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Pozdrav vinu 
ob svetem Martinu
Vesel sem, ko v domačem kraju opažam vse 
več dogodkov, za katere lahko rečem, da počasi 
postajajo tradicionalni in s tem prispevajo k 
prepoznavnosti našega kraja. Eden izmed njih je 
tudi vsakoletni nedeljski Pozdrav vinu, ki se je 
letos kot naročeno odvil ravno na godovni praznik 
svetega Martina že kar 13. zapored. Ta ljudski 
praznik se je pričel ob 10. uri s sveto mašo v cerkvi 
sv. Roka ter se nato nadaljeval na ploščadi pred 
kulturnim domom. Poskrbeli so za krst mošta, 
predstavil pa se je tudi Evropski red vitezov vina. 
Obiskovalci so lahko po lastnih željah pokušali 
letošnjo letino mladih vin lokalnih pridelovalcev, 
poleg široke ponudbe le-teh pa so bile v ponudbi 
tudi vsem priljubljene dobrote ter izdelki ročne 
izdelave. Za simbolično vsoto si je lahko vsakdo 
priskrbel kozarec, ki ga je nato obdržal za spomin 
in s katerim je na stojnicah pokušal svežo rujno 
kapljico. Za povrhu je organizator poskrbel še za 
toplo kislo juho. Prav vedro nedeljsko vzdušje je 
bilo še toliko prijetneje zaradi toplega vremena ter 
glasbene popestritve narodnozabavnega ansambla 
Srčni muzikanti. Šmarčani smo tako lahko dobro 
preživeli eno zadnjih toplih nedelj letos.
Žiga Planinšek, foto: foto klub šmarje

D O B E R  Z G L E D
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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 26. november 2018.
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U V O D N I K
Glasilo občine Šmarje pri Jelšah

Pri splošnem vprašanju “Kako si?” dobimo za 
odgovor največkrat frazo “V redu”. Stavim, da je to 
ena izmed pogostih fraz, tako kot tista pogovorna 
o vremenu. 

Biti v redu, pomeni biti v dobrem odnosu s samim 
seboj in s svetom, notranjim jazom in zunanjimi 
vzorci. Poleg tega, da se nam ves čas odvija tihi ali 
glasni dialog na eni strani z našim dobrim “jazom”, 
nam kdaj pa kdaj zna prišepniti tudi kakšna slaba 
značajska lastnost. Tudi meni. 

Ves čas komuniciramo, saj prihajajo in odhajajo 
številna sporočila, mobilni paketi vsebujejo 
neomejene minute pogovorov, ker si Slovenci 
imamo toliko za povedati, med drugim sploh 
v času vožnje avtomobila, kavarne so polne 
“martinčkov” ob lepem vremenu, družabna 
omrežja so polna lepih družinskih trenutkov. 
Vendar to še ne pomeni, da smo Slovenci oz. 
Šmarčani dobri v dialogu, ki lahko poteka na 
osebni ravni ali kot dvogovor med dvema osebama 
(tudi z nasprotnikom), kajti biti v dialogu pomeni 
izmenjavo mnenj in zagovarjanje različnih stališč s 
ciljem najti skupno rešitev. 

Pri podjetnikih sta v dialogu cilji in vizija, pri dobri 
fotografiji zlati rez in ujeti trenutek, pri uspehu 
trdo delo in sreča, in tudi naše glasilo je v dialogu z 
vami, drage bralke in bralci Šmarskih novic. 

Dialog nosi v sebi pestrost in pušča tisto sled, ko 
je iskreno izrečena fraza “v redu” čisto dovolj. 
Potrudimo se za prijetno vzdušje, poiščimo dobre 
vsebine in najdimo dialog v vsem, spoštovane in 
spoštovani, tudi v tokratni številki Šmarskih novic. 

Monika Čakš
odgovorna urednica 
šmarskih novic
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U T R I N K I

1 Soočenje kandidatov za župana Šmarje pri Jelšah, 
2 Izdelovanje mil in usnjenih zapestnic,  
3 Halloween v Šmarju, 
4 Peka palačink na Svetem Štefanu, 
5 Izlet društva Trta,
6 Branje v naročju staršev.

Fotografije: Marija Šilec, arhiv Zavoda TŠM, arhiv vrtca, 
arhiv društva Trta, arhiv knjižnice
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Zimska sezona uradno traja od 15. 
novembra do 15. marca. V tem času 
morajo imeti vozniki na motornih vozilih 
predpisano ustrezno zimsko opremo. Ta 
poleg prilagojene hitrosti glede na stanje 
cest in vremenske razmere zagotavlja varno 
udeležbo v cestnem prometu.

Predpisi določajo, da je vzdrževanje 
prevoznosti posameznih cest v zimskih 
razmerah opredeljeno s prednostnimi 
razredi. Za večino občinskih cest je tako 
opredeljeno, da je prevoznost zagotovljena, 
če višina snega ne presega 15 centimetrov, 
promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil. Ob močnejšem sneženju in 
drugih nepredvidljivih okoliščinah (npr. 
okvare strojne opreme ) upravljalci cest 
v vsakem trenutku in na vsaki lokaciji ne 
morejo zagotoviti takšne prevoznosti ceste, 
ki bi jo morda občani takrat pričakovali. 
Zato se od voznikov pričakujejo 
potrpežljivost, strpnost in razumevanje.

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE
Pluženje po cestah in ulicah na območju 
občine Šmarje pri Jelšah se izvaja skladno z 
načrtom zimske službe za sezono 2018/19. 
Zimsko službo na podlagi sklenjenih 
sporazumov izvajata podjetji Gramoz - AP iz 
Šmarja pri Jelšah in Avtoprevoznik, strojna 
zemeljska dela Janko Orač, s. p. Gramoz - 
AP izvaja zimsko službo na pomembnejših 
občinskih cestah, na katerih se odvija 
avtobusni promet, na vseh preostalih cestah 
in javnih poteh pa Janko Orač. Za čiščenje 
državnih glavnih in regionalnih cest je 
pristojno podjetje VOC Celje.
Izvajalci so ne glede na vremensko napoved 
stalno pripravljeni za zimske razmere, ki 
trajajo od 15. novembra do 15. marca. V 

tem času so ekipe delavcev pripravljene 
s celotno mehanizacijo. Ekipa mora na 
teren najkasneje eno uro po začetku 
sneženja. Zapadli sneg praviloma začnejo 
odstranjevati, ko ga zapade 10 centimetrov. 
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi 
pristojni delavec občinske uprave, je z 
odstranjevanjem snega možno začeti tudi pri 
nižji višini. V primeru vremenskih pojavov, 
kot so nizke temperature pod lediščem, 
napoved žleda oziroma pojav poledice po 
dežju ali nenadni odjugi, se ceste posipavajo 
z mešanico soli in peska. Vzporedno s 
čiščenjem cest se izvaja tudi čiščenje in 
posipanje pločnikov in drugih površin za 
pešce in površin za mirujoči promet.

PRIORITETE ČIŠČENJA
V občini Šmarje pri jelšah so občinske 
ceste razdeljene na dva sklopa, in sicer 
na najpomembnejše občinske lokalne 
ceste (šolske in delavske avtobusne proge, 
dovozi k zdravstvenemu domu in vzgojno- 
izobraževalnim ustanovam, gasilskim 
domovom, upravnim in drugim javnim 
ustanovam) ter na ostale lokalne ceste in 
javne poti. Po odloku o ureditvi zimske službe 
v občini mora pri odstranjevanju snega 
izvajalec upoštevati tudi naslednje prioritete:

Dela na cestah prve prioritete potekajo 
tako, da je prevoznost zagotovljena do 6. 
ure. Začasni zastoji v odvijanju prometa kot 
posledica prekomernih snežnih padavin 
so možni predvsem v času od 22. do 5. 
ure zjutraj in v dela prostih dnevih. Ceste 
druge prioritete se praviloma usposobijo 
do 14. ure. Stalno odvijanje prometa je 
omogočeno z uporabo  verig. Na cestah 
tretje prioritete so možni tudi daljši zastoji 
v odvijanju prometa, vendar praviloma ne 
daljši od 24 ur.
Peter Planinšek, vodja odd. za okol. in prost.

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V EI Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

1. prioriteta
šolske in delavske avtobusne proge, 
dovozi k zdravstvenemu domu, vzgojno- 
izobraževalnim ustanovam, gasilskim 
domovom in drugim javnim ustanovam;

2. prioriteta
ostale pomembne občinske ceste;

3. prioriteta
druge javne poti in javne površine.

NOVA POLNILNA POSTAJA 
ZA ELEKTRIČNA VOZILA 
Petrol d. d., Ljubljana je kot najugodnejši 
izbrani ponudnik na parkirišču P&R v 
neposredni bližini vrtca in železniške 
postaje v Šmarju pri Jelšah postavil 
AC polnilno postajo, ki omogoča tudi 
polnjenje električnih koles, ne le električnih 
avtomobilov. Električna polnilnica 
je ustrezno testirana, certificirana in 
laboratorijsko preizkušena z evropskimi in 
svetovnimi proizvajalci električnih vozil.
Na lokaciji polnilnice smo zagotovili 
tudi dve parkirni mesti za polnjenje vozil 
na polnilnici ter ustrezne talne označbe 
in prometni znak. Parkirišču P&R, kot 
intermodalnemu prometnemu vozlišču, smo 
s predmetno investicijo dodali še eno od 
načrtovanih vsebin. 

Polnilna postaja je dostopna vsakomur 24 
ur na dan, sedem dni v tednu. Polnjenje 
na predmetni polnilnici do nadaljnjega ni 
plačljivo. Občina bo za predmetno investicijo 
s strani EKO sklada prejela nepovratno 
finančno spodbudo v višini 2.980 evrov. 
Izpolnili smo še enega od začrtanih 
ukrepov trajnostne mobilnosti, ki smo jih 
zapisali v Celostno prometno strategijo 
občine Šmarje pri Jelšah.
Mag. Anita Reich, v. d. direktorice občinske uprave

OBČASNE DELNE 
ZAPORE CESTE 
Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, 
da bodo do četrtka, 20. decembra 
2018, med 7.30 in 17.00 občasne delne 
zapore občinskih cest na relaciji Šmarje–
Dvor (LC 406061, JP 907932, JP 907934 
in LK 407011). Zapore bodo označene z 
ustrezno cestno prometno signalizacijo. 
Zapore javnih cest so nujne zaradi 
izgradnje kabelske kanalizacije. Izvajalec 
del je podjetje GVO iz Ljubljane. 
Zahvaljujemo se za razumevanje.

IZVAJANJE 
ZIMSKE 
SLUŽBE 
2018–2019

foto: arhiv občine

foto: arhiv občine
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Pričela se je gradnja kanalizacijskega sistema 
na Grobelnem. foto: arhiv občine

PRIČETEK GRADNJE 
KANALIZACIJSKEGA 
OMREŽJA V GROBELNEM 

V začetku novembra je bila podpisana 
pogodba z izbranim izvajalcem gradbenih 
del za I. fazo gradnje kanalizacije in čistilne 
naprave Grobelno–Šentvid. 

V okviru javnega naročila za izbor 
izvajalca I. faze gradnje kanalizacijskega 
sistema Grobelno–Šentvid so do roka za 
oddajo ponudb prispele ponudbe sedmih 
ponudnikov. Najugodnejša je bila ponudba 
izvajalca Stiplovšek gradbeno podjetje, d. 
o. o., iz Belega. Župan občine Šmarje pri 
Jelšah Stanislav Šket in direktor podjetja 
Andrej Stiplovšek sta v začetku novembra 
podpisala pogodbo za izvedbo fekalnega 
kanalizacijskega omrežja v dolžini 800 m 
s pripadajočimi jaški in preplastitvami 
cest  v strnjenem naselju Grobelno. 
Vrednost pogodbenih del je 315.000 EUR 
z vključenim DDV.  Z gradnjo je izvajalec 
pričel v sredini meseca novembra in jo bo 
zaključil v maju 2019.  

Ob gradnji fekalne kanalizacije se bo polagal 
tudi optični kabel v sodelovanju s podjetjem 
Telekom  Slovenije, d. d., in obnovil se bo 
del vodovodnega omrežja v sodelovanju z 
javnim podjetjem OKP Rogaška Slatina, d. o. 
o., in občino.
Nadzor nad gradnjo bo izvajal za podjetje 
Hidrosvet, d. o. o., iz Celja gospod Branko 
Skutnik. Koordinator za varnost in zdravje 
pri delu bo Marjan Justin iz podjetja Justin, 
d. o. o., iz Rogaške Slatine.

