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Obrt, ki neprekinjeno 
deluje v Šmarju 
že 60 let
To so bili časi, ko so moški prihajali h g. 
Jožetu na britje, ženska takratna moda pa 
je bila predvsem v spetih in dolgih laseh.  

V samem središču Šmarja je leta 1958 
družina Barič kot prva daleč naokoli odprla 
t.i. frizerski salon “pri Bariču”. Kasneje je obrt 
prevzela hčerka Majda, danes pa z delom v 
frizerstvu pogumno nadaljuje njen sin Dušan 
Tajnšek. Danes salon nosi ime Maja in še en 
njihov salon lahko najdemo tudi v Domu 
upokojencev Šmarje pri Jelšah. 

Izziv in želja najmlajšega frizerja, vnuka 
Jožeta in Hedvike Barič ter sina Majde 
Tajnšek, je nadaljevati družinsko tradicijo v 
frizerskem salonu Maja in še naprej uspešno 
voditi najstarejšo obrt, kamor Šmarčani že 6 
desetletij radi zahajajo po nove frizure.

Monika Čakš, foto: arhiv družine 
barič, damjan regoršek

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 21. december 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, 15. februar. Naslednja številka izide konec februarja.
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U V O D N I K
Glasilo občine Šmarje pri Jelšah

Zdi se mi, da smo ravnokar stopili od mize polne 
velikonočnih dobrot, poletni rojstni dan je tudi 
šele pred kratim minil, a sodeč po temperaturah in 
okrašenih ulicah se nam dnevi novega praznovanja 
hitro približujejo. 

“Ni pomembno, kaj v življenju pustite za sabo, pač 
pa kaj življenje pusti v vas,” je misel Aljoše Bagole, 
ki me je nagovorila, da malo pomislim, kakšna 
spoznanja mi je to leto, ki se poslavlja, natrosilo. 

Prvo je zagotovo, postati mama v drugo je še boljše 
in lažje. Poleg meni osebno najpomembnejšega 
trenutka tega leta je prišlo tudi spoznanje, da se 
moraš včasih umakniti iz kakšnih odnosov, če 
druga stran nikoli nima časa zate, in žalostno 
ugotoviš, da je bilo mogoče premnogokrat 
izrečeno – moramo se kaj videti. Iz danes na jutri 
je bilo potrebno začeti pisati tudi nove vsebine 
naših, vaših novic, Šmarskih novic. In kaj so mi 
te novice dale? Če mislite finančno, zelo malo. A 
če pogledam iz drugega zornega kota, je v vsakem 
izmed 77 naselij mnogo imenitnih ljudi, ki si 
zaslužijo pozornost, mnogo je zgodb, ki bi morale 
biti zapisane na naših straneh, in dogajanja, ki bi 
moralo biti ujeto v slikovnem utripu, ter še mnogo 
drugega. A tisto, kar pa je zapisano, me je popeljalo 
tja, kjer še nikoli nisem bila in vprašanje, če bi 
drugače sploh kdaj bila. 

Zdaj smo v mesecu decembru, ko domove 
obiskujejo trije dobri možje. Mi smo obiskali 
svetega Miklavža, čigar običaj izhaja iz njegove 
radodarnosti in solidarnosti. Izkažimo solidarnost 
tudi mi in pomislimo še na koga drugega, ne samo 
nase in svoj ožji krog ljudi. Tudi ko bodo lučke na 
smrekah ugasnile in se bodo pospravili okraski. 
Želim vam veliko dobrih spoznanj in dragi moji, 
dovolite, da življenje v vas pusti dobre sledi. 

SREČNO do prihodnjič. 

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

1 Seja Poveljstva Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in VZ 
Krapinsko - zagorsko županije, 
2 Barbarin sejem,  
3 Koncert Big banda Šmarje z Majo Keuc,
4 Gobarska sreča težka 1,1 kg najdena 23. novembra, 
5 Kristina Zvonar finalistka Miss športa Slovenije, 
6 Utrinek 2. abonmajske predstave,
7 Večer šansonov.

Fotografije: Jernej Šulc, arhiv Zavoda TŠM, Tomaž Žnider, 
Srečko Petauer, FB Kristine Zvonar, arhiv knjižnice Šmarje
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ZA DOBROBIT OBČINE 
IN LJUDI Z ODLIČNIM 
SODELOVANJEM

“Verjamem, da bomo 
odlično sodelovali. Vsak 
od zaposlenih v občinski 
upravi pozna svoje delo 
in verjamem, da se vsi 
zavedate, da delate za 
dobrobit občine in ljudi. To 
je naš skupni cilj,” 
je na delovni predaji županskih poslov v 
četrtek, 13. decembra, dejal novi župan 
Matija Čakš. 

Njegov predhodnik Stanislav Šket mu 
je v prisotnosti vodij oddelkov in vršilke 
dolžnosti direktorice predal primopredajni 
zapisnik, ki vključuje podatke o stanju v 
občinskem proračunu na dan 12. 12. 2018, 
nedokončanih postopkih, obravnavah 
odlokov, ki jih je občinski svet že 
obravnaval v prvem branju, odprtih javnih 
naročilih, projektih in naložbah, ki potekajo 
oziroma so v pripravi, ter sodnih postopkih. 

“Prepričan sem, da bo sodelovanje z 
občinsko upravo, ki je delovna in strokovna, 
uspešno in boste lahko uresničili tudi 
svoj volilni program. Želim vam dobrega 
sodelovanja z vsemi v občini in uspešno 
delo,” je dejal Stanislav Šket. Nasledniku je 
predal še darilni paket županovega vina, 
kartico za vstop v občinsko stavbo, ključe 
pisarne in dovolilnico za parkiranje.
Sergeja Javornik

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

IZZIVI ČASA IN PRIČAKOVANJA OBČANOV ZAHTEVAJO 
TRDO, POŠTENO IN ZAVZETO DELO
Z ustanovno sejo, ki je potekala 12. decembra, so z delom v novem mandatu začeli 
občinski svetniki.
Sejo je vodila najstarejša izvoljena svetnica Jožefa Bračko Špiljak. Predsednica občinske 
volilne komisije Anja Černezel je predstavila poročili o izidu rednih volitev za občinski 
svet in župana, ki so ju svetniki soglasno sprejeli. Potrdili so mandate 19 svetnikom, od 
katerih je kar 14 novih imen. V občinski svet so bili izvoljeni: Mirko Bevc, Jože Misja, dr. 
Vinko Gorenak in Jožefa Bračko Špiljak z liste SDS-a, Borut Bevc, Matija Čakš – zaradi 
izvolitve za župana ga bo nasledila Lucija Čakš Orač in Nina Anderlič Petek z liste Naša 
občina Šmarje, Matjaž Štruklec, Janko Šket, Klavdija Čakš Lipnik in Gorazd Močnik z 
liste Janka Šketa, Marjana Bračko, Zvonka Novak Habot in Marko Ribič z liste Davida 
Stupice, Ivan Žaberl in Florjan Pevec z liste SLS-a, Martin Stoklas (NSi), Miran Koštomaj 
(SD) in Peter Vraničar (DeSUS). Na ustanovni seji so svetniki potrdili še sestavo komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Vanjo so bili imenovani dr. Vinko Gorenak, 
predsednik, Janko Šket, Zvonka Novak Habot, Nina Anderlič Petek in Ivan Žaberl. 

NOVI IZZIVI, VELIKA PRIČAKOVANJA
Po potrditvi mandata je svetnike nagovoril novi župan Matija Čakš. “Do sedaj je bilo 
ogromno narejenega, za kar se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri razvoju naše občine. 
Vendar so pred nami izzivi sodobnega časa, pričakovanja naših občanov pa so velika ter 
zahtevajo trdo, pošteno in zavzeto delo vseh,” je izpostavil. Želi, da delo poteka usklajeno, 
premišljeno. “Z občinskim svetom želim sodelovati tako v fazi snovanja, načrtovanja kot 
podpore, konstruktivnega dialoga, razprave in realizacije točk zastavljenega programa. 
S svojimi sodelavci v občinski upravi želim sodelovati kot vodja, ki spoštuje in neguje 
vrednote vzajemnega spoštovanja, odkrite komunikacije in temelji na poštenosti, 
kulturnosti in zavzetem delu. Prav vsak zaposleni mora imeti lastno vizijo, kako bo prispeval 
k izboljšanju življenja v občini,” je še poudaril Matija Čakš. Zahvalil se je posameznikom, 
ki so v njem prepoznali potencial za vodenje občine in ga podprli. Napovedal je, da bosta 
podžupana Nina Anderlič Petek in Jože Misja (imenovana sta s 13. decembrom). 

“PRIČAKUJEMO VEČ IN DRUGAČE”
Nekdanji župan Stanislav Šket je čestital svetnikom, ki so se odločili za kandidaturo in 
prevzeli veliko odgovornost. V novem mandatu pričakuje več naložb, “za uresničitev 
katerih bo potrebne veliko volje, znanja, požrtvovalnosti in sodelovanja. Na lokalni ravni 
je treba pozabiti na visoko politiko, ampak je treba zastaviti vso energijo, znanje in voljo za 
skupni interes.” Dejal je, da bo finančna bilanca ob koncu leta pozitivna, saj bo na računu 
600 tisoč evrov. “Občinska uprava, župan in občinski svet bodo lahko normalno delali 
in poslovali v okviru zakonskih možnosti, kar je zelo pomembno,” je poudaril. Nagovor 
je zaključil: “Volitve so mimo, iskrice penine so pošle, zdaj je obdobje odgovornega in 
trdega dela. Od vas, izbranih, pričakujemo več in drugače. Kot upokojenec bom vaše delo 
pozorno spremljal in bom del zainteresirane javnosti, ki ji ni vseeno, kako bomo živeli v 
občini Šmarje pri Jelšah.” 
Sergeja Javornik

Stanislav Šket je Matiji Čakšu pri predaji 
županskih poslov zaupal še nekaj praktičnih 
nasvetov. foto: občina šmarje pri jelšah

Župan Matija Čakš in svetniki Občine Šmarje pri Jelšah v mandatnem obdobju 2018–2022. 
foto: damjan regoršek, foto blisk
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SPV ZAKLJUČIL 
Z DELOM
Z decembrsko sejo je delo v mandatu 
sklenil svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (SPV) Občine Šmarje 
pri Jelšah. Predsednik Peter Černezel je 
dejal, da je delo tudi letos potekalo po 
sprejetem programu dela in smernicah 
Agencije za varnost prometa. Pretežni del 
akcij je bil namenjen vzgoji najmlajših 
udeležencev v prometu, nekaj pa tudi 
ostalim udeležencem. Uspešno so izvedli 
tradicionalne preventivne akcije Bodi 
(pre)viden, Pasavček, Ciciban v prometu, 
pregledali in varovali so šolske poti, 
preverjali uporabo otroških varnostnih 
sedežev in varnostnih pasov, sodelovali pri 
izvedbi tekmovanj mladih kolesarjev in Kaj 

veš o prometu. 
Na zaključnem srečanju so podelili še 
priznanja Agencije za varnost prometa: 
bronasti znak je za sodelovanje s SPV-

jem kot prostovoljec prejel Jaka Rihtarič, 
srebrni znak Martin Koprivc, zlati znak pa 
Peter Černezel.
Sergeja Javornik

Z NAJLEPŠIMI 
ŽELJAMI
Župan Stanislav Šket in Damjan 
Boštjančič, vodja oddelka za družbene 
dejavnosti, sta se 10. decembra v domu 
upokojencev srečala z 62 oskrbovanci, 
občani šmarske občine. Zahvalila sta se 
vodstvu in zaposlenim v domu za skrb 
za občane in opravljeno delo ter vsem 
voščila ob prihajajočih praznikih in 
novem letu. 

