek. Poleg šmarske godbe 
pa so sodelovali še Puhački orkestar Rozga 
iz Hrvaške, Banda Parrocchiale “Angelo 
Noacco” di cassacco iz Italije in domačini 
KD Pihalni orkester Marezige.

Naše potovanje se je začelo v Šmarju 
pri Jelšah, od koder nas je z avtobusom 
v Marezige varno peljal gospod Viktor 
Verbek. Po prihodu v Marezige nas je tam 
pričakal Aleš, ki nas je prijazno sprejel in 
nam pokazal čudovito razgledno točko, iz 
katere se lepo vidita Koper in slovensko 
morje. Seveda smo izkoristili priložnost in 
se fotografirali z morjem v ozadju. Gostitelji 
pa so poskrbeli tudi za pravo primorsko 
pogostitev, kjer ni manjkalo pršuta in 
refoška.

Po prijetnem sprejemu smo se udeležili 
parade s prikazom starih primorskih 
običajev, v kateri so poleg godb sodelovala 
tudi starodobna vozila. Po paradi se je vsaka 
godba predstavila s kratkim programom.
Po končani predstavitvi vsake izmed 
sodelujočih godb je sledilo še druženje 
godbenikov. Ker je čas kar hitro tekel, smo se 
kaj kmalu odpravili nazaj proti Šmarju.

Vse sodelujoče godbe smo povabili na 2. 
festival godb in kulinarike, ki bo 7. oktobra, 
kamor prijazno vabimo tudi vse bralce.
Leja Stiplošek
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Dragi bralci,

pišem vam iz Patonga na Phuketu v Tajski, natančneje iz Graceland Hotel & Spa, kjer 
že dva meseca delam kot turistični animator. Moje delo tukaj med drugim vključuje 
vodenje joge, vodne telovadbe, cirkuške predstave, razne športne aktivnosti itd.

Moja delovno-potovalna pot se je pričela leta 2010, ko sem med študijem filozofije 
v Ljubljani prejel ponudbo za delo na turistični ladji. Mislil sem si, da je takšno 
priložnost škoda spustiti iz rok. Spakiral sem kovček in odletel na Aljasko. V času 
treh šestmesečnih pogodb sem obplul dobršen del sveta, vse od Skagwaya na Aljaski, 
Vancouvra, San Diega pa preko srednjeameriških držav in skozi Panamski prekop do 
Karibskih otokov, od Floride preko Atlantika do Azorskih otokov, skozi Gibraltarska 
vrata in dalje po Sredozemskem morju. Najbližje pristanišče naši državi je bil danes 
mnogim po svetu znan Dubrovnik. Pa tudi Avstralija in južnopacifiški otoki so se 
znašli med obiskanimi destinacijami. Na ladji sem začel kot prodajalec v kiosku, 
kmalu pridobil diplomo za prodajalca ur višjega cenovnega razreda, nato naredil še 
izpit za prodajalca dragocenega nakita ter drugo pogodbo zaključil kot promocijski 
ambasador, ko sem bil zadolžen za vodenje in organizacijo vseh promocij. V tretje 
sem zamenjal delovno sredino in odšel delat v galerijo, kjer sem prodajal razna 
umetniška dela po cenah tudi nad $50.000.

Sledila je selitev na Tajsko, kjer sem na otočju Phi-Phi delal kot potapljaški mojster. 
Želve, morski psi in nemo so bili med drugimi redni obiskovalci mojih potopov.
Po letu in pol sem zaposlitev našel v cirkuški šoli v Talinu v Estoniji, kjer sem otroke 
starosti od treh do štirinajstih let poučeval veščin kot so žongliranje, akrobacije ter 
zračni elementi.

Trenutno me je pot zanesla nazaj na Tajsko, kjer se že počutim kot doma. Toda ko te 
pot res prevzame, si pravzaprav doma kamorkoli te zanese.

Obiskal sem že številne kraje širom sveta, toda vedno mi je najlepše, ko se vrnem 
domov v Stranje, kjer sem preživel svojo mladost in kjer še vedno bivata moja draga 
starša. Za njiju se je bilo težko navaditi na to, da je njun sin večino časa tako daleč, 
vendar na vsakem svojem koraku čutim njuno brezpogojno podporo.

V Šmarje pri Jelšah, kjer sem obiskoval osnovno šolo, ki sem jo zaključil leta 1999, 
me pot še vedno redno zanese, seveda takrat ko nisem v tujini, saj tam stanuje moja 
sestra s svojim partnerjem in dvema čudovitima hčerkama.