V času gradnje bo občasno moten promet po 
ulicah naselja Grobelno. Občane naprošamo, 
da so strpni med gradnjo in da upoštevajo 
obvestila in opozorila izvajalcev del.
Zdenka Kos, oddelek za okolje in prostor

“SHARROW” 
je oznaka za souporabo voznega pasu 
in prihaja iz izraza “share the road”, torej 
delimo si cesto. “Sharrow”, označen s 
prometnim znakom in talno označbo, 
opozarja voznike na prisotnost kolesarjev. 
Nov in inovativen pristop za kolesarje 
je primeren za ulice, kjer primanjkuje 
prostora za kolesarske steze. 

Na ta način imajo kolesarji dovolj prostora 
za kolesarjenje, avtomobili pa ne vozijo 
tik ob njih. Kolesarji se izognejo luknjam, 
pesku in poškodovanemu vozišču ob 
straneh. 
Vozniki in potniki v avtomobilih ne morejo 
poškodovati kolesarjev z odpiranjem vrat 
avtomobila. Najbolj pomembno je, da 
vozniki ne morejo spregledati kolesarjev 
na sredini vozišča. 

V praksi postavitev “sharrow” pomeni, da 
morajo vozniki motornih vozil upočasniti in 
prilagoditi vožnjo, tako da kolesarji lahko 
varno kolesarijo pred njimi.

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V EI Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

Končana je ureditev kolesarske povezave 
skozi občinsko središče. Izgradnja je 
opredeljena v akcijskem načrtu Celostne 
prometne strategije občine Šmarje pri 
Jelšah, ki jo je občinski svet sprejel marca 
lani. Potrebna in pomembna pa je tudi za 
izvajanje nadaljnjih ukrepov trajnostne 
mobilnosti v občini (npr. vzpostavitev 
sistema izposoje koles …).
Naložba je stala nekaj manj kot 60 tisoč 
evrov; 34.568 evrov je Občina pridobila 
na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, 
razliko je zagotovila v občinskem 
proračunu. Dela je izvedlo podjetje Janko 
Orač, s. p. iz Šmarja pri Jelšah.

Nekaj manj kot 1,3 km dolga kolesarska 
povezava se začne na Kolodvorski ulici 

v neposredni bližini novourejenega 
parkirišča P&R. Nadaljuje se do 
Aškerčevega trga po enosmerni ulici do 
križišča z glavno cesto, kjer jo prečka 
skozi razširjeni prehod za pešce in 
kolesarje. Povezava naprej poteka ob 
desnem robu glavne ceste po novozgrajeni 
kolesarski in pešpoti do priključka Rimske 
ceste. Nadaljuje se do križišča s trgovino 
Fenik in po Obrtniški ulici do Petrolovega 
servisa ob glavni cesti, kjer se trasa 
naveže na obstoječo kolesarsko povezavo 
proti Belem. Na tem delu je urejeno tudi 
kolesarsko počivališče s primerno urbano 
opremo za kolesarje.

Promet motornih vozil se z izgradnjo 
kolesarske povezave ne bo spremenil! 
Z označitvijo kolesarske poti (pomožni 
kolesarski pas na vozišču, 32. člen 
Pravilnika o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah, Ur. list RS 
št. 99/15) ter novozgrajeno kolesarsko 
in pešpotjo se bo povečala varnost 
udeležencev v cestnem prometu, 
predvsem kolesarjev. 

Kolesarji so del prometa!

S kolesom varno po novi kolesarski 
povezavi skozi naselje Šmarje pri Jelšah
Mag. Anita Reich, v. d. direktorice občinske uprave

foto: arhiv občine

kolesarska povezava - 
s predpisano prometno signalizacijo 
označena kombinacija kategoriziranih 
in nekategoriziranih cest in poti ali le 
označb na njih, ki služijo  
kolesarskemu prometu 
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JAVNI ZAVOD ZA
TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO
ŠMARJE PRI JELŠAH

OB 15:00 OTROŠKI PROGRAM
OB 17:00 PRIŽIG LUČK

Ploščad pred KD v Šmarju pri Jelšah

Podrobnosti o prireditvi:
www.tsm-smarje.si

JAVNI ZAVOD ZA
TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO
ŠMARJE PRI JELŠAH

Predsilvestrovanje
2019

Sobota, 29.12.2018

OB 18:00 PREDSILVESTROVANJE ZA OTROKE 
OB 21:00 dalje ANSAMBEL MURNI 

PRESENEČENJE: SLOVENSKI TALENTI 

Podrobnosti o prireditvi: www.tsm-smarje.si

Ploščad pred KD v Šmarju pri Jelšah
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I N T E R V J U

Delaj  dobro
O podjetništvu imamo velikokrat mnenje, da so podjetniki tisti, ki si lahko privoščijo 

dobre avtomobile in imajo veliko premoženja, vendar jim zato ni potrebno 

pretirano delati. Smo se mogoče kdaj vprašali, ali jim je podjetje “padlo z neba”? 

Koliko nočnih ur ostane neprespanih, koliko se pojavi osebnih tveganj in 

skrbi, s katerimi se soočajo tudi njihovi najbližji – torej družina. Potrebno se 

je vprašati, kolikokrat se njihove misli ustavijo pri tem, kako nekaj izboljšati, 

kako iz ideje narediti pravo priložnost in imeti odlično vizijo … V naši občini 

sicer ni veliko podjetij, a nekaj jih vseeno imamo in ta so prisotna tudi na 

svetovnem trgu. So ves čas v dialogu z vami, nami in s svetom.  

ALEŠ SEIDL, direktor podjetja As System, in SUZANA PEER KVAS, 

direktorica pravnega in nepremičninskega podjetja TEPS PNM in 

prokuristka podjetja Gekott, sta si kljub nenehnim telefonskim 

klicem in številnim obveznostim vzela čas za naslednji pogovor.
besedilo in fotografije Monika Čakš

Ste že kot otrok vedeli, da se boste podali v podjetne 

vode?

ALEŠ: Da, ker sem sam svoj tip (smeh vseh). Res je. 
Ker ne maram šefa nad seboj in zato nimam niti ene 

delovne ure niti delovne dobe pri komerkoli drugem. 
Podjetnik sem odkar sem prišel iz vojske oz. šole, 

od tistega trenutka naprej. 

Ste takoj ustanovili svoj s. p.?

ALEŠ: Ja, takoj sem ustanovil svoje podjetje, 2 
leti in pol zatem pa se je pričela zgodba As 

System in letos obeležujemo 25 let obstoja 
podjetja. Od svojega 19. leta starosti sem 

podjetnik.
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Delaj  dobro
Pa vi? Ste tudi tako hitro začeli svojo pot?

SUZANA: Nisem imela natančno opredeljene poslovne poti. Priložnost je dala 
priložnost, odkupila sem podjetja in zdaj sem v poslovnih vodah. Akcija vsak dan.

Kje je ključ podjetništva – v izzivih, želji po napredku, rasti, pozitivnih 

številkah, puščanju sledi?

ALEŠ: V izzivu, v želji po rasti in nekaj izboljšati ter na koncu, ko ti nekaj 
uspe, tudi v osebnem zadovoljstvu, ki je neprecenljivo, in v osebni 
svobodi. Namreč sam si svoj gospod in sam sebi odrejaš, koliko boš 
delal, kdaj boš delal. Pridejo trenutki, ko je dela ogromno, pride pa 
tudi kakšen teden, ko lahko uživaš.
SUZANA: Od nekdaj me je zanimalo nepremičninsko pravo. 
Na tem področju je potrebno biti aktiven ves čas, potrebno je 
spremljati zakonodajo, saj se nenehno spreminja. Moji glavni 
področji sta pravo in nepremičnine. Odločila sem se, da 
aktivno spremljam le nepremičninsko zakonodajo, za 
ostala področja pa imam zunanje sodelavce.

Kdaj ste pa vi začeli svojo pot?

SUZANA: Začela sem kot odvetniški pripravnik, potem 
sem zaradi izgube službe začela delati v sklopu 
moževega podjetja, kasneje pa se je ponudila 
možnost odkupa podjetja od gospe, pri kateri 
sem nekoč delala in je bilo ustanovljeno že leta 
‘92. Tako da imam tudi obletnico (smeh).
Se v podjetništvu odločate po trenutnem 
občutku, so odločitve stvar navdiha 
ali so vaši načrti skrbno načrtovani s 
konkretnimi analizami?
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ALEŠ: Odvisno o katerih zadevah se 
pogovarjamo. Če govorimo o investicijah, 
se ne moreš odločati po navdihu, ampak po 
analizah, raziskavi trga. Za kakšno dnevno 
odločitev pa največkrat po navdihu. Včasih 
ti analize ne dajo prav, pravega uvida, kam 
stvar pelje. Ti da navdih veliko več. Je pa 
podjetništvo tako. Če se odločaš samo 
na podlagi analiz, ne prideš daleč, ker ne 
moreš nič izboljšati. Moraš imeti malo 
navdiha, veliko poguma in tudi sreče. 
SUZANA: Pri meni analize ne pridejo v poštev. 
Ko projekt zaključim, ne morem vedeti, če 
bo drugo leto enako stanje. Moj moto je – 
Delaj dobro. Imam ogromno strank, ki se 
vračajo in pripeljejo nove stranke. 

Katere vrednote postavljate in jih tudi 

cenite pri svojih zaposlenih, dobaviteljih, 

kupcih, poslovnih partnerjih?

ALEŠ: Korektnost, odkritost, poštenost. 
Glavni moto je – Kar dajem, to tudi 
dobivam. Tako iz ene kot druge strani – v 
odnosu do zaposlenega in zaposlen do nas. 
Trdim, da so korektni in pošteni odnosi 
najboljši. Včasih je težko, ker moraš tudi 
komu povedati kakšno slabo stvar, ki je 
ljudje ne slišimo radi. Ampak tudi to je 
treba, da se dajo stvari na koncu izboljšati. 

Ali vam je, glede na to da ste družinsko 

podjetje, to težje?

ALEŠ: Ne, v družini imamo kar določena 
pravila, rečemo jim “familijarna” ustava. 
Namreč pri nas v podjetju ni razlike med 
družinskimi člani in zaposlenimi. V tej 
ustavi velja dogovor, da se doma v krogu 
družine ne smemo pogovarjati o podjetju. 
O poslu se pogovarjamo v podjetju. Pridejo 
dnevi, ko se z ženo skregava v službi do 
konca. Doma pa funkcionirava čez pol 
ure popolnoma v redu. To imamo ločeno. 
Če se moramo pogovarjati o podjetju, 
imamo potem npr. v soboto ob osmi uri 
zjutraj v sejni sobi družinski sestanek 
in se pogovorimo o problemih podjetja. 
V nedeljo, ob nedeljskem kosilu, se 
pogovarjamo o družinskih zadevah. Če bi 
začeli to mešati, bi kmalu propadla tako 
podjetje kot tudi družina.

Pa vi?

SUZANA: Mi še tega nimamo ločenega. 
Žal (smeh). Akcija je skozi ves dan. Če je 
potrebno in primerno, gredo tudi otroci 

zraven. Drugače pa nimamo tako ločeno. 
Še ne gre. Glede na prejšnje vprašanje pa 
cenim, da je stranka poštena, da odkrito 
pove, kakšen problem ima. Všeč so mi 
ljudje, ki so marljivi, ki imajo delovne 
navade, so iznajdljivi in odgovorni. Če imaš 
problem, da pošteno pristopiš in se odkrito 
soočiš s težavo.

Ste kdaj imeli občutek, da tvegate vse? 