Zaposleni v domu so pripravili 
presenečenje. Skupina 12 pevcev zbora 
zaposlenih je zapela pesmi Mlade oči in 
Želimo vam srečen božič. Čeprav zbor 
deluje šele od začetka leta 2018, so s 
pesmijo Mlade oči že zmagali na reviji 
pevskih zborov socialno-varstvenih 
zavodov Slovenije.

Direktorica doma Gordana Drimel se 
je ob koncu mandata župana zahvalila 
za vso opravljeno delo in podporo v 
njegovem mandatu ter mu izročila 
prisrčno pozornost. Župan in vodja 
oddelka za družbene dejavnosti sta z 
oskrbovanci še pokramljala ob pogostitvi, 
ki so jo pripravili v domu, in jim izročila 
skromna darila.
Sergeja Javornik

Župan med izročanjem daril oskrbovancem. foto: dom upokojencev šmarje

Člani SPV-ja z gosti na zaključnem srečanju. foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

Županov nagovor. foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

Župan med izročanjem daril oskrbovancem. foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

Zbor zaposlenih je zapel. foto: arhiv občine šmarje pri jelšah



Predsilvestrovanje
2019

Sobota, 29.12.2018
Ploščad pred KD v Šmarju pri Jelšah

Podrobnosti o prireditvi: www.tsm-smarje.si

JAVNI ZAVOD ZA
TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO
ŠMARJE PRI JELŠAH
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NOVA PARKIRIŠČA  
OB BLOKIH
Ob Skazovi hiši na Celjski cesti 6 je Občina 
Šmarje pri Jelšah že  pred časom uredila 
parkirišča za dejavnosti, ki se bodo v 
prihodnje odvijale v tej stavbi. Za parkirišča 
je občina že spremenila režim parkiranja, 
tako da je na delu parkirišč uvedla modro 
cono, na drugem delu parkirišč bo 
prometno ureditev še izvedla.

Občina je naročila projektno zasnovo 
zunanje ureditve, tako za poslovno 
stavbo Celjska cesta 6 kot za stanovanjski 
stavbi Celjska cesta 2 in 4. Zaradi starejše 
gradnje večstanovanjskih stavb tam še 
niso bila urejena parkirišča, so pa nujno 
potrebna zaradi povečanega števila osebnih 
avtomobilov stanovalcev. 

Občina je lastnikom stanovanj ponudila 
zemljišča za parkirne površine, kjer si je 
večina lastnikov stanovanj želela urediti 
nadstreške. Občina je ponudila finančno 
sodelovanje pri izvedbi ureditve parkirišč, 
stroški nadstreškov pa bremenijo lastnike 
stanovanj. Za potrebe obeh stanovanjskih 
objektov smo zagotovili 21 lastniških 
parkirišč, večina od njih si bo na svoje 
stroške postavila tudi nadstreške, in 4 
parkirišča za potrebe stanovanj v lasti 
občine. 

Pogodbena dela je izvajal Janko Orač, s. 
p., kot najugodnejši ponudnik. Rok za 
izvedbo je bil pogodbeno dogovorjen do 
31. 12. 2018. Ugodno vreme je omogočilo, 
da so bila parkirišča zgrajena do začetka 
decembra.
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za 
gospodarstvo

Ob večstanovanjskih stavbah so zdaj urejena 
parkirišča. foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

POVEZOVALNA CESTA ZA 
VEČJO VARNOST
V dveh mesecih je bila končana izgradnja 
nove povezovalne ceste na vzhodnem 
delu naselja Šmarje pri Jelšah. “Tako sta 
ukinjena nivojska prehoda, kjer so se v 
preteklosti že zgodile nesreče. Povezovalna 
cesta je dolga 580 m, urejena sta križišče 
in dovozna cesta v Malo Pristavo v dolžini 
sto metrov. V sklopu naložbe je bil zgrajen 
še del kanalizacije v naselju Mala Pristava, 
ob cesti so drenaže, ograje in podporni zid. 
Celotna naložba je stala 580 tisoč evrov, 
glavnino denarja je zagotovila Direkcija 
za infrastrukturo, občina je pomagala 
pri zemljiščih, ki so jih lastniki odstopili 
brezplačno, plačala projekte in del nadzora,” 
je povedal župan Stanislav Šket. 

“Za uresničitev naložbe ni bil pomemben le 
zagotovljen državni denar, ampak tudi volja 
in sodelovanje lokalne skupnosti,” je na 
današnji priložnostni slovesnosti poudaril 

Miran Anderlič iz sektorja za železnice na 
Direkciji za infrastrukturo. Izpostavil je, da 
v redkih lokalnih skupnostih po Sloveniji 
naletijo na takšno sodelovanje in hkrati 
razumevanje v času gradnje, za kar se je 
posebej zahvalil lastnikom zemljišč. 

“Pomembno je, da skupaj gradimo 
in zagotavljamo varno prometno 
infrastrukturo. V tej lokalni skupnosti še 
načrtujemo ukinitev desetih nivojskih 
prehodov. Gradnjo infrastrukture v skupni 
dolžini 1,6 km načrtujemo po fazah v letih 
2019–2020. Lokalna skupnost je izrazila 
interes in v ta namen je bil že podpisan 
sporazum o skupnem sodelovanju,” je dejal 
Miran Anderlič.

Gradbena dela je izvedlo podjetje Rafael iz 
Sevnice, nadzor je opravil Bojan Sekereš iz 
podjetja Gradal. Pod projekt se je podpisal 
Igor Dečman iz podjetja Arping.
Sergeja Javornik

Trak so prerezali (z leve): Miran Anderlič, Špela Žnidaršič, vodja gradbišča iz podjetja Rafael, in 
Stanislav Šket. foto: občina šmarje pri jelšah

Z novo povezovalno cesto sta ukinjena nivojska prehoda. foto: občina šmarje pri jelšah

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
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Obenem pa se vam 
zahvaljujemo za dosedanje  
sodelovanje ter zaupanje  
in upamo, da v prihodnje 
nadaljujemo v tako prijetnem 
ritmu. Kmalu v januarju na 
novi lokaciji!

Naj novo leto ustvari nove zgodbe 
in za sabo pusti uspešne sledi. 
Srečno in uspešno 2019 vam želi 
kolektiv cvetlično darilni butik Jana.

jana jagodič s. p.
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I N T E R V J U

v šmarju 
je zadišalo 
po pomladi, 
čeprav še 
nismo prav 
okusili zime
Na hrustljavo hladno nedeljsko dopoldne 
sem se odpravila na obisk k novemu 
županu, Matiji Čakšu. V Belem na desno, 
naravnost pa spet desno in za strmim 
hribom, taman za terenca, se je za 
gozdom izrisala velika, rumena kmetija 
z več poslopji. Izza priprtih vrat hleva so 
zvedavo kukale krave, bernardinec Bruno 
nas je gromko pozdravil pri vhodu. Tako 
velik, da me je zvračalo na stran, ko se je 
ljubeznivo privijal k meni in mi hkrati stal na 
nogi. Najbrž ne ve, kako velik je. “Nič ne bo 
naredil,” je zaklicalo, ko je Matija na široko 
odprl vrata, “kar naprej!”

besedilo in fotografije Katja Šket
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Kmalu bo 4 leta, odkar sem zapisovala 

intervju v Jelšinem listu s takrat svežim 

županom Stankom Šketom, ki je najin 

pogovor zaključil, da že ve, da bo imel 

en mandat dovolj, da bo po svojem 

mandatu “dal prostor mladim”. In res 

je, na mestu župana ste danes najmlajši 

kandidat s podporo pomladnih strank, ki 

se je volivcem predstavljal z geslom Čas 

je za novo generacijo. Kaj prinaša nova 

generacija?

Nova generacija prinaša nov zagon, nov 
pogled na stvari, ki se že dogajajo v naši 
občini. Nova generacija bo dala naši občini 
nov pridih, novo vizijo. Imamo vsega, ne 
znamo pa se še prav obrniti, da bi iztržili 
čim več iz tega.

Izkušnje, modrost, previdnost in taktičnost 

pa so navadno vrline starejših. Kako 

vidite sodelovanje generacij, se tudi 

sami obračate na koga od starejših z več 

kilometrine?

Zavedam se, da sam ne morem narediti nič, 
čisto nič. Zahvaliti se moram starejšim oz. 
vsem, ki so mi stali ob strani, da sem sploh 
prišel do tega, da sem bil izvoljen. Pri tem 
veliko vlogo igra moja družina. Sicer pa je 
normalno, da se bodo pojavile stvari, ko se 
bom moral obrniti na starejše. Podobno kot 
se otrok na starše, zaposleni na šefa, tako se 
mora tudi župan na koga bolj izkušenega.

Pred nekaj dnevi je stekla primopredaja 

poslov, kako ste začeli z delom?

Najprej sem spoznal zaposlene, vsi so 
zelo prijetni in prijazni. Prvič v življenju 

sem dobil pisarno! Začel sem razgovore z 
različnimi predstavniki društev, zavodov. 
Predvsem pa smo nemudoma začeli z 
obravnavo proračuna.

Pravite, da ste delno že odločali o 

razporeditvi sredstev iz proračuna. Je 

pričakovati kakšne očitne odklone v 

razporejanju?

Dosti stvari je že v teku, potrebno je končati 
projekte, ki jih je začel gospod Stanko. 
Projekte, ki sem si jih zastavil jaz, je treba 
planirati za proračun leta 2020 oz. 2022. 
Zelo me veseli, da je Stanko pridobil dosti 
evropskih sredstev, nekaj rezov pa bo 
potrebnih, saj se proračun presega za 1,6 
milijona evrov.

Za bolj poglobljene uvide bo še čas, pa 

vendarle, v kakšnem splošnem stanju 

sta Občina Šmarje pri Jelšah in njena 

uprava?

Sama občina je v normalnem stanju, 
občinska uprava je odlično zasnovana, 
gre za aparat, ki sam po sebi funkcionira, 
potrebuje pa trenerja, ki si zada akcije, ki 
jih je treba izpeljati. Zelo sem hvaležen 
v. d. direktorici Aniti Reich, ki ima roko 
nad vsem in vse skupaj deluje kot dobro 
namazan strojček.

Kako to, da ste se ob svojem delu 

veterinarja na terenu, kjer rešujete 

živali, pomagate ljudem, svetujete 

in doprinašate predvsem kmečkemu 

človeku, odločil postati župan, občinski 

funkcionar?

V bistvu je šlo za povabilo določenih ljudi, 
ki so v meni videli perspektivo, da bi lahko 
bil župan. O tem sem premišljeval skoraj 
eno leto in videl sem, da bi lahko naredil 
nekaj več, da lahko doprinesem celotni 
občini s svojimi zamislimi. Svojega dela 
terenskega veterinarja pa ne nameravam 
nikoli opustiti.

V  medijski javnosti se je pojavljalo, da 

ne boste profesionalni župan, da boste 

funkcijo župana opravljali nepoklicno. 

Nam lahko razložite, kako bo to potekalo in 

kaj bo to pomenilo za vas, vašo dosedanjo 

službo in za delo na občini?

Zahvaliti se moram svojima vodjama 
veterinarske ambulante, da sta našla 
posluh in mi dala dovoljenje, da si bom 
svoj delovni čas lahko prilagodil temu, da 
bom polovico časa na Občini, polovico na 
terenu. Sicer pa delo terenskega veterinarja 
nima delovnega časa. Veliko svojega dela 
lahko naredim med prazniki, popoldan, 
med vikendi, zvečer. Definitivno bom pa 
vsako dopoldan preživel na občini, če bo 
potrebno pa tudi cel dan.

Zveni pestro in aktivno. Poleg tega 

imate družino, kmetijo, vinograd … Kako 

usklajujete vse našteto?

Nič takega, samo s skupnimi močmi in 
družinsko harmonijo.