Razlog, da sem odšel v tujino, leži v vedoželjnosti, saj sta me že od mladih nog 
izredno privlačili geografija in zgodovina. Skozi potovanja in delo v tujini spoznavam 
druge kulture, takšne, ki so bliže slovenski, ter seveda takšne, ki so popolnoma 
drugačne. Z novimi spoznanji pa se ne širi zgolj razumevanje in sprejemanje 
sveta, marveč, kar je še bolj pomembno, spoznavanje samega sebe. Torej sem poleg 
formalne izobrazbe še več pridobil skozi neformalno in novo znanje poraja še večjo 
željo po novih znanjih. To pa leži vsepovsod okoli nas, treba je samo razpreti roke in 
ga sprejeti.

Lep pozdrav in srečno,
Dejan Cvetanoski
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G A S T A R B A J T E R

dejan cvetanoski je prepotoval že 
skorajda ves svet. In to ugodno. Z osnovno 
prtljago je med drugim preštopal Evropo in 
na tujem opravljal prostovoljna dela.
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22.
PET

 

23.
SOB

24.
NED

25.
PON

 
28.  

CET

29.
PET

30.
SOB

 

* 9:20 Proslava ob dnevu državnosti,
športna dvorana OŠ Šmarje pri Jelšah
organizator: oš šmarje pri 
jelšah

* 18:00 Slavnostna seja občinskega 
sveta s podelitvijo plakete, priznanj 
in denarne nagrade, kulturni dom
organizator: občina špj

* 15:00 12. srečanje vaščanov, 
športni park Vodenovo
organizator: husein ikanović - 
vaška skupnost vodenovo

* 15:30 17. turnir v malem nogometu, 
igrišče pri šoli Kristan Vrh
organizator: šd kristan vrh

* 16:00 
3. turnir v odbojki na mivki,
igrišče pri šoli Kristan Vrh

* 10:00 
Pohod po obronkih Tinskega 2018, 
večnamenski dom in okolica Tinsko
organizator: turistično 
društvo v sodelovanju s šd 
tinsko 

* 20:00 
PopRok - a cappella festival, 
atrij Muzeja baroka
organizator: društvo vs 
amadeus 

 20:00 
Koncert vokalne skupine Freya, 
cerkev sv. Roka
organizator: društvo vs freya

* 9:00 
14. tradicionalni pohod Od gorce 
do gorce, dom krajanov in gasilcev 
Sladka Gora
organizator: td skriti biser 
sladka gora

* 13:00 
16. turnir v odbojki na mivki za 
pokal Jakoba Sketa, igrišče pri šoli 
Mestinje
organizator: šd mestinje

 17:00  
9. tradicionalni turnir v malem 
nogometu, igrišče v Lembergu
organizator: šd lemberg

1 .
NED

6.
PET

8.
NED

12.
CET

* 20:00  Koncert Andreje Zakonjšek 
Krt - sopran, Primož Krt - orgle
cerkev sv. Roka
organizator: knjižnica špj

20:00
Godalni kvartet Accademia projekt 
in klarinetist Jurij Hladnik, cerkev 
sv. Roka 
organizator: knjižnica šmarje

* 15:00
17. Dan na kolesu, start pred domom 
gasilcev in krajanov Mestinje
organizator: šd mestinje

20:00
Lela Kaplowitz JazzTAPestry trio, 
atrij Muzeja baroka 
organizator: knjižnica šmarje

JUNIJ

OBČINA ŠMARJE  
PRI JELŠAH PRAZNUJE
*  Prireditve, označene s tem 
simbolom, potekajo v okviru 
praznovanja Občine Šmarje pri 
Jelšah. 
Organizatorji si pridržujejo pravico 
do spremembe programa. Napovednik 
dogodkov je objavljen na občinski 
spletni strani www.smarje.si.

PR
IR

ED
IT

VE
JULIJ

20:00  
Oceanovih 8 / Ocean’s 8 
akcijska komedija

10:00  
Neverjetni 2 / Incredibles 2 
animirani akcijski

20:00 
Jurski svet: Padlo kraljestvo / 
Jurassic World: Fallen Kingdom
z.f. akcijska pustolovščina

15. PET

23. SOB

KINO SPORED 
ZA JUNIJ 
Priporočamo spremljanje spletne 
strani knjižnice in Facebook strani.