SUZANA: Ne. No, tu imamo pa mi vse ločeno 
(smeh). Še. Vedno sem si želela biti, tako 
kot je rekel Aleš, svoj šef. Sem tudi drugače 
zelo aktivna. To je vedno bila moja želja. 
In kolikor delaš, toliko imaš. Lahko bi 
bila zaposlena v kakšni pisarni (ponudb je 
precej), vendar se tam osebno ne vidim. 
Vedno pa moraš gledati in načrtovati, da bo 
za naslednji mesec dovolj denarja. 
ALEŠ: Mi smo zagotovo bili na tej točki, ko 
smo se odločili, da naredimo dve hali v 
Šmarju in gremo v proizvodne investicije. 
V tistem trenutku je bila dana odločitev 
na kocki. Lahko uspeš, lahko pa bili tudi 
pod smreko. Gradili smo v času krize, 
tako eno kot drugo halo. Banke so hotele 
za zavarovanje posojil, ki so nam jih dale, 
tudi najina osebna poroštva. Kar pomeni, 
da če podjetju ne gre dobro, gredo tudi 
nama osebne stvari. Kjer koli se pojavljamo, 
imamo osebna poroštva. Veste, da imamo 
partnerja, solastnika iz Nemčije, in tudi pri 
njemu imamo osebno poroštvo. 

Kaj počnete v prostem času, si ga sploh 

namenite?

ALEŠ: Kaj pa je prosti čas (smeh)? Če 
vprašate mojo ženo, potem si ga ne 
namenjam. Če pa vprašate mene, v tem 
kontekstu, pa kolikor ga rabim. Res je, 
da je premalo prostega časa, ker je tempo 
prevelik in stranke pritiskajo. Mi delamo 
na svetovnem trgu in anekdota, ki mi jo je 
enkrat podal kupec, pravi, da če si skočil 
v ocean, plavaj v njem. Če nisi sposoben, 
pojdi v zaliv in plavaj v zalivu. Pomeni, 
da smo prisotni na trgu sveta in tam ne 
poznajo urnika. Moje drugo razmišljanje 
pa je to, da sem trenutno zelo zadovoljen z 
mojim načinom življenja. Zato pravim, da 
kakšnih posebnih stvari ne bi spreminjal. Bi 
bilo pa “fajn”, da bi si namenil kakšno uro 
športa več.  
SUZANA: Glede na to, da imam tri majhne 
otroke in da delam doktorat, bo težka. Sem 

pa zadnja dva meseca namenila sebi 3 x 
po eno uro tedensko. Vklopila sem se v 
skupino, kjer se aktivno trenira, posledično 
teče tudi maraton. Tako da so tri ure na 
teden samo moje.

Oba sta podpornika društvenih dejavnosti.

SUZANA: Všeč mi je, če društva delujejo, ker 
s tem tudi kraj še bolj zaživi. 
ALEŠ: Moram reči, da sem bolj podpornik 
tako športnih kot tudi kulturnih dejavnosti. 
Pa ne zato, ker kulture ne maram, ampak 
sam sem bil športnik in ker sta hčerka in 
sin tudi športnika. To, da pa pomagaš, pa 
izvira iz tega, koliko se zavedaš družbene 
odgovornosti. Če ti okolica nekaj da, moraš 
v lokalno okolico tudi nekaj vrniti. Zato 
podpiramo več športnih dejavnosti, tudi 
več manjših društev. Sem pa ponosen, da 
smo podporniki glasilcev. To so ljudje, 
ki žrtvujejo svoj trud in čas in jih vidijo 
določeni samo takrat, ko jih potrebujejo. Te 
ljudi pa potrebuješ videti predvsem takrat, 
ko jih ne rabiš. 

I N T E R V J U

Všeč so mi ljudje, ki so 
marljivi, ki imajo delovne 
navade, so iznajdljivi  
in odgovorni.

,,
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Če bi se še enkrat imeli možnost odločiti, 

ali bi se odločili za isto življenjsko pot?

SUZANA: Ja, jaz bi se.
ALEŠ: 100 %. S svojim načinom življenja, ki 
ga lahko živim, sem več kot zadovoljen. 

Kaj bi naredili, če vam bi bili na voljo 

neomejeni viri? Bi zaposlili še več ljudi, 

povečali proizvodne zmožnosti, ali ….?

ALEŠ: Ne vem, kaj bi naredil, če bi imel 
neomejene vire. Zaposlujemo tako ali tako, 
ker imamo vizijo, kam želimo priti, in še 
imamo kaj za narediti. Bomo še zaposlovali 
in se širili. Bomo pa videli, kam nas bo 
pot zapeljala. Kajti eno so cilji, da veš kam 
priti, poti do tja pa so lahko tudi drugačne. 
Lahko greš malo levo, malo desno, ne 
vedno po sredini. Nikoli pa nisem odkrito o 
tem študiral. 
SUZANA: Ne vem, če je to dobro. Ampak 
poskušala bi ostati na realnih tleh. Delala 
bi isto kot do sedaj. Ne bi prenehala zaradi 
tega delati. Investicije pa so na vsakem 
koraku. Verjetno sva oba z možem takšna, 

da ko investirava, ko se ena investicija 
zaključi, greva znova v novo.

Kaj je pomembno, da imaš vizijo ali cilje?

ALEŠ: Eno z drugim. Vizija brez ciljev ne 
gre. Cilji brez vizije pa tudi ne. Mislim, da 
če nimaš cilja, ne veš, kam greš. Če zjutraj 
vstaneš in prideš v službo in ne veš, kaj bi, 
oziroma če ponazorim, če želiš iti na morje, 
veš, da moraš na križišču zaviti levo. Če 
zjutraj vstaneš in na križišču ne veš ali bi 
šel levo ali desno, mislim, da ne veš, kam 
hočeš. Do teh ciljev pa ne moreš, če nimaš 
vizije. Tako da je eno z drugim povezano. 
SUZANA: Bi se kar strinjala. 

Pojavljanje v medijih, pomembno ali 

nepomembno? 

ALEŠ: Če omenjamo v medijih blagovno 
znamko, je to pomembno za utrjevanje 
znamke. V rumenem tisku pa ni dobro. 
Mi nismo multinacionalka, ki bi imela 
neomejena sredstva za pojavljanje v 
medijih. Moramo premišljeno načrtovati, 
kje se bomo pojavili, kaj bomo od tega 
dobili. Včasih tudi kakšno mimo brcnemo. 
Sem še generacija, ki ne daje toliko na 
družbena omrežja in to je napaka. Se 
zavedam tega. Še vedno sem pristaš 
promoviranja podjetja na raznih sejmih 
ali s strokovnimi članki, v kar mi trenutno 
veliko več investiramo. Verjamem pa, da bo 
mlajša generacija to bistveno spremenila. 
Zadnjič mi je gospod rekel, da smo še 
analogna generacija, ne digitalna (smeh).
SUZANA: V mojem poslu je bistvo v trženju, 
marketingu. Poskušam pa izkoristiti 
brezplačne portale, nekaj jih je tudi 
potrebno plačati, npr. Facebook, Twitter, 
Linkedin, ostale portale se plačuje …

Potek vašega delovnega dne je …

ALEŠ: Običajen delovni dan se začne zjutraj, 
ko se vstaneš. 
SUZANA: Moj običajno ob 4.00 (smeh).
ALEŠ: Ob 6.00, konča pa zelo različno. Po 
navadi med peto in šesto uro popoldan. 
Aktivno delovno pa tudi večkrat ob osmih 
zvečer. Delo v glavi pa se nikoli ne konča. 
Zmeraj iščeš neke priložnosti, kaj bi se 
lahko še izboljšalo, in en proces v možganih 
dela 24 ur na dan.

Vi, ga. Suzana, ste zelo zgodnji …

SUZANA: Moj delovni dan se po navadi 

prične ob 4.00. Do 6.00 naredim ogromno. 
Potem so na vrsti otroci. Po 8. uri so na 
vrsti telefoni, stranke in v pisarni velikokrat 
ne naredim nič. Pogosto je potrebno iti tudi 
na teren. Tako da se v tistih jutranjih urah 
pišejo pogodbe in se oglašuje. Dan pa se 
velikokrat zaključi zvečer. 

Zakaj vztrajati?

ALEŠ: Vrnili smo se na prvo vprašanje. 
Zakaj biti podjetnik? Ne moreš vreči puške 
po prvem neuspehu. Če si enkrat podjetnik, 
si vedno podjetnik. In splača se sploh 
na koncu, ko ti ena stvar uspe, kot si si 
zamislil. Tega se ne da opisati. In je lepo se 
zamisliti in obrniti nazaj. Tako kot se bomo 
mi letos vrnili 25 let nazaj  in razmišljali, kaj 
smo v teh letih naredili – ker imamo neke 
cilje in je to povezano z vrednotami ter je to 
naš način življenja. Podjetništvo ti omogoča 
tudi dobre plati življenja. Ni vse tako črno. 
SUZANA: Že ko sem se odločila, da grem na 
samostojno pot, sem vedela, da lahko ne bo. 
Se trudim in mi uspeva odlično.
ALEŠ: Me pa negativne stvari ne zanimajo, 
ker vzamejo preveč energije, zato ob sebi 
ne želim imeti negativnih ljudi. Ti poberejo 
energijo, ki jo rabiš za druge stvari. 

Vizija brez ciljev ne gre. 
Cilji brez vizije 
pa tudi ne.

,,
Najljubših 5
hrana
aleš – steak s prilogo
suzana – zelenjava

pijača
aleš –sauvignon Blanc Bagueri
suzana – zeleni čaj

glasba
aleš – domača (Petka, Avsenik) + 
dalmatinska
suzana – Tina Turner

knjiga
stanko – Menih, ki je prodal svojega 
ferrarija
suzana – Misli na veliko in zmaguj v 
poslu in življenju

film
aleš – To so Gadi, Kekec, Vesna
suzana – The Deer Hunter
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Legenda pravi, da je v Grobelcah, kjer 
danes stoji domačija premožnega kmeta, 
nekoč stal mogočen grad. Za kmetijo je 
velika jama, ki služi za gnojišče. Nekoč je 
šla mimo jame neka dekla in zagledala v 
njej velik sod, poln denarja. Na sodu pa je 
sedela v kačo spremenjena zakleta grajska 
gospa. Kača je deklo prosila, naj jo s 
poljubom reši prekletstva in bo za nagrado 
dobila zaklad. Toda dekla se je prestrašila 
in zbežala, sod in kača pa sta se med 
gromom pogreznila v zemljo.

Dr. Fran Lorger se je rodil leta 1884 v 
Šmarju pri Jelšah kot prvi otrok Franca in 
Otilije Lorger. Gimnazijo je obiskoval v 
Gradcu in leta 1904 maturiral. Nadaljeval 
je s študijem klasične filologije, ki ga je 
zaključil leta 1908. V času študija je pričel 
z raziskovanjem rimskih spomenikov v 
domačem okolju, za arheologijo pa se je še 
bolj navdušil na študijskem potovanju po 
Italiji, v letih 1913 in 1914. 

Leta 1907 je posestnik Anton Grobelšek ob 
oranju njive naletel na nenavadno kamenje, 
ki ga je Fran Lorger zaradi bližine rimske 
ceste ocenil kot ostanke rimske vile. Izsledke 
preiskave je še isto leto objavil v članku 1. 
zvezka revije Jahrsbuch für Altertumskunde, 
leta 1909 pa v 3. zvezku te revije, kjer je v 
poročilu označil najdišče z risbami. 
Raziskovanje je nadaljeval šele 
leta 1934, po vrnitvi iz Nice, 
kjer je 10 let deloval kot 
portretist z aparatom 
za posnemanje 
arheološke 

keramike, ki ga je sam iznašel. Izvedel 
je izkopavanje razkošne rimske vile v 
Grobelcah in naletel na rimsko naselbino 
med Malo pristavo in Grobelcami, kjer so se 
nahajale stanovanjske in gospodarske stavbe 
v notranjosti 800 metrov dolgega obzidja. 
Ugotovil je, da je rimska vila nastala v času 
gospodarskega in stavbarskega napredka 
v 2. stoletju, bila naslednji dve stoletji 
gradbeno dopolnjena, v dobi preseljevanja 
narodov v 6. stoletju pa jo je uničil požar. 
Izkopanine hranijo v Pokrajinskem 
muzeju v Mariboru. V rimski topografiji 
šmarske krajine je označil še številne 
rimske spomenike v Pristavi, v Podbregu 
in pri Grobelnem, ki so ostanki naselbin 
ob pomembni rimski vojaški in trgovski 
cesti, ki je potekala iz smeri Celja skozi 
Teharje, Šmarje, Lemberg, Poljčane in je 
preko Ptujske gore vodila v Ptuj. Lorgerjevo 
arheološko proučevanje je prišlo najbolj 
do izraza po letu 1914, ko je poučeval 
na gimnaziji v Celju. Med sprehodom 
po Rožnem griču na Jožefovem hribu na 
Teharjah je na njivah opazil drobce opeke, 
kocke mozaika in črepinje, ki so kazali 
sledove rimskih stavb. Pri raziskovanju 
Rimske vile na Rožnem griču ga je 
podpiralo Muzejsko društvo Celje, najdeni 
fragmenti stenskih štukatur in ostanki 
stenskih slikarij ter drugi predmeti pa so 
ohranjeni v celjskem mestnem muzeju. Med 
Lorgerjeva največja arheološka odkritja 
spada tudi rimski vojaški tabor v Ločici v 
Savinjski dolini, ki ga je raziskoval 

od leta 1916 do 

1918. Gre za vojaško taborišče, ki je bilo 
prehodno bivališče II. italske legije cesarja 
Marka Avrelija iz 2. stoletja. 