Živite z ženo in dvema otrokoma na kmetiji 

na Koretnem. Katerih načel se držite v 

družinskem življenju in ali bodo veljala ta 

ista tudi v občinski upravi?

Da, štejeta samo delo in poštenost.

V vašem volilnem programu je kar nekaj 

vsebin posvečenih tudi otrokom. Od 

otroških igrišč, bazena, adrenalinskega 

parka … Predstavljam si, da črpate ideje od 

svojih lastnih otrok oz. da skozi očetovsko 

vlogo jasneje vidite potrebe v povezavi s to 

starostno skupino. Česa sta vas naučili vaši 

deklici?

V življenju me ni ničesar strah, velik sem 
slaba 2 metra in imam 106 kg, ne bojim se 

Da, štejeta samo delo
in poštenost.

,,
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ničesar. Odkar sta se rodili deklici, pa me je 
strah. Ceste, šole, tujih ljudi …

Prav cestno infrastrukturo ste navajali med 

prioritetnimi področji. Kako si boste vi kot 

župan prizadevali za šmarsko obvoznico?

Gre za obvozno cesto, ki bo razbremenila 
center Šmarja. Na direkcijo za ceste bo 
potrebno izvesti določene pritiske. Zadeva 
je bila ustavljena zaradi civilne iniciative, 
sicer bi to obvozno cesto naredil že Jože 
Čakš. Z župani sosednjih občin gremo že v 
teh dneh na skupni sestanek v Ljubljano.

Zapisali ste, da “želite vplivati na 

prepoznavnost in pestrost ponudbe naše 

občine na področju turizma, športa in 

kulturnih dejavnosti”. Nedavno smo dobili 

novega direktorja kulturnega doma in 

knjižnice, pred dobrima dvema letoma 

je bil ustanovljen novi Zavod za turizem, 

šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Kako si 

predstavljate njuno delovanje?

Zelo sem zadovoljen, da ima kulturni 
dom mladega, zagnanega direktorja, in 
verjamem, da bo deloval “na polno”, sem 
brez strahu. Zavodu TŠM je potrebno 
dati priložnost in hkrati imam od njega 
največja pričakovanja. Najpomembnejša 
vloga je povezovanje, ne samo s kulturnim 
domom, temveč tudi z občino, šolo, vrtcem, 
VDC-jem, župniščem in vsemi društvi. 
Vključevati je potrebno društva, saj so 
financirana s strani občine, da tudi nekaj s 
sodelovanjem na dogodkih vračajo nazaj. 
Obvezno je tržiti to, kar imamo – izdelke 
kmetij, vino in romarski turizem – kajti 
toliko kot imamo v občini Šmarje sakralnih 
objektov, jih nima nihče naokrog. Praktično 
je že Jože Čakš vse uredil, zdaj je potrebno 
vse to tržiti. 

Odkup Jelšingrada je bil tudi na vašem 

programskem seznamu kot priložnost za 

občino, kako ste si to predstavljali? 

Predstavljam si, da bi bila občina lastnik, 
da bi ostali gospodarji tega bisera, v 
opravljanje pa bi ga dali partnerju. Poglejte, 
za pluženje damo petsto tisočakov letno, 
torej lahko damo tudi tristo tisočakov za 
grad. Res pa je, da bi občina vse samostojno 
uredila, je za nas predrago, trenutno tudi ni 
ustreznih razpisov.

Zadeva Jelšingrad zveni kot projekt na 

dolge proge. Kaj menite o dolgoletnem, 

večmandatnem županovanju, ki je prav 

pogosto v slovenskem prostoru? Recimo 

dr. Vinko Gorenak je napovedal, da boste 

verjetno “večmandatni” župan.

V enem mandatu ne moreš narediti skoraj 
nič, eno leto izpeljuješ zadeve, ki jih je 
nastavil bivši župan, svoje delo lahko 
pokažeš šele tretje ali četrto leto. Hkrati 
pa se ne vidim, da bi bil dvajset let na tej 
funkciji, mislim, da se svet prehitro vrti, 
sebe nekoč kasneje vidim kot kmeta, doma.

Občina so ljudje. Na kakšen način boste 

vzdrževali stik s svojimi občani?

Z delom na terenu.

Lahko prispevajo k oblikovanju rešitev ali 

podajanju pobud za spremembe?

Definitivno, večjo veljavo sem dal 
krajevnim skupnostim, ki bodo lahko 
samostojneje razporejale denar. Upam, 
da jim bomo lahko že v tem letu namenili 
sredstva glede urejanja cestišč. Sami se 
bodo lahko odločali, katere naloge bodo 
prednostne.

Veselil me je pogovor z vami in dejstvo, 

da ga lahko objavimo v občinskem glasilu 

Šmarske novice in ponesemo v čisto vsak 

šmarski dom. Se bomo prihodnje leto še 

brali?

Poslanstvo in zgodbe o ljudeh me 
veselijo, se bom pa sestal z urednico, da 
se pogovorimo o prihodnosti časopisa. 
Verjamem, da bi bilo narobe, če ga ne bi 
bilo.
 

Najljubših 5
hrana
“stejk”

pijača
vino

glasba
narodnozabavna

knjiga
avtor Stieg Larsson

film
/
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Hiša prijazne kulture 
praznuje 40 let obstoja
Ob živahnem kulturnem ustvarjanju je v Šmarju pri Jelšah 
manjkal le prostor, kjer bi se lahko šmarski kulturniki 
predstavljali občanom. Primanjkovanje prostora zaradi 
poškodovanih stavb po potresu je onemogočalo delo društev. 
Krajevna skupnost Šmarje je leta 1975 pod vodstvom 
predsednika Karla Andrenška z uspešno prijavo na razpisu 
Kulturne skupnosti Slovenije pridobila sredstva za izgradnjo 
novega kulturnega doma. Za občinski praznik takratne občine 
Šmarje pri Jelšah so septembra 1976 kulturnemu domu 
položili temeljni kamen, njegovo arhitekturo pa zaupali Janezu 
Anderluhu, sinu aktivnih šmarskih kulturnikov Amalije in 
Avgusta Anderluha.

Za takratni praznik republike, 29. november leta 1978, se je 
Šmarčanom uresničila težko pričakovana želja. Hiša kulture v 
Šmarju je odprla svoja vrata in sprejela medse kulturne ustvarjalce, 
ljubitelje kulture in gledalce. Na slavnostni prireditvi ob 40. 
obletnici otvoritve te hiše so štiri voditeljice obudile spomine na 
pretekla leta, na trenutke preživete v kulturnem domu. Mimica 
Kidrič je prebrala radijsko novico, ki jo je brala ob odprtju 
kulturnega doma leta 1978 in obudila spomin na čas, ko je 
Radio Šmarje s skromnega podstrešja kmetijske zadruge dobil 
nove prostore v kulturnem domu. Tanja Jurjec se je spominjala 
gledališkega ustvarjanja, Greta Kokot Rajković je obudila spomin 
na svoja otroška leta preživeta na odru šmarskega kulturnega 
doma, po katerem še danes rada stopa. Maja Ratej pa je svoje 
spomine preživete v kulturnem domu izrazila s pravo mero 
domačnosti in odšla z odra kar v copatih. 

Spomin na odigrane gledališke predstave sta obudila amaterska 
igralca gledališke skupine Gledališče bo, Ana Novak z odlomkom 
iz njihove prve odigrane predstave leta 1980, Partljičeve komedije 
O ne, ščuke pa ne, in Zvone Nagode z odlomkom iz predstave 
Smeh ni razprodan ali igrajmo Moliera, s katero so zasedali oder 
šmarskega kulturnega doma leta 1992. Za imenitno glasbo je 
poskrbel Big band Šmarje pri Jelšah, ki se mu je pridružila Maja 
Slatinšek, zapeli so tudi Kaja Bicskey ob spremljavi Žana Stresa in 
Kvartet Pušeljc. 

Sprehod skozi čas kulturnega ustvarjanja in preživljanja prijetnih 
trenutkov v hiši prijazne kulture, ki je s časom postala naš drugi 
dom, smo zaključili še z enim jubilejem. Od nas se je poslovil 
dolgoletni ustvarjalec kulture v Šmarju pri Jelšah, naš direktor 
Jože Čakš. Vrata kulturnega doma je prvič odprl leta 1978, ko se je 
vrnil s služenja vojaškega roka in sedel v prazno dvorano. Takrat je 
začutil ta dom, kot ga je čutil štirideset let in ga čuti še danes. Pričel 
je ustvarjati, nas voditi, učiti in usmerjati, da smo po tej poti stopali 
skupaj. Danes, po štiridesetih letih, ne zapiramo vrat za njim, ko 
odhaja, ostala bodo odprta zanj, kot so odprta za vse, ki želijo deliti 
z nami kulturo in naš kulturni dom. Svojo pot v kulturnem domu 
in svoje spremljevalce pa je na ta dan Jože Čakš predal novemu 
voditelju, direktorju dr. Marku Samcu.
Mateja Žagar

J A V N I  Z A V O D I

40 let
40 let

Predaja KD novemu direktorju. foto: damjan regoršek

Kolektiv. foto: damjan regoršek
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Pravijo, 
da je knjiga 
najlepše darilo.
Naša knjižnica jih ponuja 85.000.

Želimo vam bralno, 
kulturno in družabno 2019!

Ne živite tako, da bi pozabili, da živite. 

Naj vas vedno znova mika, 
da se česa naučite, da kaj naredite,
da kam greste, da koga srečate, 
naj bo vaše življenje
vedno zanimivo.

Vedno morate dobro misliti o sebi
in se zavedati svoje vrednosti.
Zelo dragocen biser ste. 

Nikoli ne pozabite tega…

Zaposleni zavoda TŠM Šmarje pri Jelšah 
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KN J I ŽN I CA
šmarje pri jelšah
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Zaključek 12. bralne značke 
s Sašo Pavček
V torek, 4. decembra, smo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah z enotami 
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje in Lesično zaključili že 12. 
bralno značko za odrasle pod geslom “Beremo od praznika do 
praznika”, ki poteka od 8. februarja do 3. decembra. 

“Če bereš zgolj knjige, po katerih vsi posegajo, potem tudi 
razmišljaš tako, kot to počnejo vsi drugi,” pravi Haruki Murakami. 
Tako tudi mi v knjižnici vsako leto pripravimo priporočilni 
seznam, ki je sestavljen iz knjig, po katerih nekateri naši bralci ne 
bi nikoli posegli. Na letošnjem priporočilnem seznamu so bili v 
ospredju francoski avtorji in slovenski pisatelj Ivan Cankar. 

Letos je bilo sodelujočih bralcev spet nekaj več kot lani. Sodelovalo 
je kar 140 članov šmarske knjižnice in njenih enot, ki so prejeli 
priznanja. Gostja večera je bila Saša Pavček, saj smo lahko v 
sklopu bralne značke prebirali tudi njeno poezijo. Pogovor z njo je 
vodila Maja Ratej, za glasbeno vzdušje pa so s francoskimi šansoni 
poskrbeli člani skupine Kvartet Pušeljc. Saša Pavček nam je na 
odru s svojim nastopom pokazala, zakaj je bila lanska dobitnica 
Borštnikovega prstana.

Vsem sodelujočim bralcem se zahvaljujemo za zaupanje in vas 
naslednje leto ponovno vabimo k sodelovanju, hkrati pa vabimo 
tudi ostale člane knjižnice, da se nam pridružijo.
Knjižničarji Knjižnice Šmarje pri Jelšah

Dom upokojencev uspešno zaključuje 
svojo zgodbo v letu 2018
Za nami je zelo uspešno leto 2018. Dogajalo se je ogromno 
lepih stvari, pa tudi kakšna neprijetna. V mesecu decembru se 
bomo skušali spominjati lepih, prijetnih trenutkov in se veseliti 
prihajajočih praznikov.

Ljubeče in toplo okolje poskušamo našim stanovalcem, svojcem in 
zaposlenim pričarati skozi vse leto, sigurno pa so prazniki poseben 
čas, ko ljudje mislijo na svoje bližnje in se veselijo, veliko pa je 
takšnih, ki nimajo svojcev, zato se še posebej trudimo, da v tem 
času našim stanovalcem popestrimo te dni. 

Na spletni strani našega doma in na Facebooku lahko aktivno 
spremljate, kaj počnemo skozi vse leto. Vsak mesec poleg 
organiziranih prireditev, kjer nastopajo razna društva, skupine, 
pevski zbori, organiziramo tudi druženja s svojci, našim 
stanovalcem poskušamo pripeljati v dom domačnost (koline, 
kožuhanje, nabiranje in pečenje kostanja, nabiranje in priprava 
regrata, nabiranje in cvrtje bezga, ribanje in kisanje zelja, peka 
potice …), sodelujemo z vrtcem, prostovoljci iz šole, gospodom 
župnikom, odraslimi prostovoljci, naše stanovalce popeljemo 
v domači, rojstni kraj, po naših zmožnostih pa tudi izpolnimo 
kakšno skrito željo. 

Slavnostni december smo otvorili s prižigom lučk pred domom, 
kjer so nam program popestrili pevci iz Rogatca – Pevski zbor 
Antona Stefanciose. Da je bil prižig še bolj popoln, smo imeli 
kuhano vino, čaj, prigrizke, miške in poln koš dobre volje. Obiskala 
sta nas tudi Miklavž z angelčki in hudički ter Dedek Mraz. Vsako 
leto imamo v domu organizirano silvestrovanje za vse naše 
stanovalce, v sklopu prazničnih obiskov nas bodo obiskali župani, 
Rdeči križ, Karitas …

Tudi v prihodnjem letu bo dogajanje pestro, stanovalcem 
zagotovo ne bo dolgčas, zaposleni pa bomo poskrbeli, da še naprej 
“ohranimo” naš slogan: V toplem objemu starosti.

Vsem stanovalcem, svojcem, zaposlenim, nastopajočim v našem 
domu, občankam in občanom ter bralcem Šmarskih novic želimo 
uspešno, zdravo, zadovoljno in k sočloveku naravnano leto 2019. 

“Pravzaprav je edina razlika med mladim človekom na višku 
svojih moči in med zelo starim človekom, ki je že povsem 
betežen, čas.” John Donohue
Sara Nassib, mag. soc. dela

Zaključek bralne značke. 
foto: damjan regoršek

40 let
40 let

J A V N I  Z A V O D I

KN J I ŽN I CA
šmarje pri jelšah
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Razvojna agencija 
Sotla je izvedla 
Dan podjetništva

Razvojna agencija Sotla je v okviru projekta SPOT svetovanje 
Savinjska v četrtek, 6. decembra 2018, organizirala dogodek Dan 
podjetništva, ki se je odvijal v prostorih Poslovnega centra Vrelec v 
Rogaški Slatini. 

Z dogodkom smo želeli podjetnikom, obrtnikom in drugim, ki 
razmišljajo o podjetništvu, tako iz občine Šmarje pri Jelšah kot 
iz drugih sosednjih občin, predstaviti finančne spodbude, ki so 
načrtovane v letu 2019. 

Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla, je v uvodu predstavila 
Slovensko poslovno točko – SPOT svetovanje Savinjska, v okviru 
katere se izvajajo celovite podporne storitve za razvoj podjetništva 
namenjene potencialnim podjetnikom ter MSP. V nadaljevanju so 
bile predstavljene spodbude, možnosti sofinanciranja in podporne 
storitve za mikro, mala in srednje velika podjetja v letu 2019:
• Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje 

okrog 125 mio € nepovratnih finančnih sredstev za področja 
podjetništva, tehnologije, internacionalizacije, lesa, turizma in 
regionalnega razvoja;

• Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije bo tudi v 
prihodnje nudila podjetjem pomoč pri vstopu na nova tržišča 
ter jih seznanjala z vso potrebno dokumentacijo, ki jo pri tem 
potrebujejo. Poleg tega bodo podjetjem še vedno omogočali 
udeležbo na raznih sejmih, B2B srečanjih, srečanja z raznimi 
delegacijami ipd.;

• Slovenski regionalni razvojni sklad bo razpisal ugodna razvojna 
posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih 
območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih 
območij, razpis za predfinanciranje razvojnih projektov 
in projektov kmetijskih gospodarstev, ugodna posojila 
podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in 
predelave lesa;

• Slovenski podjetniški sklad bo nadaljeval s finančnimi 
spodbudami za MSP, in sicer z zagonskimi spodbudami, 
semenskim kapitalom, tveganim kapitalom, mikrokrediti, 
garancijami in posebnimi spodbudami za lesarstvo;

• Spodbude EKO sklada za podjetja pa se nanašajo predvsem 
na kredite za okoljske naložbe pravnih oseb, nepovratna 
sredstva za nakup električnih vozil, za izvedbo energetskega 
pregleda,  za skupne naložbe večje energijske učinkovitosti v 
večstanovanjskih stavbah in za ukrepe URE v podjetjih.

V drugem delu pa so bile predstavljene še obveznosti iz novih 
gradbenih predpisov vezane na izvedbo del na gradbenih objektih, 
ki so stopile v veljavo junija letos.
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I N T E R V J U

V vaši knjigi so z zlatimi črkami zapisani 

pridni otroci. Je letošnja knjiga debelejša 

ali tanjša?

Knjiga je vsako leto zelo, zelo debela. Kajti 
vedno je veliko pridnih otrok oziroma 
vsi otroci so pridni. Malo se čudijo, ko 
Miklavž odpre to knjigo in pove, da so v 
tej knjigi z zlatimi črkami zapisani pridni 
otroci. In bomo videli, kdo izmed njih bo 
letos zapisan v tej knjigi. Potem ko Miklavž 
to malo prebere, kasneje spontano sledi 
obdarovanje in ko so vsi otroci obdarovani, 
se pričnejo spraševati: “Kaj vsi smo bili 
pridni?” Ja, vsi ste bili pridni in ste na 
dobri poti, tako da Miklavž se vas že veseli 
naslednje leto.

Kaj pa knjigo za odrasle tudi imate? Ali 

tisto nosi parkelj?

Parkelj je ne nosi, obstaja pa takšna knjiga. 
Je pa veliko tanjša. Mali format. Pa še tisti, 
ki so v tej knjigi, so v njej zapisani res z 
velikimi zlatimi črkami. 

Vsepovsod vas spremljajo parklji, menda 

nikamor ne greste brez njih. Vas ubogajo?

Seveda, parklji so moje častitljivo 
spremstvo. Jih imam zelo rad. Res pa je, da 
zadnja leta malo popuščajo. Kot da bi se 

Na večer pred svojim godom ima ogromno dela. In to vsako leto 5. decembra. Sicer ima 
pomoč angelov in parkljev, vendar njegova dolga brada in pa škofovska kapa vzbujata 
strahospoštovanje, poleg tega pa v rokah vedno nosi debelo knjigo, v katero le malo kdo 
lahko pogleda. Je dober mož, ki mu solidarnost ni tuja, saj pomoč ne odreče nikomur v 
stiski. Poleg tega pa se v njegovem košu vedno nahajajo skromna darila. Je tudi vam letos 
Miklavž prinesel ali pustil kakšno darilce? Le kaj nam je povedal za Šmarske novice?

besedilo Monika Čakš
fotografije arhiv svetega Miklavža

zadnja leta malce “pomehkužili” ali pa na 
njihovo obnašanje  mogoče vpliva to, da 
so otroci res pridni in prisrčni. In Miklavž 
rajši vidi, da otroci pridejo k njemu, da 
se z njim slikajo, da lahko koga Miklavž 
poboža ali ga vzame v naročje in takrat pač 
morajo parklji biti v ozadju. Parklji so prav 
razveseljiva družba.

Kako pa je z angelčki? Vam morajo veliko 

pomagati?

Ah, seveda. Brez angelčkov pa ne gre. 
Zelo mi pomagajo v prvi vrsti takrat, ko se 
Miklavž ukvarja z otroki. En angelček drži 
zlato palico, drug angelček drži ravno to 
knjigo o pridnih otrocih, ostali angelčki pa 
pomagajo razdeljevati darila. Je pa število 
angelčkov odvisno od leta, od višine snega, 
od naporne poti in od količine daril, ki jih 
je potrebno razdeliti. Tako nekako od 4 do 
6 angelčkov, pa od 2 do 3 parkljev je moje 
optimalno spremstvo.

Vaše delo poteka predvsem ponoči. Si 

pomagate s kakšnim domačim čajem ali 

turško kavico?

Ja, čaj prav gotovo pride prav Miklavžu. 
Miklavž ima rad kakšen planinski čaj, s 
kančkom dodatka za tiste malo starejše, s 

sivo brado, npr. par kapljic ruma. Kavice pa 
niti ne, ker z otroki se Miklavž ne zamudi 
tako dolgo. Res pa je, da je potem še pot 
domov. Ampak glede na to, da je Miklavž 
res že v letih, potem po kavici zelo težko 
zaspi. 

Ko pomislimo na Miklavža, pomislimo tudi 

na darila. Kakšna darila so bila včasih in 

kakšna so v modi danes?

Miklavž je zelo vesel, da se sedaj v glavnem 
obdarovanje vrača nazaj v preprostost. 
Včasih so bila izjemno preprosta darila, 
kakšni sadni krhlji, keksi, ki jih drugače ni 
bilo na mizah, obvezna je bila pomaranča. 
To pa je bilo v glavnem vse. Mogoče, ker 
je Miklavž takoj za Barbarinim sejmom in 
so družine na tem sejmu nakupovale tisto, 
kar so potrebovali čez zimo. Kakšne tople 
rokavice ali šal, kapa in to je bilo to. Mora 
pa obvezno biti zraven šiba. Da jo potem 
lahko starši v skrajnem primeru uporabijo. 
In kolikor Miklavž ve, so to šibe, ki hitro 
izginejo v nekaj dneh, včasih jih otroci 
skrijejo, starši izgubijo, ker so majčkene 
in tanke. Danes se vračamo nazaj, brez 
pomaranče ne gre oz. mandarine so prej 
kot pomaranče, pa še kakšna čokolada in 
slikanica.

Bodite
  kolikor se da 
    tudi vi otroci
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Najljubših 5
hrana
Tudi Miklavž se spreminja in ima 
rad preprosto, domačo hrano. V 
zimskem času zelje, klobase, fižol. 
Poleti pa solate, pa kakšen žar.

pijača
Na prvem mestu je voda. Na 
drugem mestu je vino, potem pivo in 
mogoče kdaj ob posebnih dogodkih 
dobra žgana pijača.

glasba
Všeč so mi vse zvrsti glasbe, vendar 
si za klasično resno glasbo vzamem 
premalo časa. Jazz, ki jo obarvan 
z bosanovo.

knjiga
Zelo se mi je vtisnila v spomin 
knjiga Alkimist. Pa letos kakšna 
črtica Ivana Cankarja. 
 
film
Ta je pa kar težka. Mogoče komedija 
Pisma Sv. Nikolaja.

Zakaj nekateri otroci ne dobijo vsega, kar 

si zaželijo?

Hvala Bogu, da je tako, da otroci ne dobijo 
vsega, kar si zaželijo. Otroške želje so včasih 
milo rečene, čudne. In daj Bog zdravo 
pamet staršem, da znajo otroke brzdati,  
pravzaprav povsod, posebej pa še pri 
darilih. Naj bodo darila skromna, naj bodo 
lep dogodek. Drugače pa je razvajanje otrok 
bolezen današnjega časa in razvajen otrok 
težko shaja v življenju in se mu nič dobrega 
ne piše. Tako da Miklavž misli, da je bolje 
“priviti pipico”, iz katere naj potem počasi 
kaplja. Saj se s časom nabere veliko stvari. Je 
že boljše tako. 