Arheološko delo dr. Frana Lorgerja je 
izhajalo iz njegove povezanosti z naravo in iz 
ljubezni do domače rimske arheologije, ki je 
s svojo skrivnostno prisotnostjo v ljudskem 
izročilu vznemirjala že njegovo otroško 
domišljijo. S svojimi odkritji je razširil znanje 
o rimski topografiji pokrajine v porečjih 
Savinje, Voglajne in Sotle. Raziskovanje in 
izkopavanja sta mu v času Avstro-Ogrske 
omogočala Arheološki institut na Dunaju in 
Muzejsko društvo v Celju, po vojni pa njegov 
brat dr. Viktor Lorger. 

Leta 1920 je dr. Fran Lorger izdal knjižico 
pesmi z naslovom Pesmi o kravi, petelinu, 
bolhi, opici in kozi in njen original hranimo 
v Knjižnici Šmarje pri Jelšah.
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40 let
40 letZaklad iz antike v Grobelcah pri Šmarju odkril

dr. Fran Lorger (1884–1937)
Mateja Žagar, bibliotekarka, domoznanski oddelek knjižnice šmarje pri jelšah

fotografiji

Dr. Fran Lorger, 
arheološko najdišče 
– rimski vojaški tabor 
v Ločici v Savinjski 
dolini, 1918

Izkopanine rimske 
vile v Grobelcah pri 
Šmarju, 1936
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F I L M  I N  K I N O

ŽIVETI FILM
ŽIGA PLANINŠEK

Šmarski ljubitelji filma, lep pozdrav. 
Vsi ljubitelji filma, literature, drame in 

takšnega ali drugačnega pripovedništva 
obožujemo sledenje zgodbam ter jim 

prisluhnemo in se jim pustimo nagovoriti, 
da v nas sprožajo izbrane občutke in 

zasejejo kal za nadaljnji razmislek. Za 
pripoved pa je potrebno sporočanje. V 

takšnem filmu, ki mu lahko dodamo 
pridevnik, da je klasičen ali pa ima vsaj 

klasično zasnovano pripoved, pri kateri 
je linija zgodbe v precejšnji meri podana 

preko komunikacije likov (naj bodo to 
dialog, posamezna dejanja med liki ali 

pa pogovor ter celo glas čez sliko, kar 
je izvrstna zmožnost filma, ko gre za 

posredovanje besednega sporočila), je 
jasna linija pripovedi nujna. Govorimo o 

osnovnih pripovednih sredstvih filma, ki 
se rabijo na eni strani pri igranem filmu, 

ki ga je večinska publika, vsaj pri nas, še 
vedno najbolj vajena, nekoliko drugačen 

pa je pristop pri dokumentarnem filmu, 
za katerega se zdi, da zadnjih nekaj let 

spet vse bolj in bolj pridobiva na svoji 
popularnosti. Obe zvrsti, tako igrana 

kot dokumentarna, za nagovor gledalca 
uporabljata praktično identična filmska 

sredstva. Ko govorimo o posredovanju 
informacij do gledalca, pa je nemogoče, 

da bi pri tem izpustili posredovanje 
informacij preden se sploh posname 

prvi kader kakršnegakoli filma. Gre za 
veliko mero komunikacije znotraj filmske 

ekipe, kjer se vselej pretaka ogromna 
količina podatkov, vse s skupnim ciljem 

posredovati željeno vsebino gledalcu. Pri 
igranem filmu gre za izredno pedanten in 

občutljiv proces, v katerem sodeluje cela 
vrsta sodelavcev, pri dokumentarnem 

filmu, na katerega se osredotočam na 
tem mestu, pa je od neke točke dalje delo 

še bolj zahtevno, če si prizadevamo za 
to, da gledalec ne bo imel občutka, da 

je karkoli prisiljeno. Da se to doseže, je 
zopet potrebno prehoditi precej dolgo 

pot od zasnove do realizacije. Za lažjo 
ponazoritev se lahko spomnimo primera 

dokumentarnega filma Roka Bička z 
naslovom Družina, ki je nastal lansko leto, 

a še danes s svojo neizprosno, direktno 
in naravno pripovedjo pretresa mnoge 

gledalce. Gre za portret socialno šibkejše 
družine, pri kateri ni prave komunikacije 

med člani družine, še manj pa prevzemanja 

odgovornosti za svoja dejanja. Da pa je 
film dosegel to trezno pretresljivost, ki 

posredno izraža tudi stanje naše družbe, 
je režiser z ožjo ekipo družino obiskoval 

skoraj 10 let! Potrebno je dodati, da film 
spremlja tudi odraščanje posameznih likov 

in je torej takšna doba nastajanja več kot 
upravičena. Kje vse je torej skritih teh 10 

let nenehne komunikacije med nekom, 
ki ustvarjalca navdihne do te mere, da 

mu posveti celoten film? Pri nastajanju 
dokumentarnega portreta te vrste prvih 

nekaj obiskov portretirancev služi le 
spoznavanju, zgolj toliko, da se vzpostavi 

najbolj osnovna mera zaupanja. Nato 
se sploh vidi, ali je mogoče izpostaviti 

določene like in komu bo film sledil. 
Režiser in člani ekipe se morajo s časom 

dobesedno “udomačiti” in bolj kot gre za 
intimni portret, večja mera integracije 

v okolje posameznikov je potrebna, 
da se izrazijo vse posebnosti, ki bi 

utegnile posredovati vredne informacije. 
Ustvarjalci postanejo hkrati del družine 

in hkrati ostajajo čimbolj zunaj nje 
kot nekakšni kronisti dogodkov, ne 

da bi vplivali na dogajanje v njej. Tu se 
loči povprečen in vrhunski pristop – v 

sposobnosti iskanja kakovostnega dialoga 
med upodobljenci in ekipo. Šele nato se 

lahko začnejo snemanja. Najprej morda 
le zvok, šele nato se uporabi kamera. 

Nastajajo ure in ure materiala, 10, 50, 100 
ur in več, dokler se ne zdi, da je zgodba 

izčrpana, dokler je moč slediti rdeči niti 
in so portretiranci pripravljeni deliti svoj 

svet z drugimi. Po mesecih, ki sledijo 
snemanju in obsegajo včasih že prav 

neskončna sedenja ob ogledih posnetega 
gradiva ter naporne ure montaže polne 

pogovarjanja, debatiranja, komentiranja, 
izmenjave mnenj, školjka naposled 

rodi biser, upamo, da čim bolj okrogel. 
Nastane dokumentarni film. Vsakdo, 

ki se loti dokumentarca, vsekakor nima 
takšnega privilegija, da bi imel toliko časa, 

še posebej, kadar se snema dokumentarni 
film, ki se pretežno poslužuje reportažnega 

pristopa. Za svojo ponazoritev pa sem 
izpostavil bolj klasičen pristop, kjer je 

potrebno največ komunikacije, največ 
dialoga ostane zgolj izrečenega in 

nezapisanega v procesu samem. A je prav 
ta najbolj ključen, pri filmu nasploh. Brez 

dobrih retoričnih sposobnosti scenarista in 

režiserja ta ne 
more pritegniti 

drugih članov v 
ekipo, da bi postali 

soustvarjalci. Še 
bolj pa je nemogoče 

doseči ustrezne 
reakcij likov, ki 

v filmu nastopijo. 
Če je komunikacija 

na katerikoli točki 
prekinjena, film izgubi 

svoj znan specifičen naboj 
in postane mehanski in 

prisiljen. Onemogočeno 
je podajanje sporočila v 

podtonih in tega, da bi film 
zares sprožal razmislek in 

postavljal vprašanja pozornemu 
gledalcu. Mar ni podobno z 

vsako besedo, ki jo namenimo 
drugemu, bodisi pisano ali 

spregovorjeno? Koliko pogovorov 
opravimo zgolj mehansko, kdaj pa 

zares govorimo z žarom in uživamo 
v komunikaciji drug z drugim. 

Nedvomno je film odsev življenja 
in kar prinašamo vanj, prinašamo iz 

naših vsakdanov. Popestrite si jih s filmi 
in uživajte v vsakem kadru, prizoru in 

sekvenci.
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Splošne knjižnice smo že drugo leto 
zapored praznovale teden splošnih 
knjižnic po vsej Sloveniji, in sicer od 19. 
do 23. novembra. V tem tednu so po vseh 
knjižnicah potekala bogata dogajanja za vse 
generacije pod enakimi naslovi, vendar v 
vsaki knjižnici posebna in edinstvena. 
V naši knjižnici smo v ponedeljek začeli s 
pravljičnim večerom za odrasle o soncu, 
zvezdah in luni v pravljicah. Ob dnevu 
splošnih knjižnic, v torek, 20. 11., smo 
našo knjižnico, domoznansko dejavnost v 
njej in bralno značko za odrasle predstavili 

Univerzi za tretjo življenjsko obdobje in 
jih popeljali po naši knjižnici. Na ta dan 
je potekal brezplačni vpis. V četrtek in 
petek so nas obiskali otroci šmarskega 
vrtca, in sicer štiri skupine. Prebrali smo 
jim pravljico, se o njej pogovarjali ter 
jim povedali nekaj o pravilih vedenja v 
knjižnici. 

Tedna splošnih knjižnic se knjižničarji 
veselimo, saj takrat še bolj kot običajno 
razvajamo naše uporabnike. Knjižnica je 
namreč prostor znanja in najbolj dostopna 

kulturna institucija, kjer se srečujemo 
različne generacije, si izmenjujemo 
informacije, mnenja, brskamo po knjigah 
ter s prijaznostjo poskrbimo za dobro 
počutje.

Osrednji dogodek ob 20. novembru, dnevu 
splošnih knjižnic, je potekal v Knjižnici 
Antona Tomaža Linharta v Radovljici v 
torek, 20. 11., ob 11. uri, kjer so podelili 
priznanja za najboljše projekte v splošnih 
knjižnicah.
Natalija Čokl, bibliotekarka Knjižnice ŠpJ

J A V N I  Z A V O D I

Že tisoč let tu stojim – 
trg Lemberg pri Šmarju
Gostja domoznanskega večera, ki ga 
je v mesecu novembru v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo in turistično-
kulturnim društvom Lemberg organizirala 
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, je bila 
umetnostna zgodovinarka dr. Marja 
Lorenčak Kiker. Rojena v Lembergu pri 
Šmarju je svoje življenjsko delo posvetila 
svojemu rojstnemu kraju. V tridesetih letih 
raziskovanja je v Lembergu organizirala 
študentske delavnice, kiparsko-lončarsko, 
etnološko-antropološko in arhitekturno 
delavnico. Je avtorica muzeja na Rotovžu, 
svoje raziskovanje pa je strnila v doktorsko 
disertacijo Vloga lokalnega muzeja pri 
oblikovanju lokalne identitete kraja: 
primer muzeja na Rotovžu v Lembergu. 
Obiskovalci večera so prišli iz vseh krajev 
občine Šmarje pri Jelšah. Šmarska knjižnica 

želi v okviru prireditev Portreti kulturne 
dediščine v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi in kulturnimi društvi 
predstaviti krajevno zgodovino, običaje 
in ljudi krajanom ter vsem prebivalcem 
občine. 