Ima Miklavž kakšen poseben prijeten, 

nenavaden dogodek v svojem spominu?

Ja, pa ga res ima. Današnji Miklavž se je 
odločil, da bo samo Miklavž, kajti bil je že 
tudi vse drugo. Vse troje od dobrih mož, ki 
hodijo v tem času. In po stari dobri navadi 
je začel z Dedkom Mrazom. In Dedek Mraz 
je bil v vrtcu, kjer je bila njegova hčerka Iva. 
In čeprav je bila takrat zadnje leto v vrtcu, 
preden je šla v šolo, ko so njeni prijatelji, 
vrstniki iz ulice in vsi prepoznali Dedka 
Mraza, je Iva trdila, da to je pravi Dedek 
Mraz in naj se ne hecajo, ker to ni ati. To je 
Dedek Mraz. In verjamem, da je mogoče 
celo vedela, da sem jaz, ampak ni hotela 
priznati sama sebi, ne svojim prijateljem. 
Uspevalo ji je, da je dolgo verjela in da 
mogoče zaradi tega imela tudi lepše 
otroštvo.

Vam otroci še pišejo pisma? 

Seveda, ne vsi. Ker nekateri so že 
pogruntali, da dobijo darila tudi brez pisem. 
Nekateri pa še napišejo pisma in teh se 
Miklavž še posebej razveseli. Tem otrokom 
se potem tudi malce bolj posveti.

Ali Miklavž mogoče dobiva tudi 

elektronska sporočila ali sporočila preko 

mobitela?

To pa ne. (smeh) Ker je Miklavž preveč 
starokopiten. Ima star telefon, ki sprejema 
sms-e, ampak na to temo jih še ni dobil. 
Nima Facebooka in podobnih zadev, ve za 
Twitter in da se na njem najrajši Trump 
oglaša. (smeh) 

Ko pogledamo včasih v nebo in vidimo 

rdeče nebo, naj bi to pomenilo, da Miklavž 

peče kekse. Jih imate radi? Kateri so vaši 

najljubši piškoti?

To je čista resnica. Kadar je nebo takšno, 
potem Miklavž in angelčki, parklji malo 
manj, pečejo kekse. In Miklavž ima rad 
sladke in hrustljave piškote. Nima rad 
mehkih ali posebno drobljivih. Fino je, če 
so takšni hrustljavi in seveda, če padejo vsaj 
malo v čokolado. 

Ali se vas sme vprašati, koliko ste stari 

oziroma koliko je stara vaša brada?

Jaaaa, jaz, Miklavž, sem se rodil v današnji 
Turčiji, v 6. stoletju. Zdaj pa lahko 
izračunate, koliko je Miklavž danes star. 
 

Gospod Miklavž, kdo je vaš boljši, najboljši 

prijatelj? Dedek Mraz ali Božiček?

Oba sta v redu, kadar se brzdata in nista 
preveč radodarna. Da sta tista “taprava”. 
Če pa bi ju moral dati na tehtnico, mi je 
skorajda bolj všeč Dedek Mraz kot pa 
Božiček. Nekako se ne morem otresti 
občutka, da Božiček diši po Coca Coli. In ta 
vonj ga malo moti. Zato bi rajši videl Dedka 
Mraza, slovenskega, s pohovko na glavi, s 
kožuhom in vrečo, v kateri ima darilo. Tak 
Dedek Mraz je  pa “taprav”.

Kaj bi želel Miklavž zaželeti tako otrokom 

kot odraslim? Ste imeli letos kakšno 

posebno sporočilo?

Posebnega sporočila nimam. Vsem 
otrokom naročam, da naj bodo pridni, 
da naj ubogajo mamice in očke. Naj jih 
poslušajo in potem jim bo v življenju lepo. 
Za bralce pa mogoče tole, bodite kolikor 
se da tudi vi otroci. In tudi vam bo takrat 
veliko, veliko lepše.

Tako nekako  
od 4 do 6 angelčkov,  
pa od 2 do 3 parkljev  
je moje optimalno 
spremstvo.

,,
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Božič je najbolj priljubljen krščansko-
družinski praznik, ki predstavlja spomin 
na Kristusovo rojstvo. Zato je mesec 
december ves prazničen, povezan z 
adventom, ki na sveti večer naznanja 
Kristusov prihod. V središču domačega 
praznovanja ta čas potekajo priprave na 
okrasitev božičnega drevesa, postavitev 
jaslic in tiho veselje ob pričakovanju daril.

Zimzeleno drevo predstavlja prastaro drevo 
življenja. Rimljani so drevesce okraševali s 
svečami, v poznejših stoletjih so ga krasili 
s suhim sadjem in papirnatimi rožami, 
proti koncu 19. stoletja pa so se pojavili 
tudi stekleni okraski, predvsem priljubljeni 
so bili stekleni ptički. Poleg okraševanja je 
najstarejše znamenje božičnega praznovanja 
božična peka. Ob raznih poticah in 

drobnem pecivu zavzema posebno mesto 
božični kruh. Obdarovanje za božič sega 
v pradavnino. Rimljani so verjeli, da bodo 
darila, kot so sadeži, med in kolački, 
zagotovili dobro in uspešno leto, ki prihaja. 
Pri nas je navada obdarovanja na sveti 
večer znana komaj dvesto let. Otroci so 
pred božičnim drevesom, ki so ga okrasili 
s svečkami, jabolki in orehi, v družinskem 
krogu peli pesmice, pod njega pa so poleg 
jaslic postavili še darila. 

Gospa Betka Kovačič se spominja 
praznovanja božiča v svojem otroštvu, v 
letih med obema vojnama. Takrat je bilo 
obdobje božiča poseben čas, ko je hišo 
objela toplota, saj je ogenj zagorel v vseh 
pečeh, ne le v kuhinji. Med priprave na 
božič je spadalo tudi čiščenje orehov za 

potico, peka keksov in krasitev božičnega 
drevesa. Hrana je pomenila veliko vrednoto, 
saj se je za praznike občutilo izobilje, ki ga 
skozi vse leto ni bilo. Spominja se belega 
božiča in visokega snega. Preden so odšli 
k polnočnicam, je mama otrokom s toplo 
opeko iz štedilnika ogrela spodnje hlačke 
“gigice”, da jim je bilo zunaj toplo. Za božič 
so navadno imeli koline in ko so se vrnili 
iz polnočnic so večerjali kuhana svinjska 
rebrca in žemlje. Pod božičnim drevesom 
so bila nastavljena darila. Ohranila je 
božični darili iz otroštva, ki sta ju prejeli 
s sestro Inko, konjička in punčko. Na 
božični večer so z družino prepevali božični 
pesmi Sveto noč in Zvezdice božje. V 
njihovem družinskem arhivu so se ohranile 
praznične voščilnice, ki so jih  prejemali od 
sorodnikov in prijateljev.

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

40 let
40 letspomini na praznike

Mateja Žagar, bibliotekarka, domoznanski oddelek knjižnice šmarje pri jelšah

Razglednice izdane med letoma 1929 in 1930
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F I L M  I N  K I N O

NELOČLJIVI DEL 
PRAZNIKOV
ŽIGA PLANINŠEK Šmarski ljubitelji kina, prav lep prazničen 

pozdrav. Če ste eni tistih, ki vam je 
december eden izmed najočarljivejših 
mesecev leta ali pa se hitro naveličate vonja 
cimeta in jabolk ter bleščavosti lučk, pa 
stavim, da se ob tem času radi prijetno 
zleknete kje na toplem in s slastjo poslušate 
dobro glasbo ali pa si v prijetni družbi 
ogledate film, za katerega morda med letom 
ni časa. Advent je tudi čas za vse tiste, ki 
celo leto čakajo na novo “sezono” filmov 
z božično tematiko. Morda ste letošnjo 
sezono že bili del evforije, ki jo povzroča 
Bohemian Rhapsody o nesporni legendi 
Freddieju Mercuryju ter skupini Queen – 
film o slavi epskih razsežnosti, o na trenutke 
že prav herojskem spreminjanju glasbenega 
prostora in talentu, ki presega desetletja. Vsi 
tisti, ki ste bili zasedeni zaradi decembrske 
mrzlice si ga boste lahko znova ogledali 
23. decembra, v mini maratonu s filmom 
Zvezda je rojena, še enim glasbenim 
filmom, o vzpenjajoči se glasbenici, ki 
osvaja gledalce. 

Če pa ste že trdno odločeni, da boste 
filmske dosežke do konca leta spremljali 
le še iz naslanjača in ob druženju, sem 
prepričan, da si boste izbrali katerega izmed 
božičnih filmov. Vsako leto namreč nastane 
kar nekaj filmov prav z namenom, da bi 
gledalci lahko uživali ob kvalitetnem filmu 
tudi v času božično-novoletnih praznikov. 
Seveda so po navadi filmi, ki si jih ogledamo 
v tem delu leta, bolj sproščene narave, igrivi 
in topli. Takšen sloves uživajo zimzelene 
uspešnice, ki so na sporedih že precejšnje 
število let, kot je celotna franšiza Sam 
doma, ki je tudi pri marsikateri slovenski 
družini postala del železnega repertoarja 
ob prazničnih dneh. Dobro smo seznanjeni 
tudi s poljskim filmom Pisma svetemu 
Nikolaju Mitje Okorna, ki je osvojil srce 
marsikaterega slovenskega gledalca. 

Tradicija filmov, ki preplavijo 
kinematografe, pa vsekakor ni kratka in 
večkrat so ravno zaradi tega, ker imajo 
ljudje v tem delu leta več časa za film, ti 
filmi dosegali izredno visoke gledanosti. 

Če pobrskamo po filmski zgodovini, 
najdemo biser Čudovito življenje iz leta 
1946 mojstra Franka Capre. Težnji po 
tem, da bi dogajanje postavil v božični 
čas, pa se ni izognil tudi eden največjih 
režiserjev vseh časov Stanley Kubrick z 
njegovim poslednjim filmom Široko zaprte 
oči (1999). Ta pa je za razliko od teh, ki 
jih naštevam, veliko bolj dramatičen in 
kompleksen ter tako deluje bolj triler kot pa 
film, ob katerem bi uživale vse generacije. 

Nemogoče je spregledati tudi mojstrovino, 
ki prihaja iz Švedske, film Fanny in 
Alexander (1982) Ingmarja Bergmana, ki 
so ga po njegovi navadi bolj od suhoparnega 
posredovanja dogodkov zanimali zapleteni 
medčloveški odnosi. Za prav vsakogar se 
najde film, za mlajše tudi kakšna risanka 
za povrh. Čeprav si filme, ki so na sporedih 
širom sveta, gledalstvo zapomni predvsem 
po tem, da jim pomagajo pričarati idilično 
božično vzdušje, pa redki pomislijo, da 
so vsi ti filmi nastali povsem neodvisno 
od letnega časa, prav tako kot mnoge 
televizijske oddaje, ki se vrtijo za novo leto. 
Tako je v filmskem svetu prav mogoče, da 
prizor ob božičnem drevescu posnameš 
junija, montiraš sredi jeseni in v filmu 
posreduješ tik pred božičnim večerom. 
Obdobje nastajanja filma je zaradi celotne 
kompleksnosti procesa le v redkih primerih 
omejeno izključno na obdobje, v katerem 
se odvija zgodba. Na koncu koncev je 
največjega pomena prepričljivost, s katero 
film zapelje gledalca. Brez te komponente 
postane prav vsak film v trenutku zelo hitro 
kratko malo smešen. 