Domoznanski večer je potekal v prijetnem 
vzdušju ob zgodbah o starodavni preteklosti 
Lemberga, saj je bil kraj živ že pred tisoč 
leti. Bogata naravna in kulturne dediščina 
Lemberga čakajo na obiskovalce, da bi 
spoznali skrivnosti srednjeveškega trga, 
ki je imel v okolici kar sedem gradov. Več 
kot 500 let je bila v Lembergu aktivna 
sejemska dejavnost, od katere je posel 
cvetel sedmim gostilnam. Trg je imel 
upravno in sodno oblast, sramotilni 
steber in vislice. Vsaka hiša v trgu je imela 
obrtniško dejavnost, tukaj so bili lončarji, 
kovači, usnjarji in drugi. Vizija dr. Marje 
Lorenčak Kiker je v Lembergu zasnovati 

ekomuzej in prvo srednjeveško vas v 
Sloveniji, ki bi privabljala številne turiste. 
Prebivalci Lemberga se povezujejo in skupaj 
skrbijo za ohranjanje običajev in starih 
lemberških hiš, obiskovalce postrežejo s 
tradicionalnimi jedmi, zavedajo se pomena 
ohranjanja kulturne dediščine, s katero 
gradijo lastno identiteto.
Mateja Žagar

foto: mateja žagar
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40 let Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah,
400 x 2 gledaliških predstav,
40.000 drugih dogodkov in prireditev,
400.000 x 6 obiskovalcev in nastopajočih.

Vabljeni, da se skupaj poklonimo tem številkam ob 
praznovanju 40-letnice kulturnega doma.
Lepo bi bilo, če bi bilo ob tem dogodku 400 
obiskovalcev in nastopajočih. Bodite tudi vi eden 
izmed naših dragih gostov.

V petek, 30. novembra 2018,  ob 18. uri  
bomo skupaj v našem in vašem kulturnem domu.

Jože Čakš, v. d. direktorja s sodelavci

Naročnik oglasa: David Stupica
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J A V N I  Z A V O D I

Ko malčke v vrtcu obišče 
zdravnica
Najmlajšo skupino otrok v Otroškem 
vrtcu Šmarje pri Jelšah je obiskala 
zdravnica Zala iz UKC Maribor. Cilj 
sodelovanja s starši, pobude in predloge 
smo podali na 1. roditeljskem sestanku in 
takrat smo se dogovorili za sodelovanje 
z zdravnico. Zdravnica je namreč teta 
enega od otrok iz skupine. Načrtovanje 
njenega obiska je bilo izhodišče za našo 
novembrsko temo – “Kaj naredim, da 
ne zbolim?”. S sodelavko otroke na njen 
prihod nisva posebej pripravljali, smo 
pa skupaj pripravili zdravniški kotiček 
s čakalnico za paciente, ordinacijo in 
lekarno. Pripovedovali sva kratke vsebine 
o zdravnikih, potekali so krajši razgovori 
o tem, koga obiščemo, če nas kaj boli, 
kako nam lahko zdravnik pomaga, kakšni 
so zdravniki … Prvi odzivi otrok ob 
vstopu zdravnice v igralnico niso bili nič 
drugačni kot tisti, ko nas obišče kdorkoli 
drug. Oblečeno v zdravniško uniformo s 
stetoskopom v roki so jo pozdravili prvi 
mali radovedneži. Škatle s prvo pomočjo in 
z vsemi ostalimi zdravniškimi pripomočki, 
ki jih je priskrbela zdravnica Zala, pa so 
pritegnile še ostale otroke. Nekaj jih je bilo 
v začetku bolj zadržanih, a so ves čas z 
zanimanjem opazovali dogajanje okoli sebe. 
S svojim prijaznim načinom komunikacije, 

občutkom za otroke in šaljivostjo je otroke 
popeljala v uro in pol trajajoče raziskovanje. 
Zdravnica je stik z otroki navezala s 
pomočjo njim ljubih igrač. Pomagala jim 
je pri “zdravljenju poškodb” le-teh, ko so 
igračam povijali ude, dovolili so, da jim da 
cepivo, da posluša bitje njihovega srca, da 
pregleda ušesa, oskrbela je celo “opeklino” 
vzgojiteljice. Otroci so neizmerno uživali. 
Skozi igro so spoznali poklic zdravnika in 
kar je najpomembnejše … spoznali so, da 
so zdravniki samo prijazni ljudje, ki nam 
pomagajo, kadar zbolimo.
Nina Lenart, vzgojiteljica vrtca ŠpJ

… je bila naša rdeča nit aktivnosti v 
skupini. Zavedamo se, da je zdravje naše 
največje bogastvo, zato vsakodnevno 
uživamo dovolj sadnih vitaminov. Otroci 
najraje posegajo po jabolku, zato smo v 
skupino povabili gospo Ido Valek, vodjo 
prehrane in ZHR v Vrtcu Šmarje pri 
Jelšah. Predstavila nam je jabolko malo 
drugače. Jabolka smo opazovali, rezali, 
stiskali, okušali in na sadni napitek povabili 
prijatelje iz sosednje skupine.
Mali in veliki iz Otroškega vrtca ŠpJ

“Naredimo vrt”  v vrtcu 
na Svetem Štefanu

V četrtek, 15. 11. 2018, smo več kot uspešno 
realizirali idejo, da bi v vrtcu na Svetem 
Štefanu imeli vrt. Starši so idejo podprli na 
uvodnem roditeljskem sestanku.
Druženje so starši vzeli zelo resno, s 
seboj so prinesli vso potrebno orodje, s 
traktorjem pa celo pripeljali kompost, da 
bo tudi zemlja spomladi bolje obrodila. 
Očetje otrok iz skupine 1 in 2 so zavihali 
rokave ter v zelo hitrem času prelopatali vrt, 
mamice so se lotile grabljenja listja, otroci 
pa so pomagali obojim. V samokolnicah so 
prevažali listje, ga grabili ter se preizkusili 
pri lopatanju vrta.

Ker pa na Svetem Štefanu vemo, da prazna 
vreča ne stoji pokonci, smo povabili še 
babico dečka iz skupine, ki je s peko 
slastnih palačink poskrbela, da med 
trajanjem delovne akcije noben želodček ni 
bil prazen.

Skupaj smo preživeli  čudovito jesensko 
popoldne in se polni dobrih vtisov razšli. 
Albina Bračko in Tanja Jotić, vzgojiteljici

Konec leta pride čas,
ko  Dedek Mraz obišče nas.
Na hrbtu nosi koš z darili,
otroci dar boste dobili.
Od mesta do mesta, od vasi do vasi,
zanj so vedno odprte poti.

Pričakajmo ga skupaj,
da polepša nam dni.

Koš z darili, v katerem imam tudi 
presenečenje zate, bo v soboto, 
15. 12. 2018, ob 15. uri, v 
vrtcu šmarje pri jelšah, 
oe sonček (Slomškova 13), 
čakal tudi nate. Pričakujem te in 
se veselim srečanja s tabo.
tvoj Dedek Mraz

BOŽIČNO-NOVOLETNA OBDARITEV OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 2018
VABILO PREDŠOLSKIM OTROKOM, KI NE OBISKUJEJO VRTCA

foto: arhiv vrtca

foto: arhiv vrtca

“Jabolko rdeče, hej,
kje si zraslo mi povej?”

foto: arhiv vrtca
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Obisk PGD Šmarje pri Jelšah

Otroci in vzgojiteljice skupin 9, 10 in 11 smo obiskali Gasilski dom 
v Šmarju pri Jelšah. Tam so nas pričakali prijazni gasilci, ki so nam 
predstavili delo gasilcev, njihove pripomočke in vozila. Gasilci so 
poskrbeli za pester program, ki je bil otrokom zelo všeč. Pomerjali 
so njihova oblačila, čelade, rokavice ter sedli za volan velikega 
gasilskega avtomobila. Tudi tuljenja siren ni manjkalo. Za krasno 
predstavitev se zahvaljujemo PGD Šmarje pri Jelšah. 
Vzgojiteljice skupin 9, 10, 11 

Tradicionalni slovenski zajtrk v 
Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
Letos smo v petek, 16. 11. 2018, že sedmič obeležili dan slovenske 
hrane, ki ga je Vlada RS razglasila leta 2012. Na ta dan poteka tudi 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.

Tako so se nam, kot je že v navadi, pri skupnemu zajtrku pridružili 
predstavniki Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah in predstavniki 
občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah. Najprej smo skupaj 
obiskali otroke po oddelkih, z njimi malo poklepetali ter 
občudovali pogrinjke, plakate in druge izdelke na temo medu in 
čebelarstva, ki so jih pripravili.

Po zajtrku smo se zbrali v telovadnici in ob spremstvu citer zapeli 
najprej Slakovo pesem Čebelar, zatem pa še venček zimzelenih 
otroških pesmic. Ob tem smo znova lahko začutili, kako petje 
povezuje med seboj otroke in odrasle.

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo 
z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomenu lokalne 
samooskrbe, domače pridelave in predelave, in o pomenu 
čebelarstva za človeka kot tudi za kmetijsko pridelavo. Pri izbiri 
hrane tako v vrtcu kot doma naj ima prednost hrana, ki jo je 
pripravil domač, slovenski pridelovalec ali predelovalec. Hrana, ki 
je bila pripravljena v bližini, je bolj sveža, bolj hranljiva, s polnejšim 
okusom in brez dodajanja dodatkov za daljše skladiščenje in 
poudarjanje okusa.
Ida Valek 

Kako preprosto je komunicirati z 
otrokom, ko se enkrat tega naučiš
Velikokrat se doma znajdemo v situaciji z otrokom, ko preprosto 
odreagiramo tako, kot smo navajeni. Tudi glasneje, kot bi si želeli, a 
v danem trenutku ravnamo brez pretiranega razmišljanja. 
V Vrtec Šmarje pri Jelšah smo na to temo na roditeljski sestanek 
povabili priznanega predavatelja in začetnika pozitivne discipline 
pri nas Janija Prgića. Predstavil nam je program, s katerim učimo 
otroke odgovornosti, spoštljivosti in vseh življenjskih veščin, ki jih 
potrebujejo za življenje. 
Na samem predavanju je predavatelj aktivno vključil starše in 
strokovne delavce vrtca, da so skupaj z njim predstavili nekaj vaj, 
kako prijazno in odločno postavimo mejo otroku. Poudaril je, da 
je rutina zelo pomembna. Otrok mora vedeti, kaj sledi po večerji, 
kopanju, umivanju zob in da je vsak dan enako. Tako mu podamo 
jasna pričakovanja. Otrok si lahko tak urnik tudi nariše ali mu ga 
starši fotografiramo in izdelamo plakat. Ko otrok želi pogledati 
še tretjo risanko, se lahko odzovemo z vprašanjem: “Kaj pri nas 
sledi risanki?” Tako ga spomnimo na jasne dogovore in hkrati 
preverimo, če je otrok dogovor razumel. Vsi otroci poskušajo še 
nekajkrat ali gredo še do drugega starša in poskusijo srečo še tam, 
zato je dobro, da imamo pripravljenih še več odgovorov. Predavatelj 
jih je na zanimivem in sproščenem predavanju predstavil še 
kar nekaj. Čeprav so odrasli igrali vlogo otroka, je bilo z njimi 
preprosto komunicirati ob podpori predavatelja. 
Ksenija Šket

foto: arhiv vrtca
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Skrb za sladkorne bolnike
V mesecu novembru, in sicer 14. 11., 
obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni. 
Bralce, svojce in naše stanovalce želimo 
seznaniti s to boleznijo današnjega časa, 
njenimi znaki, posledicami in težavami.

Po opredelitvi Svetovne zdravstvene 
organizacije je sladkorna bolezen motnja 
v presnovi, izhajajoča iz številnih vzrokov, 
ki jo določa kronična hiperglikemija 
(stanje zvišanega nivoja sladkorja v krvi). 
Kaže se kot motnja v presnovi ogljikovih 
hidratov, maščob in beljakovin, posledici 
sta nepravilnosti v izločanju ali delovanju 
inzulina. Končni učinki bolezni so lahko 
trajne okvare, nepravilnosti  v delovanju ali 
pa celo odpoved številnih telesnih organov.

VREDNOSTI KONCENTRACIJE 
SLADKORJA V KRVI:
• Od 3,5 mmol/l do 5,6 mmol/l – 

NORMALNA VREDNOST
• Nad 5,6 mmol/l – HIPERGLIKEMIJA
• Pod 3,5 mmol/l – HIPOGLIKEMIJA
Na sladkorno  bolezen kaže koncentracija 
sladkorja v krvi, ki je višja od 7 mmol/l na 
tešče oziroma 11 mmol/l po jedi.

Pozornost zahtevajo že vrednosti nad 5,6 
mmol/l, izmerjene na tešče. Tedaj gre za 
blago hiperglikemijo oziroma moteno 
teleranco na glukozo.

Tipični klinični znaki za nastanek 
sladkorne bolezni so:
• povečano izločanje vode iz telesa 

(uriniranje) – poliurija;
• dehidracija in huda žeja – polidipsija;
• slabo počutje;
• izguba teže;
• zmanjšana odpornost.

Delitev sladkorne bolezni glede na 
nastanek:
• TIP 1 (od inzulina odvisna sladkorna 

bolezen) se pojavi v otroštvu in mladosti 
(največkrat v puberteti), je avtoimuna 
bolezen, pri tej obliki sladkorne bolezni 
je zdravljanje z inzulinom nujno že 
vse od pojava bolezni, inzulin je z 
injekcijami treba nadomeščati do konca 
življenja.

• TIP 2 (od inzulina neodvisna sladkorna 
bolezen) je najpogostejša oblika bolezni, 
kjer ne gre za pomanjkanje inzulina, 
pač pa za odpor proti njegovemu 
delovanju (lahko ga je celo preveč), pri 
tej obliki za zdravljenje zadoščajo dieta 
in antidiabetične tablete, sočasno je 
potrebno poudarek dajati težavam, ki se 
pojavljajo vzporedno, kot so povišane 
maščobe v krvi in povišan krvni tlak. Pri 
tej obliki je potrebno zmanjšati telesno 
težo, če je ta prevelika.

Ko je stanovalec sprejet v socialnovarstveni 
zavod, je naloga medicinske sestre, da 
s sladkornim bolnikom pogovori o 
prehranskih navadah. Namreč stanovalec in 
njegovi svojci pričakujejo od medicinskega 
osebja v domu, da bo sedaj sladkorna 
bolezen bolj urejena, ker bomo imeli 
večji nadzor nad aplikacijo inzulina, 
glede na krvni sladkor, in nadzor nad 
prehranjevanjem. Pri stanovalcu se izvajajo 
meritve krvnega sladkorja po naročilu 
zdravnika, vodi se dnevnik meritev krvnega 
sladkorja. 

V Domu upokojencev Šmarje zelo velik 
poudarek dajemo pravilni pripravi zdrave 
prehrane. Cilji, ki jih želimo doseči s 
pravilno prehrano, so:
• doseči optimalno raven glukoze v krvi, 
• doseči optimalno raven lipidov 

(maščob), 
• vzdrževati krbni tlak v normalnem 

območju.

Bolniki s sladkorno boleznijo se morajo 
zavedati, da je prehrana pomemben 
ukrep pri zdravljenju te in da je brez 
zdrave prehrane zdravljenje neučinkovito. 
Bolnikom priporočamo, da uživajo hrano 
bogato z vlakninami (polnozrnat, ržen, črn, 
ajdov kruh, ajdova in prosena kaša, rženi 
in ovseni kosmiči, polnozrnate testenine, 

nesladkane pijače: čaj, voda, mineralna 
voda). 
Vsem sladkornim bolnikom pa 
priporočamo, da se izogibajo hrane z 
veliko maščobami, kot so na primer ocvrte 
jedi, svinjska mast, margarina, majoneza, 
industrijsko pripravljene jedi, pomfrit. 
Izogniti se je treba tudi živilom z veliko 
sladkorja, kot so na primer marmelada, 
sadni sirup, sadni sokovi ( Coca-Cola, 
Fanta ipd.)
Natalija Bukovec, dipl. med. sestra; mag. zdr. 
soc. manag. 

J A V N I  Z A V O D I

Urejanje cvetličnih gredic
V okviru letnega načrta dela Zavoda TŠM 
je tudi vzdrževanje in urejanje cvetličnih 
gredic v centru Šmarja in nekaterih drugih 
krajevnih skupnostih, ki jih dvakrat letno 
zasadimo s sezonskim cvetjem. Za jesenko 
zasaditev smo letos k sodelovanju povabili 
ŠC Šentjur. Takšno sodelovanje je koristno 
za zavod kot tudi za dijake ŠC Šentjur. Ti 
so v okviru šolske prakse vzgojili in zasadili 
cvetlice ter tako pokazali svoje znanje, ki 
so ga pridobili tekom šolanja, prav tako so 
popestrili vizualni izgled gredic v Šmarju. 
Zasadili so okrog 3.000 sezonskih sadik. 
Na podlagi dobrih izkušenj načrtujemo 
sodelovanje tudi v  prihodnje, saj bi na tak 
način  naslednje leto strokovno in celostno 
uredili izgled občinskega središča. 
Erih Strašek

foto: arhiv zavod tšm
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ZAVOD TŠM
ŠMARJE PRI JELŠAH08 201 03 91, 08 201 03 90, info@tsm-smarje.si

INFORMACIJE:

OB PONEDELJKIH
USTVARJALNICE IN DRUŽABNE IGRE

OB SREDAH SLADKE SREDE

OB PETKIH
ZABAVNE, MISELNE IN KREATIVNE DELAVNICE 

USTVARJALNICE 
Izdelovali bomo nakit, slikali na 
platno ali tekstil, povabili kakšne 
zanimive goste, ki jih boš lahko 
sam izbral, ipd.

DRUŽABNE IGRE
Izbiraš lahko med mnogimi 
družabnimi igrami ali pa prinesi 
svojo in skupaj se bomo pomerili 
v zabavnih tekmovanjih.

Vsako sredo se bomo skupaj lotili
priprave sladice. Vabljen/-a na sladkanje.

Lego robotika, podjetništvo in finančni krožek ter še mnogo drugih
zanimivih vsebin v izvedbi skupine mladih programerjev

Bodi programer.
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Razvojna agencija Sotla vabi potencialne podjetnike in 
podjetnike na brezplačni dogodek Dan podjetništva, ki 
bo potekal v četrtek, 6. decembra 2018, s pričetkom 
ob 10.00 uri, v sejni sobi Poslovnega centra Vrelec, 
Celjska cesta 30, Rogaška Slatina.

Na dogodku bodo predstavljene finančne spodbude 
in možnosti financiranja za MSP-je, ki so načrtovane v 
letu 2019. V drugem delu dogodka boste lahko spoznali 
obveznosti iz novih gradbenih predpisov potrebnih za 
izvedbo del na gradbenih objektih.

Na dogodek se je potrebno prijaviti, in sicer preko 
elektronsko pošte na naslov rasotla.spot@siol.net,  
ali telefonski številki 041 724 110,  
do ponedeljka, 3. 12. 2018.

Vljudno vabljeni.
Bojana Žaberl, direktorica

DAN PODJETNIŠTVA DAN PODJETNIŠTVA 
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Srebrni na državnem  
tekmovanju iz logike

V soboto, 20. 10. 2018, se je dvanajst učencev OŠ Šmarje pri Jelšah 
udeležilo državnega tekmovanja iz logike, ki je potekalo na OŠ 
Dobje. Tina Tiara Opalič, Gašper Kos in Klavdija Tašner so 
osvojili srebrno priznanje.
Marjana Jurjec in Maja Krmpotić, mentorici

Ponovna uporaba odpadkov
Kot Ekošola si prizadevamo zmanjšati odpadke. Na podružnični 
šoli Šentvid smo v petek, 9. novembra, izvedli eko delavnico, na 
kateri smo ustvarjali izdelke iz t. i. KEMS embalaže, kartonske 
embalaže za mleko in sokove. Učenci so poleg tetrapakov prinesli 
tudi nogavice, ki bi sicer pristale med odpadki. Iz embalaže in 
strganih nogavic so nastali priročni lončki za pisala, škarje ipd. Ob 
pomoči starejših otrok so iz tetrapakov naredili še svečnike. Z njimi 
smo si 16. novembra polepšali pogrinjke za slovenski tradicionalni 
zajtrk.
V septembru smo v okviru ekodneva na šoli gostili predstavnike 
Centra ponovne uporabe Rogaška Slatina. Takrat pa nismo samo 
veliko zvedeli o ravnanju z odpadki, ampak so si vsi učenci iz 
zavrženih majic izdelali vrečko za večkratno uporabo.
mag. Vesna Drofenik Jerič, učiteljica

Šmarski šoli podeljen  
Evropski znak kakovosti
OŠ Šmarje pri Jelšah je bil dodeljen Evropski znak kakovosti za 
izjemno delo pri projektu eTwinning “European Towns In Code”. 
To pomeni, da je bilo naše delo in delo naših učencev ter šole 
priznano na najvišji evropski ravni.
Pri projektu so učenci spoznavali svoj kraj z različnih vidikov. 
Odgovora na vprašanje, zakaj bi obiskali Šmarje pri Jelšah, smo 
se lotili na način, da smo najprej partnerske šole navdušili nad 
lepotami Slovenije in jih nato privabili v manjši kraj, ki se šele 
uveljavlja kot turistična destinacija. Nastale so PPT-predstavitve, 
križanke, kvizi, predstavitveni “padleti”, logotipi, video posnetki, 
e-magazin ... Šmarje pri Jelšah smo umestili na evropski zemljevid 
in ga predstavili osmim sodelujočim državam.
Zato smo prejeli certifikat, projekt pa bo objavljen tudi v posebni 
rubriki na evropskem portalu www.etwinning.net. 
mag. Vesna Drofenik Jerič, mentorica

Učenje osnov vezenja
V novembru so učenci pod vodstvom učiteljice in mojstrice 
ročnodelske umetnosti Stanke Vulevič spoznavali vezenje. Vezenje 
je del tradicije in kulture našega naroda in se je prenašalo iz roda 

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

Veselo učenje tujih jezikov. foto: arhiv šole

Vesna Drofenik Jerič OŠ Šmarje pri Jelšah, Slovenija

is awarded with the European Quality Label

Za projekt: 

European Towns In Code
22.10.2018 

Alenka Flander
Nacionalna svetovalna služba

Slovenija

Marc Durando
Centralna svetovalna služba

Evropski znak kakovosti

Uporabne vrečke iz starih majic. foto: arhiv šole Priprava na vezenje. foto: arhiv šole
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v rod. Vezenine so bile nekoč dokaz ročnih spretnosti, vztrajnosti, 
natančnosti in ustvarjalnosti. Učenci so se najprej navdušili 
ob izdelkih učiteljice Stanke in kar hitro ugotovili, da bodo pri 
delu morali biti predvsem natančni in vztrajni. Izdelovali so 
pedagoški prtiček, na katerem so se učili osnov vezenja. Ker so 
bili nad ročnim delom navdušeni in željni novega znanja, smo 
se dogovorili, da se bomo v zimskih mesecih srečevali enkrat 
mesečno.
Marjeta Dečman Iglič, učiteljica

Naša dela so naša prihodnost
V šoli Šmarje dajemo velik poudarek zdravi in sezonski hrani, 
ki je lokalno pridelana. Učence izobražujemo v odgovorne 
potrošnike z izvajanjem različnih dejavnosti. V jesenskem času 
smo izvedli ekskurzijo na samooskrbni poligon v Poljčane. 
Sprehodili smo se po permakulturnem vrtu in spoznavali pomen 
žuželk opraševalk. Iz Poljčan smo se opravili na obisk sadjarstva 
Mastnak, ki je lokalni dobavitelj jabolk za našo šolo. V sodelovanju 
z LAS Obsotelje in Kozjansko smo izvedli animacijsko delavnico 
o samooskrbi Jem drugače, jem domače. Tudi v prihodnje bomo 
krepili zavedanje, da je pomembno, da tisto, kar damo na krožnik, 
ne koristi samo nam, temveč tudi svetu okoli nas.
Marjeta Dečman Iglič, učiteljica

 

Dan slovenske hrane
V petek, 16. novembra 2018, smo obeležili Dan slovenske hrane. 
Prvo šolsko uro smo namenili zajtrku, za katerega smo ponudili 
živila slovenskega porekla, nekatera od njih tudi ekološko 
pridelana. Seznanili smo se z našimi lokalnimi dobavitelji, ki smo 
jih z učenci tudi že obiskali.
Sedmošolci so obiskali čebelnjak, kjer so jih sprejeli člani Društva 
čebelarske družine Šmarje pri Jelšah in jim približali čebelarstvo 
ter pomen čebel za pridelavo hrane. Petošolci so dan namenili 
zdravemu načinu življenja, tako da so se ob zdravi prehrani tudi 
gibali in poskrbeli za zdravje svojih zob.
Naš namen je, da bi ozavestili otroke o pomenu zajtrka, prednostih 
lokalno pridelanih živil, pomenu samooskrbe, kmetijstva in 

čebelarstva, o pravilnem ravnanju z odpadki ter o pomenu 
zdravega načina življenja. Te vsebine vključujemo skozi celotno 
šolsko leto.
Marija Kuraj, vodja šolske prehrane

Na Svetem Štefanu zajtrkovali v družbi 
župana in ravnatelja
Na podružnici Sveti Štefan smo na tradicionalni slovenski zajtrk 
poleg ravnatelja Mitje Šketa povabili tudi šmarskega župana 
Stanislava Šketa, ki se je vabilu seveda prijazno odzval. Skupaj 
smo se posladkali s slovenskim medom, jabolki ter spili skodelico 
mleka. Učenci in učiteljice smo poskrbeli še za eno sladico, saj 
smo pripravili pravi domači jabolčni zavitek. Šolo smo okrasili 
z izdelanim čebelnjakom, panjskimi končnicami, čebelicami in 
jabolki. Da pa smo imeli pravo slovensko vzdušje, so učenci ob 
zvokih harmonike zapeli še znano Slakovo pesem Čebelar. Ob tej 
priložnosti smo gospodu županu podarili sliko in se mu zahvalili 
za celotno prenovo naše podružnice, s čimer nam je omogočil, da 
nam je v šoli še lepše in prijetnejše.