Pa vi, bralci te rubrike? Kaj si boste izbrali 
to leto, da vam pogreje zimske večere? Bo to 
morda kateri izmed nespornih klasik sedme 
umetnosti ali pa se boste zgolj prepustili 
dogajanju? Karkoli boste že izbrali, želim 
vam, da bi prihajajoče praznike preživeli 
v objemu tistih, ki vam pomenijo največ, 
če pa se v tej združbi znajde še dober film, 
toliko bolje. Uživajte v toplini praznikov ter 
v vsakem kadru, prizoru in sekvenci.
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O S R E D N J A  T E M A

Naj zadiši po praznikih

Vrvež praznikov se že kar nekaj časa 
razlega po naši občini. Vonj po domačih 
piškotih je zadišal iz vrtčevskih, šolskih 
in domačih pečic. Izdelujejo se voščilnice, 
nabira se mah za jaslice. Na ploščadi in v 
prenekaterem domu so že zasvetile lučke. 
Najbolj pogumni dovolijo najmanjšim 
ročicam, da obešajo na smrečice tudi
tiste posebne okraske, v katerih so shranjeni 
spomini na …

In potem je tu hitenje po trgovinah za 
darili. Ja, tudi obdarovanje je eden izmed
jezikov, ki jih govorimo ljudje. Govorimo 
tudi jezik dotika, objema in tistega, ki
nas potrjuje, nas navda s samozavestjo. 
Nekdo glasno izraža, kako zelo je zanj
pomemben čas, ki ga posveti oziroma ga 
drugi posvetijo njemu. Naj ne pozabimo
na usluge. Pa če ravno so to vrata, ki jih 
pridrži mimoidoči, ali pa majhen nasmeh

ljudem okoli sebe. Naj bodo dane 
priložnosti novi začetki, nove poti in nova
obzorja. Tudi skozi trenutke novega leta, ki 
prihaja. Želja nikoli ni dovolj, zato
vam člani uredništva skupaj z otroki OŠ 
Šmarje pri Jelšah želimo naslednje:

Finih jedi, 
dobrih ljudi 
in lepih misli!
katja šket

Prisluhnimo v tem prazničnem 
času sebi in tistim okrog nas, da 
bomo slišali, katere jezike govorimo 
najglasneje. Naj poleg voščil v 
slovenščini in okoliških narečjih 
spregovori tudi voščilo srca. 
Vse dobro tudi v letu 2019!
marija šilec

Želim si veliko snega za kepanje, veliko 
daril in da bomo zdravi.
Eva Rebernak, 9 let

Želim si, da bi bila s svojo družino, saj sta 
moja brata vsak v drugem mestu. Želim 
si tudi, da bi dobili vsi tisto darilo, ki si ga 
želijo. Veselim pa se Božička in snega.
Ajda Sovič, 10 let

Jaz si želim, da bi bili prazniki čim bolj 
veseli in da bi se čim bolj zabavali.
Tevž Žnider, 9 let

Zelo si želim lepih in toplih zimskih 
praznikov. Najbolj se veselim Božička. Pa
seveda dolgo spanje je na prvem mestu!
Blaž Kolar, 10 let

Jaz si želim le, da sem z družino, da smo 
skupaj in skupaj pričakamo Božička.
Nejc Butolen, 10 let 

Božični prazniki so mi izredno všeč, saj 
ves čas preživiš s svojo družino. Skupaj 
okrasimo božično jelko in jaslice ter 
spečemo medenjake.
Rok, 14 let

Želim si, da bi lahko vsak preživel božič 
z osebami, ki jih ima rad in bi se s temi 
osebami toplo objel, ko bo zunaj padal 
lahek čaroben in mrzel sneg. 
Leja Stiplošek, 14 let

Zimski čas mi je še posebej ljub, saj rad 
smučam. Upam, da bo ta čas prinesel kaj 
dobrega vsem, ki si to zaslužijo.
Vid Šket, 14 let

Od vsega, kar v življenju doživimo, 
ostane tisto, kar želimo, da ostane. 
Spomini, neizpete življenjske melodije, 
dobre želje. Ko vam ob novem letu za 
trenutek zastane korak na prehojeni poti, 
naj vas prevzame občutek sreče za vse, 
kar ste ohranili. Uživajte v današnjem 
dnevu, ne čakajte velikih dogodkov, ki bi 
vam prinesli srečo, veselite se majhnih, 
vendar lepih in bogatih trenutkov, ki nam 
popestrijo vsak dan.
mateja žagar

besedilo Marija Šilec
ilustracije Katja Šket
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Bodite prijazni. Naredite kaj odštekanega. 
Novega. Dobrega. Čuvajte svoje zdravje. 
In naj se vam vse to povrne s prihodom 
novega leta neštetokrat.
monika čakš

V jutranjem svitu slišati tiho ptičjo pesem.
V svežem zraku nekajkrat zadihati.
Pisani cvetlici, ki pogleduje čez ograjo, 
veselo prikimati.
Sedeti pod senčno streho starega drevesa.
Človeku, ki ga imamo radi, 
hvaležno pogledati v oči.
Na koži čutiti toplo sonce.
To so radosti, ki jih je veliko 
in nič ne stanejo.
Veselite se jih, delite jih. 
Bodite srečni in vse dobro vam želim.
sergeja javornik

V letu 2019 vam želim predvsem, da si 
dovolite sanjati “tiste” najbolj skrite sanje. 
Namreč, kot pravi Richard Bach, sanje ti 
nikoli niso dane, ne da bi ti bila dana tudi 
moč, da jih uresničiš. Zato le pogumno 
posezite po njih. Srečno!
špela rožman

Smejte se vedrini drobnih trenutkov,
iščite lahkotne poti v velikih načrtih,
izrečene besede pa naj gredo od srca k srcu,
tako v prazničnem času objemov in stiskov 
rok, kot tudi v prihajajočem letu.
žiga planinšek

Zelo se vselim praznikov, saj lahko več časa 
preživimo s prijatelji in družino. Predvsem 
lepo bi bilo, če bi zapadel sneg, saj bi bilo 
lepše vzdušje in otroci bi bili zunaj. Veselim 
se dobrih mož, ker bi bila vesela kakšnega 
darila.
Daša, 14 let

Prazniki so že pred vrati, zato si želim, da 
bi jih lahko pričakal s starši in brati. Komaj 
čakam na božič ter novo leto. Veselim se, 
saj bomo skupaj z družino postavili božično 
jelko in pekli praznične dobrote. Božič je 
zame najlepši dan, saj dobimo darila in se 
družimo s širšim krogom moje družine.
Simon Žaberl, 14 let

Prazniki bodo prišli kmalu in že se veselim 
prižiga lučk in zime. Komaj čakam zimske 
športe, še posebej smučarske skoke, ki jih 
redno spremljam.
Aljaž Golež, 14 let

Želim si vesele praznike, srečne, snežno 
bele, polne veselja, sreče, radosti, 
prijateljstva. Želim si jih polne smeha, 
brez žalosti in obupa ... 
Alja Pšeničnik, 5.a

Želim si, da bi bili vsi veseli, da bi se 
obdarili in ne spuščali raket, ker škodujejo 
živalim. Ali pa naj bodo čisto tihe rakete.
Rene Kušter, 9 let
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ALEŠ: Tanja, od Šmarskih novic sva 
dobila domačo nalogo, da se morava 
“javno” pogovoriti glede praznikov in 
solidarnosti. Ko so me poklicali in mi 
to povedali, sem najprej pomislil ... ti 
si učiteljica slovenskega jezika, a se tebi 
sploh lahko da domačo nalogo? Po 
navadi jo ti daješ drugim, a ne?

TANJA: Aleš, saj veš, da v življenju ne 
moremo delati samo tistega, kar želimo, 
nekaj stvari tudi moramo narediti. 
Domače naloge spadajo med slednje. 
Vedno sem jih dajala odgovorno in 
premišljeno z namenom, da učenci snov 
utrdijo ali da spodbudim radovednost, in 
vedno sem sprejela opravičilo, če naloge 

kdo ni znal ali je pač ni utegnil
narediti. Želela sem, da to  ubesedijo, ne pa 
da se potuhnejo. Odsvetovala sem pomoč 
staršev, ker sem jaz poklicana in plačana, 
da jih snov naučim. Ko sama dobim 
nalogo – zadolžitev, jo vedno  opravim, 
čeprav včasih malo ponergam. Kakršnakoli 
je, mi pomeni izziv. Brez slednjih si ne 
predstavljam življenja. Torej, začniva.

ALEŠ: Dobro, pravzaprav sva že začela. 
Tanja, naj te moje slovnične napake ne 
motijo preveč (verjetno je to pri tebi 
poklicna deformacija) in me popravi 
samo pri večjih, velja? Torej, prazniki. Jaz 
moram priznati, da nisem največji “fan”, 
se opravičujem, oboževalec praznikov. 
Ljudem so navadno “fajn”, ker so to dela 
prosti dnevi. Jaz nimam čisto klasične 
zaposlitve in zaradi praznikov ne 
“profitiram” preveč. V bistvu je trenutno 
veliko več nastopov kot čez leto. Kako je 
pri tebi? 

TANJA: Brez bojazni, tokrat je vloga 
lektorja prepuščena drugim. Prazniki. 
Trkajo na vrata.  Še zdaj se spomnim, kako 
sem se jih veselila, ko sem bila še otrok. 
Mamica je namreč znala nama z bratom 
pričarati pravo vzdušje domačnosti in 
drugačnosti, kar zdaj negujem v svoji 
družini. To pa seveda pomeni velik zalogaj, 
ki se ga vsakič, priznam, kar malo bojim. 
Morda se premalo prepustim spontanosti; 
priprave na praznike so tako največkrat 
naporne in stresne – tudi zato, ker imam 
tik pred božičem še rojstni dan, letos pa 
bomo dan za tem upihnili še prvo svečko 
na torti od vnukinje. 

ALEŠ: To pa bo pestro pri vas :) Praznično 
vzdušje mi je vseeno “fajn”. Malo me 
moti, ker se vsako leto začne prej, lučke so 
ponekod že novembra!?! Vendar sem po 
drugi strani opazil, da bolj in dlje časa kot 
traja to “vzdušje”, bolj se mi to pozna, ko 
stopim na tehtnico. Ne vem točno, zakaj 
tako strašno spremenim prehranjevalne 
navade samo zato, ker se je dobrih dva 
tisoč let nazaj nekdo rodil v jaslih. Pa tega 
tipa osebno sploh nisem poznal … In pri 
tebi, a padeš v to praznično vzdušje?

TANJA: Aleš, ne poglabljaj zadeve, jaslice 
so stvar tradicije … S prižiganjem lučk 

pa res pretiravajo. Tako čustva zvodenijo, 
ko bi moralo biti praznično razpoloženje 
na vrhuncu. K toplemu in prijaznemu 
vzdušju pa sodi tudi vonj po dobrotah, 
povezanih s posameznim praznikom. Vse 
to zamika tudi brbončice v ustih … Potem 
še obiski, nas in k nam, povsod se šibijo 
mize … Najbolje je tehtnico za nekaj časa 
odmakniti od oči in zaužiti življenje, eno 
in edino, ki nam je dano.

ALEŠ: Tanja, to je pa fantastičen nasvet. 
Moja novoletna zaobljuba letos bo, da ne 
smem stopiti na tehtnico do marca. Kar 
se pa solidarnosti tiče, pa je pri meni ... 
hmmm ... vsako leto naredim kar nekaj 
prostovoljnih nastopov, ampak težko bi 
rekel, da sem med prazniki kaj bolj ali 
manj solidaren kot recimo aprila. 