“Številnih stvari ni mogoče poplačati z denarjem, 
ampak z nasmehom, z majhno pozornostjo, s 
preprostim “hvala”.” l. j. suenens

Danica Žurga, učiteljica

Po samooskrbnem poligonu v Poljčanah nas je popeljala dr. Ana Vovk Korže. 
foto: arhiv šole

Obisk pri čebelarjih. foto: arhiv šole

Župan in ravnatelj v družbi učencev in učiteljic na Svetem Štefanu. 
foto: arhiv šole
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LETNA LIGA MALEGA 
NOGOMETA ŠMARJE
zahvala

Fantovska ekipa z mentorjem Borisom. foto: arhiv šole

ZOPET V OSPREDJU ŠOLSKA KOŠARKA 
Šolski košarkarski ekipi starejših učenk in učencev 
sta uspešno pričeli s tekmovanji v Košarkarskem 
Superšolarju, državnem tekmovanju za osnovne šole. 
Na prvi stopnji tekmovanja (medobčinsko tekmovanje) 
so učenke dosegle prvo mesto, učenci pa so z drugim 
mestom prav tako potrdili uvrstitev na regijsko 
tekmovanje. Obe ekipi sta bili uspešni tudi v tem delu 
tekmovanja, osvojili prvi mesti in se uvrstili v zaključek 
(finale) regijskega tekmovanja. Glede na dosedanje 
rezultate lahko z optimizmom pričakujemo uvrstitev 
obeh ekip na državno raven.

Rezultati regijskega četrtfinala:

Učenci
OŠ  Podčetrtek : OŠ Šmarje  42 : 48
OŠ Šmarje : OŠ Laško            28 : 54

Učenke
OŠ Šmarje : I. OŠ Rogaška Slatina 48 : 23
OŠ Šmarje : OŠ Laško                       60 : 23
Tatjana Kampuš in Boris Emeršič, mentorja

Z mesecem oktobrom se je zaključila druga sezona 
Letne lige malega nogometa Šmarje. V ligi je sodelovalo 
11 ekip, ki prihajajo iz občin Šmarje pri Ješah, Rogaška 
Slatina in Šentjur. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem sodelujočim 
ekipam ter obiskovalcem, ki so tekme pridno obiskovali 
ob nedeljskih dopoldnevih.
Prav tako gre zahvala  sponzorjem, ki nam celo leto 
stojijo ob strani, poskrbeli pa so tudi za končno 
pogostitev in praktične nagrade. 

Sponzorji so bili: TERME OLIMIA, TOMAS TRANS, 
d. o. o., AGROTEH VRBEK, storitve-trgovina, d. o. o., 
MOJ MESAR JOŽE, Jože Škorjanec, s. p., PIVNICA 
LIPNIK,  GRADBENIŠTVO IN STORITVE ORAČ, 
d. o. o., BAR MARE, Jan Planinšek, s. p., 
ERIH ZADRAVEC, s. p, ORAČ FRANC, s. p, MATIC 
ŠTROK, s. p, VINOGRADNIŠTVO PLANINŠEK in 
GEOFOTO, d. o. o.
Se vidimo v naslednjih sezonah lige in obljubljamo, da se 
bomo za športno udejstvovanje v občini trudili še naprej.
ŠD Zibika
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OSKRBOVANA  NAJEMNA  STANOVANJA 
Oskrbovana  stanovanja  – pred leti se je uporabljal izraz varovana 
stanovanja – so arhitekturno prilagojena starejšim ljudem z lastnim 
gospodinjstvom. V njih lahko stanovalci dobijo pomoč določene 
ustanove 24 ur dnevno.
Upravičenci do oskrbovanega stanovanja so osebe starejše od 
65 let, ki zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobne 
za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, tudi osebe z 
napredovano kronično oz. neozdravljivo boleznijo ob koncu 
življenja in starejši od 18 let. Omenjene osebe  morajo izpolnjevati 
pogoje, ki jih določita center za socialno delo in osebni zdravnik.

POGOJI NAJEMA IN ČAS TRAJANJA NAJEMNE POGODBE 
Pogoji so starost 65 let in več, sposobnost samostojnega bivanja in 
sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani 
na najem oskrbovanega stanovanja. Informativne cene stroškov 
stanovanja so različne glede na velikost tega. Za 32 kvadratnih 
metrov veliko stanovanje znaša najemnina približno 193 €, za 55 
kvadratnih metrov znaša ta približno 323 €. V ceno niso zajeti 
stroški elektrike in vode, RTV prispevek, skupni stroški hiše in 
stroški storitev osnovne in socialne pomoči. Zagotovljeno je tudi 
izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege s sklenitvijo 
pogodbe z izvajalcem storitev.
Najemna pogodba se z oskrbovancem sklene za nedoločen čas, 
možna je tudi njena prekinitev.
V Sloveniji je največji investitor in najemodajalec za oskrbovana 
najemna stanovanja Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Tudi za občino Šmarje pri Jelšah bi 
bila gradnja omenjenih stanovanj z omenjenim investitorjem 
najcenejša, saj je lokacija za gradnjo že določena in tako 
bi v zameno za zemljo, na kateri se bi gradila stanovanja, 
nepremičninski sklad gradil brez finančne udeležbe občine.
Nepremičninski sklad je zgradil oskrbovana najemna stanovanja po 
Sloveniji v Celju, Mariboru, Kranju, Krškem, Ljutomeru, Logatcu, 
Murski Soboti, Novi Gorici, Trebnjem in v Trzinu. Pričakujmo, da 
se bodo stanovanja gradila čim prej tudi v Šmarju pri Jelšah.
Tea Devin 

Člani Kluba KUŠ NI ME smo se 27. in 28. 10. 2018 mudili na 
svetovnem plesnem festivalu Word dance talent cup Bergamo 
Milano. Odpravili smo se s 45 plesalci iz Rogaške Slatine, Šmarja 
pri Jelšah, Maribora in Miklavža na Dravskem Polju. 
Pomerili smo se v 2 skupinskih in 2 posamičnih koreografijah, ki 
ste jih gledalci lahko v živo spremljali tudi preko “life streama”.
Koreografija v postavitvi 30 plesalcev iz Rogaške Slatina in Šmarja 
pri Jelšah z naslovom Marionete pod koreografskim vodstvom 
Barbare Marčič Lavrič je v kategoriji HIP HOP PRODUCTION 
Juniors osvojila odlično bronasto 3. mesto, solistka Tina Strašek  
iz Rogaške Slatine pa srebrno 2. mesto, v kategoriji HIP HOP 
solo, z mentorico Barbara Marčič Lavrič.  
V klubu smo na svoje plesalce izjemno ponosni in jim na tem 
mestu še enkrat čestitamo za vrhunske nastope! Nika Zorič

P R I S P E V K I  B R A L C E V
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foto: arhiv kluba kuš ni me

MLADI PLESALCI PRIPLESALI SREBRNI IN 
BRONASTO MEDALJO V HIP HOPU V MILANU

Skupinska slika mladih novinarjev, foto: arhiv oš

NOVINAR ZA EN DAN 
V soboto, 20. oktobra, smo se učenci, ki obiskujemo šolsko 
novinarstvo, udeležili novinarskih delavnic “Novinar za en dan”, ki 
jih je tokrat že drugo leto organiziral Mladinski kulturni klub Netek. 
Razdeljeni v skupine smo se lotili vsak svojega dela. Nekateri smo 
sestavljali radijski prispevek, drugi so pisali članek o pragozdovih, 
delali intervju z Alešem Novakom in raziskovali ozadje lokalnih 
volitev. Delali smo tudi na terenu, kjer smo anketirali mimoidoče, 
odšli v knjižnico ter knjižničarki Nataliji Čokl zastavili nekaj 
vprašanj o knjigah za noč čarovnic, nato pa se vrnili v šolo, kjer 
smo se naučili urejati zvočne posnetke. Pisali smo tudi članke z 
različnimi tematikami. Z  novinarkami  Anjo Deučman, Nežo Prah 
in Tino Murko Gajšek smo odlično sodelovali. 
Delavnice smo zaključili z novim znanjem in izkušnjami na 
področju novinarskega dela. 
Špela Gobec, 8. D in Nina Hrup, 8. C

FOTO KLUB ŠMARJE
Fotografska razstava članov Foto kluba Šmarje je na ogled do 
prve polovice decembra v Skazovi hiši, prav tako načrtujejo 
fotografsko delavnico. Vse dodatne informacije dobite na 
e-naslovu fotoklubsmarje@gmail.com ali na FB profilu Foto 
klub Šmarje. 
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DOLINA ŽULJAVIH ROK
V času pisanja tega članka se šmarski, kot tudi vsi slovenski, 
kandidati za župane do zob oboroženi z izvedljivimi in 
neizvedljivimi obljubami borijo za vsak občanov volilni glas.
Čeprav se sama teh soočenj, ki jih prirejajo županski kandidati, ne 
morem udeležiti, priprave na lokalne volitve pozorno spremljam, 
kajti ni vseeno, kdo in kako bo v bodoče vodil občinsko politiko, 
ki se tiče vseh volivcev. Mi, ki že živimo zaslužen mir, lahko 
spremljamo predvolilne dogodke tudi preko spleta in javnih občil, 
saj nam čas in skrb narekujeta, da pomislimo tudi na naše potomce.

Soočenje mladih, novih in perspektivnih ljudi oziroma županskih 
kandidatov je zanimivo, ker imajo pač sveže zamisli za napredek 
kraja. Posebej me je pritegnil program tistih kandidatov, ki 
imajo v mislih tudi oživitev turizma v kraju, ki je, roko na srce, v 
nezavidljivem položaju kot še nikoli. Navajam izjavo kandidatke 
gospe Bojane Pevec, da je “dvorec Jelšingrad destinacija izjemnih 
svetovnih razsežnosti.” Njeni trditvi so se pridružili tudi kandidati, 
ki vedo, kaj manjka kraju za večjo prepoznavnost in splošno dobro, 
brez prometnega hrupa. To bi bil lahko v bližnji prihodnosti dvorec 
Jelšingrad, če bodo v vodstvu občinske politike pravi ljudje. 
Razumljivo, da to ni prednostno, vendar nekateri so začeli o 
razpoznavnem turizmu razmišljati s trezno glavo, in to častni 
ljudje, kar bo lahko v bližnji prihodnosti obrodilo na tem področju 
bogate sadove.

Krajani Šmarja pa smo lahko do sedaj zadovoljni z lepo urejenim 
lokalom Štravs in zadružno restavracijo, ki je namenjena 
predvsem zunanjim zaposlenim in naključnim gostom z odličnimi 
raznovrstnimi obroki ter prijaznimi ljudmi.

Stavba stoji med drugimi na lokaciji posnetka med 2. svetovno 
vojno, (leta 1942 ali 1943). Na hrbtni strani je naslov fotografa: 
Ladislaus Ziglenetschki, Photograph-Erlachstein. Op. Med okupacijo 
je bilo strogo zapovedano pisati vse v nemškem jeziku. Kakšno 
zborovanje, ki ga kaže posnetek, je okupator sklical ni znano. 
Na tem prostoru so bili tudi sejmišče, športni nastopi, vrtiljaki iz 
sosednjih držav in druge prireditve na prostem še nekaj časa po vojni. 
Na posnetku je le začetni del zemljišča obrtne cone, ki se širi do 
prečkanja medobčinske ceste s progo in je dandanes posejana z 
raznimi obrtnimi delavnicami, trgovinami, bistroji, bencinskimi 
servisi in še kaj. To dolino bi lahko imenovali Dolina žuljavih rok.
Koliko truda je vloženega v razne obrti že pred začetkom 
obratovanja, nato se lastniki vsakodnevno borijo za obstoj, trdo 
delajo od jutra do noči, ne poznajo rednega delovnega časa, ker 
zaposleni v gospodarstvu in upokojenci ne morejo stavkati, pa tudi 
“angela varuha” Štruklja nimajo. 
Ve se, da mora vsak, ki vodi obrt oz. lastno podjetje, skrbeti, da 
dobijo delavci redno plačo. Tisti, ki so za svoje delo plačani iz 
državnega proračuna, teh težav ne poznajo, še najmanj pa ONI, ki 
zakone pišejo. Izjema so ljudje, ki rešujejo življenja. 
V zaključku se zahvaljujem občinskemu svetu, ki nam je vladal 
zadnja štiri leta, še posebej gospodu županu Stanku Šketu, ki je bil 
vpet v svoje delo in se je razdajal, kjer je bilo potrebno, ter razširil 
svoj program, kot je npr. ureditev pokopališča, kar je drugim 
zadnja stvar, in to kljub vsemu! To mora priznati vsak razgledan 
nepristranski občan (glej poročilo v prejšnje ŠN).

Na novo izvoljenemu občinskemu svetu in gospodu županu ali 
županji pa želim veliko sreče pri uresničevanju programa in danih 
obljub. SREČNO!
Magdalena Kovačič

foto: ladislav ciglenečki
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Na lepo (za ta čas) nedeljsko popoldne in na dan ustanovitve 
športnega društva pred sedemnajstimi leti, 4. novembra 2018, 
se je pred društveno brunarico pri osnovni šoli zbralo zelo lepo 
število pohodnikov – sedemintrideset, od tega veliko mlajših. 
Nekaj udeležencev se lahko pohvali z udeležbo na vseh dosedanjih 
sedemnajstih pohodih. Najstarejši pohodnik je štel skoraj sedemdeset 
pomladi, najmlajša pohodnica pa pet let. Nekaj po 12.30 se je pisana 
druščina odpravila na razgibano 14,2 kilometra dolgo pot. 
Tradicionalna pot je pohodnike vodila iz Mestinja preko Krtinc do 
Lemberga, kjer smo opravili tradicionalni “vzpon” po travniku do 
cerkve sv. Pankracija, ki je bil letos po rosi še posebej zahteven. Pot 
smo nadaljevali preko Pijovc, kjer smo se tradicionalno ustavljali 
pri kar nekaj vinskih kleteh oz. gorcah, do domačije Turk, kjer 
smo pot po dobrih treh urah hoje ob dobri kapljici in jedači tudi 
zaključili. Slike s pohoda so na ogled tudi na Facebook strani:  
www.facebook.com/sd.mestinje.
Vsi udeleženci in organizatorji smo bili z izvedbo pohoda 
zadovoljni (predvsem tega, da se je pohoda udeležilo kar nekaj 
otrok in mladih), za v prihodnje pa si želimo, da bi se naslednjih 
pohodov udeležilo še več krajanov Krajevne skupnosti Mestinje ter 
krajanov Belega.
Športno društvo Mestinje bi se rado zahvalilo predvsem domačiji 
Turk, ki nas je z izredno prijaznostjo gostilo že sedemnajsto leto 
zapored, lastnikom gorc ob poti, ki so nas pogostili, ter vsem 
pohodnikom za udeležbo in dobro voljo, ki je je bilo na pretek. 
Za konec velja še vabilo vsem na 18. pohod po mejah KS Mestinje 
prihodnje leto.
Aleš Ratej

foto: arhiv šd mestinje

17. POHOD PO KRAJEVNI 
SKUPNOSTI MESTINJE
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tina ajdovnik špeglič je našla svoj dom 
v Nemčiji, kjer sta si z možem ustvarila družino. 
Po duši inženirka in mlada mamica dveh hčerk 
obožuje ustvarjanje v vseh oblikah. Navdušujeta 
jo šivanje in druženje s prijatelji.

G A S T A R B A J T E R

Prvih nemških besed sem se učila že v osnovni šoli pri fakultativnem pouku nemščine. Jezik mi takrat 
še ni bil pretirano všeč, pa vendar mi je nekje v ozadju odzvanjalo, da pa mi bo enkrat prišel prav. 
Še danes sem za te začetke hvaležna naši učiteljici Mirici Vizjak. In res, minilo je že pet let odkar sva 
skupaj s partnerjem, zdaj možem, zapustila Slovenijo in se preselila v Nemčijo. Razlog za to je bilo, 
tako kot v primeru marsikoga drugega, delo. Ker po uspešno zaključenem študiju in kljub neštetim 
poslanim prijavam na razpisana delovna mesta službe v Sloveniji žal ni bilo mogoče dobiti, sva se 
odločila, da poskusiva v tujini. 

Tu je bilo, lahko rečem, zelo enostavno dobiti delovno mesto. Že prva prijava na oglas za delo je 
obrodila sadove in že sva sedela v avtu Damjanovega starega ata in se peljala na razgovor. Čez nekaj 
tednov so bile potovalke spakirane in midva preseljena. Občutki so bili mešani – z grenkim priokusom 
in cmokom v grlu. 

Začetki niso bili enostavni, saj je bilo iskanje stanovanja prava nočna mora in je trajalo mesece. 
Domotožje je ostajalo. Poleg družine in prijateljev sem pogrešala našo valovito in razgibano pokrajino, 
lepe razglede, vsakodnevne kolesarske izlete v naravo itd., česar tam, kjer sva stanovala prvotno, v 
regiji Baden Württemberg, ni bilo. Vsak dan sem se na delo v eno smer pol ure vozila z vlakom in z 
žalostjo opazovala ravninski svet posejan z neskončnimi njivami in polji. 

Mogoče za koga čudno, ampak meni so ti naši hribi resnično manjkali. V omenjeni regiji se nekako 
nisva našla in ponovno sva poskusila z iskanjem v nama po srcu bližji Bavarski. Spet je bila prijava na 
razpisano delovno mesto uspešna, le da sva tokrat sedela na vlaku za Berlin, kjer ima naše podjetje 
centralo. 

Spet sem imela cmok v grlu in grozno domotožje. Kmalu za tem sva se preselila v München. Tu 
imava sedaj družino in svoj dom. Izjemno sva hvaležna, da lahko opravljava vsak svoj poklic, ki 
sva ga s študijem pridobila – jaz kot univerzitetna diplomirana inženirka geodezije, Damjan  pa 
kot univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Oba sva zaposlena pri podjetju Deutsche Bahn 
(Nemške železnice). Nikoli nisem pomislila in si tudi nisem želela, da bi moji otroci odraščali v mestu, 
kaj šele v velemestu. 

Zanje sem si želela Šmarje, če ne vsaj Štajersko. Želela sem, da bi tudi oni živeli v istem okolju, kot 
sem sama, in bi imeli vsaj podobne spomine na otroške aktivnosti zunaj štirih sten. A življenje te zna 
presenetiti. Domotožja je sicer nekaj ostalo, vendar imava tu zelo lepo življenje in veliko prijateljev, 
super službo in sodelavce. Najbolj pogrešam malenkosti, kot so vonj pečene koruze ob poznih 
poletnih večerih, vonj pečenega kostanja jeseni, vonj sveže pokošene trave in zvok delovnih strojev 
v okolici, trgatev pri nas doma, nabiranje kostanjev in gob z očetom ter seveda razgled is svoje sobe. 
Pogrešam deželo.

P. S. - pa še mojih 5 asociacij na Šmarje:  
družina, zelena, gričevnat svet, toplina, spomini
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Vse prireditve, ki nimajo 
posebej omenjenih krajev, 
se odvijajo v kulturnem 
domu Šmarje pri Jelšah. Vse 
prireditve, ki nimajo posebej 
navedenih organizatorjev 
so v organizaciji Knjižnice – 
Kulturni dom Šmarje. 
Kino spored in napovednik 
dogodkov je objavljen na 
spletni strani Knjižnice 
Šmarje www.s-je.sik.si. 
Pridržujemo si pravico do 
spremembe programa. 
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6.
CET

7.
PET

10.
PON

11.
TOR

13.
CET

14.
PET

15.
SOB

16.
NED

18:00  Ta veseli dan kulture: Bodimo 
igrivi in osebno izvirni, predavanje 
dr. Karla Gržana

9:00 UTŽO: Doživetja s križarjenja 
članov naše UTŽO, potopisno 
predavanje

18:00 Zaključek 12. Bralne značke za 
odrasle z gostjo igralko in pesnico 
Sašo Pavček + glasbeni gostje 
Kvartet Pušeljc

18:00 
Srečanje bralnega študijskega krožka

10:00 Branje v naročju staršev

17:00 Prižig lučk
organizator: zavod tšm

19:30 2. abonmajska gledališka 
predstava 2018/19: B. Kobal: 
Profesionalci espe, zelo lahkotna 
komedija v izvedbi SLG Celje
vstopnina

9:00 UTŽO: Brati gore: Julijske 
alpe, doživljanje njihove narave 
in kulturne krajine ter legenda 
o zlatorogu, predavanje Jožeta 
Miheliča

16:30  Pravljična urica za otroke

18:00 Literarnivečer Brati gore: 
Franček Knez - Drzna je bila ta pot, 
v organizaciji Planinskega društva in 
Knjižnice Šmarje pri Jelšah 

10:00 Kako se slini trebušna slinavka 
in v kakšni zvezi je to s sladkorno 
boleznijo, predavanje dr. Andraža 
Stožerja, za slušatelje Zrele univerze 
Filozofske fakultete Maribor

18:00 Antarktika, potopisno 
predavanje Barbare Popit

10:00 
Branje v naročju staršev

10:00 Matineja za otroke: Rudi 
in praznične kremšnite, igrana 
predstava v izvedbi Miškinega 
gledališča. vstopnina

19:00 Koncert Big Banda Šmarje pri 
Jelšah z Majo Keuc, organizator: 
društvo big bang špj

17.
PON

18.
TOR

19.
SRE

21.
PET

26.
SRE

28.
PET

29.
SOB

18:00 Božično novoletni koncert 
Glasbene šol Rogaška Slatina

9:00 
UTŽO: Veselo v novo leto

18:00 
Psihološki večer

10:00 
Branje v naročju staršev

18:00 Koncert godbe na pihala 
Šmarje pri Jelšah, organizator: 
društvo godbenikov špj

19:00 Monokomedija Profesor 
Kuzman mlajši, vstopnina

18:00 Predsilvestrovanje, 
organizator: zavod tšm
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19:00
Robin Hood
akcijska pustolovščina

9:00 
Filmski abonma ob kavi

19:00  Težave v motelu El Royale /  
Bad Times at the El Royale
triler

16:00  Zvezda je rojena / A star is born
drama, glasbeni, muzikal

18:20  Bohemian Rhapsody
biografska glasbena drama

20:00  
Smrtonosni stroji / Mortal Engines
znanstvena fantastika

16:45
Spider-Man: Novi svet /  
Spider Man: Into the Spider Verse
animirani, akcijski, družinski

19:00 
Fahrenheit 11/9
dokumentarni

1. SOB

6. CET

8. SOB

9. NED

14. PET

15. SOB

KINO 