TANJA: Aleš, predlagam, da tehtnico do 
nadaljnjega onesposobiš … Bodi solidaren 
do sebe. Solidarnost je plemenita vrednota, 
ki je, žal, velikokrat zlorabljena. Sicer pa 
velja: “Ljubiti moraš, da se ti ljubezen 
vrača. Sprejemati moraš, da se znajdeš med 
sprejetimi. Dajati moraš, da bi prejemal.” 
Sama pomagam dobrodelnim ustanovam z 
mnogimi brezplačnimi vodenji prireditev, 
s pisanjem in  lektoriranjem besedil …, kar 
pa poteka vse leto.

ALEŠ: Pa saj nama kar gre to dopisovanje, 
se ti ne zdi? Ampak rekli so, da predolga 
ne smeva biti. Imaš še kakšno sklepno 
misel? Učiteljice jo imate po navadi. Ko 
jaz končam nastop, navadno rečem samo: 
“Fajn se imejte in hvala, ker se nismo 
skregali.” 

TANJA: Ptica, ki sedi na veji, se nikoli ne 
boji, da bi se veja zlomila. Njeno zaupanje 
ne izvira iz veje, ampak tako verjame v 
svoja krila. Vedno verjemi vase. Če ne 
moreš tako naprej, kot doslej, poskusi tako, 
kot še nisi nikoli. Le poguma naj nam ne 
zmanjka.

ALEŠ: Tanja, lepe praznike in se kaj slišiva 
v 2018 … ups, 2019. ;)

TANJA: Tudi tebi, Aleš, bodi lepo. Te pa 
s tvojo drago med prazniki vabim v naš 
dom, da začutita utrip naše domačnosti. 
Mislim resno in se veselim. Pokliči …

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

pripravila Marija Šilec

POGOVOR 
GENERACIJ
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O praznovanju in praznikih sta 
se pogovarjala ALEŠ NOVAK 
in TANJA JURJEC.
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Z glasbo v novo leto!

vokalna skupina
Freya &

harmonikarski 
orkester GŠ Rogaška

Slatina 
MUZEJ BAROKA 

 
5. januar 2019   |   19:00 

B R E Z P L A Č N A  O B J A V A
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I N T E R V J U

SLEDILA 
SEM 
SRCU

“Vsi, ki so jo poznali, so ji rekli Maja.” Maja Keuc ali Amaya. Mogoče tudi kdaj 
čebelica Maja, kajti njene lastnosti so marljivost, skromnost in srčnost. A Maje 
Keuc nismo opazili v risankah, čeprav jo danes lahko slišimo v filmu Gajin 
svet, ampak prvič pred 8 leti na odru šova Slovenija ima talent. Za tem odrom 
je prišel še večji – evrovizijski v Düsseldorfu, minulo nedeljo pa je bila tudi 
na odru Kulturnega doma Šmarje, kjer je skupaj s šmarskimi big bandovci 
pričarala čudovit glasbeni večer.

besedilo Monika Čakš, fotografija Tomaž Žnider

Glasba je zagotovo že prej našla pota do vas, v otroštvu. Kakšni posebni 
spomini (tudi vzorniki) na otroštvo?

Peti in plesati sem začela že, ko sem bila stara 6 let. Vsak dan pred in po 
šoli, vrtcu, ure in ure. Moji največji vzornici sta bili Britney Spears in 
Christina Aguilera. Soul in jazz sem odkrila šele pri 17 letih in nekako 
vedela, da je to žanr, kamor res spadam.

Na naše predsilvestrovanje prihajajo talenti iz letošnjega šova Slovenija 
ima talent. Kaj vam je ta šov omogočil? Bi se danes odločili enako?

Ta show mi je omogočil prepoznavnost v Sloveniji. Sledila je obilica 
nastopov, pisati sem začela svoje skladbe … Življenje se mi je milo rečeno 
popolnoma spremenilo. Naenkrat je prišlo ogromno odgovornosti in veliko 
odločitev, jaz pa sem bila še čisto “zelena”. Kaj pa vem, ničesar v življenju 
ne obžalujem, ker se vse zgodi z razlogom, in čeprav bi morda v drugo 
ubrala bolj organsko pot, ne vsem na očem, ker se na šovih okoli tebe nato 
zbere zajeten kupček ljudi, ki ti začnejo soliti pamet in govoriti, kdo si in 
kaj bi kdo iz tebe naredil, kar ima večinoma pri teh letih seveda včasih tudi 
neprijetne posledice. Ampak sem kar dobro splavala.

V rubriki Gastarbajter mesečno predstavljamo domačine, ki so odšli na 
tuje zaradi ljubezni, boljše službene priložnosti ali boljšega življenja. Kako 
vi gledate na izkušnjo živeti na Švedskem in ostati povezan s Slovenijo?

To je najboljša stvar, ki sem jo kdaj koli naredila. Sledila sem srcu in srce 
zmeraj ve. Ogromno sem se naučila, predvsem pa so me kulturne razlike, 
razlike v glasbeni industriji in jezik prisilili, da sem dobila povsem novo 
perspektivo v življenju o tem, kaj je v resnici pomembno. Včasih moramo 
ven iz cone udobja in pogledati strahu v oči. To je lahko najboljša stvar, 
ki jo bomo kdaj naredili. Dom pa bo zmeraj dom in rada se vračam, ker 
napolni mojo dušo na drugačen način.

Kakšen je občutek peti v živo, v ozadju pa imeti spremljevalni band?

Najboljši občutek na svetu! Obožujem interakcijo z glasbeniki v živo. To je 
trenutek, ko sem popolnoma v sedanjosti in gre skozi mene neka višja sila. 
Z big bandi in orkestri nastopam že nekaj let in vsekakor je to ena izmed 
najljubših oblik nastopanja, ki je bom vesela tudi v prihodnje. 

Kaj menite, kaj lahko ljudje preko glasbe spoznajo?

Glasba je magija in univerzalni jezik. To sem zares dojela, ko sem začela 
potovati po celem svetu in sem spoznavala glasbenike z vseh kontinentov. 
Ne glede na razlike med kulturami, glasbo čutijo vsi. Glasba nas povezuje 
na način, kot bi se morali brez nje. Vsi smo eno in vsi smo ljubezen. Ima 
moč, da skozi njo izrazimo vsa svoja čustva.

Bi ob koncu leta želeli voščiti, kaj sporočiti našim bralcem Šmarskih 
novic? 

Dragi moji, ne čakajte na boljše čase ali boljše leto. To je že tukaj. Vse kar  
zares imamo je tukaj in zdaj, zato UŽIVAJTE vsak sleherni trenutek,  
kolikor le lahko!
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K O L U M N A

KULTURNI 
DOM ŠMARJE 
PRI JELŠAH – 
TUDI PROSTOR 
PRAZNOVANJ 
IN DRUŽABNIH 
DOGODKOV
JOŽE ČAKŠ

Svoja vrata pa je imel in jih seveda še ima 
odprta za mlade. Marsikdo se še spomni, 
da je bil v kulturnem domu celo disco 
klub, in to v prostorih pod odrom. Se 
pa je kmalu ugotovilo, da ne morejo biti 
tovrstne zabave za mlade v prostorih, ki 
so požarno izjemno nevarni in ne morejo 
zadostiti vsem predpisom na področju 
gostinstva in splošne varnosti. Zato je 
po določenem času “Disco kulturni 
dom” prenehal z delovanjem. Je pa bil in 
tudi ostaja odprt za kulturne dejavnosti 
mladih, predvsem gledališča in razne 
delavnice in posvetovanja. Mladi, 
združeni v Mladinskem kulturnem klubu 
Netek, posvečajo svoje delo ravno v času 
praznovanj ustvarjalnosti otrok in mladine 
v okviru raznih delavnic v spodnji dvorani 
kulturnega doma. Praznik  jim je vedno 
zanimiv izziv za ustvarjalnost.

Praznovanje obletnic, slavnostne dogodke, 
sprejem gostov in delegacij je dvorana 
v kulturnem domu nudila številnim 
domačim društvom, ustanovam, zavodom, 
delovnim organizacijam, podjetnikom ter 
obrtnikom. Prav gotovo je za kulturni in 
družabni dogodek izjemno pomembno, 
v kakšnih prostorih ga pripraviš in kam 
povabiš goste. Kulturni dom je bil za vse 
takšne dogodke reprezentančni objekt, saj 
je bilo mogoče združiti uradni program v 
zgornji dvorani in nato družabno srečanje 
v spodnji dvorani. Teh praznovanj je bilo 
izjemno veliko in se jih ne da našteti. Je 
pa bilo prvo veliko praznovanje kakšnega 
društva v novem kulturnem domu že 
leta 1980, ko je šmarsko gasilsko društvo 
praznovalo svojo 100-letnico delovanja.  
Ker je na ta dan izjemno močno deževalo, 
se je pokazalo, kako prav je, da ima Šmarje 
takšen dom, v katerem se lahko odvije tudi 
tako veličastna obletnica. Prireditev je bila 
namreč predvidena na prostem.

Veliko je bilo tudi praznovanj, ki so jih 
pripravili v domačem društvu upokojencev, 
Zvezi društev upokojencev Kozjansko in 
humanitarnih društvih. Posebej odmevne 
so bile prireditve, ki so predstavljale 
ustvarjalnost starejših na področju 
kulture, predvsem glasbe in petja. Tu 
je bila predvsem aktivna Zveza društev 
upokojencev Kozjansko, ki je na šmarski 
oder pritegnila tudi skupine iz sosednjih 

držav in zamejstva. Veliko dogodkov 
ob praznovanjih pa so sooblikovale 
članice Društva kmetic Ajda in Društvo 
vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje 
pri Jelšah. Predvsem je bil njihov delež 
pomemben pri družabnih srečanjih in 
ob raznih zaključkih v kulturnem domu. 
Posebno lep prazničen utrip ob veliki noči 
pa društvo kmetic Ajda pripravlja vsako 
leto z razstavo in prodajo velikonočnih jedi 
v spodnji dvorani doma. 

Praznovanja  v kulturnem domu pa 
dopolnjujejo prireditve na ploščadi pred 
domom. Izjemno funkcionalen prostor za 
prireditve na prostem je takoj ob ureditvi 
ploščadi leta 1986 zaznamovalo veliko 
slavje ob prazniku občine. Že takrat se je 
ugotavljalo, da je ta prostor izjemno dobro 
načrtovan in funkcionalen, ravno za takšne 
in podobne dogodke. Na tem prostoru se 
je v vsem času od ureditve zvrstilo zelo 
veliko prireditev, ki se vsako leto dopolnijo 
še s kakšnim dogodkom.  Tako se širi 
ime kraja, ki gradi svojo prepoznavnost 
tudi na ta način. To so koncerti, srečanja 
pihalnih godb, Čili fest, Pozdrav vinu, 
radijska praznovanja, Kuhne pod jelšami, 
tržnice, pustovanja, žive jaslice itd. Prav 
gotovo pa je bilo eno najlepših praznovanj 
na ploščadi zaključek prireditev ob 
praznovanju 760-letnice prve omembe 
kraja Šmarje pri Jelšah decembra leta 1996. 
Takrat je bilo Šmarje prvič načrtovano 
osvetljeno in okrašeno z izjemno lepo 
praznično dekoracijo. Predvsem vse hiše 
v centru trga. Na zvoniku cerkve so bili 
trije veliki svetlobni napisi 760 in tudi sam 
zvonik je bil posebej osvetljen. Vse to pa 
je prišlo še posebej do izraza prav tisto 
leto na silvestrovo, ko je bilo pripravljeno 
prvo veliko silvestrovanje na prostem pred 
kulturnim domom. To silvestrovanje je bilo 
seveda posebno zaradi praznika in zaradi 
snega, ki je začel padati nekaj pred polnočjo 
– mehek, suh sneg.  Bilo je nepozabno. In 
tega silvestrovanja se spominjajo vsi, ki 
so takrat plesali po snegu kolo po celotni 
ploščadi. Tako je šmarski kulturni dom 
dajal in še daje kraju možnost praznovanj. 
In praznovati je potrebno. Prazniki nam 
dajejo moč za dneve, ki sledijo. 
Zato želim globoko in doživeto praznovanje 
božiča in razigran zaključek leta, ki se 
poslavlja. In srečno v  novem letu 2019.

V teh dneh, ko šmarski kulturni dom 
praznuje svoj štirideseti rojstni dan, 
smo veliko pisali in govorili o njegovem 
poslanstvu na področju kulture. Vendar je 
poleg kulturnega poslanstva opravljal tudi 
pomembno vlogo na področju družabnega 
življenja, društvenega in humanitarnega 
delovanja, različnih praznovanj obletnic 
ustanov in društev ter praznovanja 
občinskega praznika. Če začnemo pri 
prazničnih dogodkih, saj smo ravno v dneh 
veselega decembra, ne moremo mimo 
številnih prireditev za otroke z obiskom 
Dedka Mraza, ki je po dvakrat ali trikrat 
napolnil veliko dvorano in obdaril otroke 
z malimi, vendar pomembnimi darovi. 
Obisk Dedka Mraza je bil navadno v tednu 
med božičem in novim letom. Ti obiski 
in prireditve so bili v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. V devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja se mu je pridružil še sveti 
Miklavž, ki je bil pred tem prisoten bolj v 
družinskih krogih. Občasno pa se mu je 
pridružil še Božiček, tako da imajo sedaj 
vsi trije “dobri možje” svoje mesto tudi na 
odru kulturnega doma in razveseljujejo 
otroke v prazničnih dneh. Dvorana pa je 
v glavnem premajhna za vse, ki se želijo 
ob teh dogodkih srečati z dobrimi možmi. 
Pomembno pa je, da ima kulturni dom to 
možnost in da je bil vedno odprt za take in 
podobne dogodke.
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Dobrodelni praznični bazar

Učenci OŠ Šmarje pri Jelšah so na centralni šoli v četrtek na 
Miklavžev dan, 6. 12. 2018, izvedli dobrodelni praznični bazar. Že 
konec novembra so pod vodstvom učiteljic začeli izdelovati različne 
izdelke. Nastali so krasni aranžmaji, obeski za smrečico, medenjaki 
različnih oblik, čokoladne kroglice, kvašeni parkeljni in pletenice, 
svečniki, mila, kreme za roke ter pestre voščilnice. Ob prihodu 
prvega dobrega moža smo z učenci v večnamenskem prostoru 
šole ustvarili pravljični kotiček, kjer smo vse izdelke postavili 
na ogled. Polni pričakovanja smo pričakali prve obiskovalce. S 
prostovoljnimi prispevki so nas podprli starši, dedki, babice in 
učitelji. Ob zvenu božične glasbe v ozadju je od 15. do 18. ure 
potekalo prav prijetno medgeneracijsko druženje. Hvala vsem, ki 
ste podprli naš trud s prispevki. V prihodnjih prazničnih dneh pa 
želimo vsem obilo topline pri srcu.
Anja Vrečko

Razstava Pot knjige od avtorja do 
bralca in obisk ilustratorja
Od 19. do 30. novembra (v času knjižnega sejma) smo na OŠ 
Šmarje pri Jelšah gostili potujočo razstavo z naslovom Pot knjige 
od avtorja do bralca, ki prikazuje proces nastanka knjige. Kratka 
zgodba, zapisana v obliki stripa, je delo pisatelja Žige X. Gombača 
in ilustratorja Davida Krančana in nas po posameznih tematskih 

sklopih popelje v svet knjige z glavnim junakom, simpatičnim 
knjižnim moljem. Razstavo smo postavili na hodniku pred 
jedilnico, da si jo je lahko ogledalo čim več učencev in odraslih. 
Zlasti so se vanjo poglobili učenci 4. razredov, ki so to tematiko 
obravnavali že v knjižnici, kjer so rešili tudi imenitne učne liste in 
se ob njih zelo zabavali. V dar so prejeli brošuro s poučno zgodbo 
v obliki stripa, obiskal pa nas je tudi eden od avtorjev, ilustrator 
David Krančan. Podrobno nam je predstavil, kako strip nastaja – 
od ideje do zapisa besedila in risanja ilustracij. Pred nami je narisal 
tudi knjižnega molja. Plakat bomo uokvirili in bo krasil našo 
knjižnico. 

Hvaležni smo Javni agenciji za knjigo RS (JAK), ki je v sodelovanju 
z Bralnim društvom Slovenije zasnovala brošuro in plakate ter nam 
vse to omogočila.
Tanja Jurjec

Dve zlati priznanji na državnem 
tekmovanju Matemček

V soboto, 24. novembra, je na OŠ Šmarje pri Jelšah 
potekalo državno tekmovanje iz prostorske predstavljivosti 
Matemček. Sodelovalo je 144 učencev celjske regije. Pri nas so 
gostovale  OŠ Vojnik s podružnicami, OŠ Laško, II. OŠ Celje, OŠ 
Lava Celje, OŠ Vitanje in OŠ Šmarje pri Jelšah s podružnicami 
Mestinje, Kristan Vrh, Sveti Štefan, Zibika in Sladka Gora.

Učenci naše šole so bili na tekmovanju zelo uspešni, saj so skupaj 
dosegli kar 33 srebrnih  in 2 zlati priznanji. Zlato priznanje 
Matemček sta osvojila Lucia Opalič iz 2. b in Filip Kunej iz 7. d. 
Darja Štravs

Znanje o plevelih prineslo priznanja
Tudi letos so se učenci urili v razumevanju delovanja ekosistemov 
in pomenu posameznih delov le-teh. Pleveli že na prvi pogled 
delujejo zelo negativno, a so jih učenci 8. in 9. razredov spoznali 
še z druge plati. Ugotovili so, da so mnogi lahko koristni za 

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

Prijetno praznično vzdušje na šolskem bazarju. foto: arhiv šole

David Krančan je pred četrtošolci narisal knjižnega molja. foto: arhiv šole

Zlata Matemčka. foto: arhiv šole
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človekovo uporabo ali pa so nepogrešljivi v agroekosistemih 
kot začetek prehranjevalnih verig. Mnoge med njimi pa človek 
zaradi spremenjenega načina kmetovanja že ogroža. Svoje odlično 
znanje je v najboljši meri dokazal Jakob Rihter, ki je prejel zlato 
Proteusovo priznanje in dosegel 5. mesto v državi. Pridobljeno 
znanje pa so posrebrili Lara Pevec, Rok Krivokapič in Klavdija 
Tašner. Vsem sodelujočim na tekmovanju želim, da bodo svoje 
znanje v čim večji meri uporabljali na svojih vrtovih.
Marjeta Dečman Iglič

V mavričnem svetu kemije

Učenci OŠ Šmarje pri Jelšah so navdušeni nad eksperimentiranjem. 
Tako je v oktobru šest devetošolcev sodelovalo na izbirnem 
tekmovanju iz kemijskega poskusa za osnovne šole z naslovom 
Z ionskimi reakcijami v mavrični svet kemije. Jakob Rihter in 
Rok Krivokapić sta za poskus PLESOČI PLAMEN osvojila 
bronasto priznanje. Štirje učenci – Eneja Gobec, Maja Petauer, 
Leja Stiplošek in Jakob Zagajšek – pa so se uvrstili na državno 
tekmovanje, ki je potekalo v  torek, 27. novembra, na Gimnaziji 
Moste v Ljubljani. Med 20 predstavljenimi poskusi sta Leja in 
Jakob z eksperimentom POTUJOČI PLAMEN osvojila srebrno, 
Maja in Eneja pa z eksperimentom OKRASEK ZA SMREKO zlato 
priznanje. Posnetke poskusov si lahko ogledate tudi na YouTubu.
Klavdija Černelč

 Izjemni tudi v angleščini

V ponedeljek, 19. novembra,  je v Šmartnem ob Paki 
potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za 
osmošolce. Naši učenci Matic Šket, Nik Deželak in Miha Kos so 
izkazali odlično znanje, še posebej Matic Šket, ki je osvojil 
srebrno priznanje.
Tina Ipavece

Predavanje o načrtovanju karierne 
poti
V začetku decembra smo za starše učencev 7., 8. in 9. razreda 
organizirali predavanje Gorazda Praha, podjetniško-kariernega 
mentorja, raziskovalca trga dela in organizacijskih kultur ter 
svetovalca in motivatorja, zaposlenega v Zavodu za napredno 
učenje Micero. V dobri uri druženja je skušal razložiti, na kakšen 
način se pogovarjati z otroki, da bi jim bili čim bolj v pomoč pri 
odločanju za karierno pot. Napotki, ki jih je delil s starši in učitelji, 
bodo gotovo v pomoč marsikomu – ne samo pri odločanju za 
srednješolski program in poklic, temveč tudi kot smernice pri 
vzgoji otrok in pripravi na samostojno življenje.
Jerneja Kocman, psihologinja

Odlični na Proteusovem tekmovanju. foto: arhiv šole

Nik, Miha in Matic – odlični v angleščini. foto: arhiv šole

Gorazd Prah med predavanjem. foto: arhiv šole

Naši uspešni kemiki. foto: arhiv šole
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I. 
1. V Občini Šmarje pri Jelšah je v drugem krogu volitev za župana 
imelo pravico voliti 8.431 volivcev. Volivcev, ki bi glasovali s 
potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v 
volilni imenik, ni bilo.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 3.507 
volivcev ali 41.6 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. 

3. Za izvolitev župana je bilo oddanih 3.507 glasovnic.

4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je 
bilo neveljavnih 13 glasovnic (0,37 % oddanih glasovnic).

5. Veljavnih je bilo 3.494 glasovnic. Od veljavnih glasov so kandidati 
dobili naslednje število:

6. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s 107. 
členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) za župana Občine Šmarje pri Jelšah izvoljen 
Matija Čakš, roj. 10. 4. 1985, stan. Koretno 15, 3240 Šmarje pri 
Jelšah.

II. 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so volitve 2. 12. 2018 
potekale v skladu z veljavno zakonodajo, in soglasno sprejela to 
poročilo na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07- UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17). 

Št. 041-0086/2018
Šmarje pri Jelšah, 4. 12.  2018

Anja Černezel, univ. dipl. prav., l. r.
predsednica Občinske volilne komisije
Občine Šmarje pri Jelšah

Občinska volilna komisija Občine Šmarje 
pri Jelšah na podlagi 41. in 90. člena Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17), zapisnikov o delu volilnih 

odborov in zapisnika o delu Občinske volilne komisije 
Občine Šmarje pri Jelšah pri ugotavljanju izida volitev za 

župana v Občini Šmarje pri Jelšah 2. 12. 12018 objavlja

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

POROČILO 
 o izidu volitev za župana v občini Šmarje pri Jelšah 
2. decembra 2018 - drugi krog

  Kandidat Št. glasov % glasov
1. Matija Čakš 2353 67,34
2. David Stupica 1141 32,66

KO SE ZA AVTOM POKADI, 
ZA NJEGA FENIK POSKRBI
KO SE ZA AVTOM POKADI, 
ZA NJEGA FENIK POSKRBI

Varno vožnjo 
in srečno 2019!
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ODBOJKA
zabaven odbojkarski turnir pred prazniki
Športno društvo Mestinje je 11. decembra v telovadnici 
OŠ Šmarje pri Jelšah izvedlo 1. turnir v odbojki v 
dvorani. Turnir je bil zastavljen malo drugače od 
običajnih tovrstnih dogodkov, saj smo člani društva 
medse povabili žensko odbojkarsko ekipo ŠD Šmarje pri 
Jelšah ter ostale prijatelje iz okoliških odbojkarskih ekip. 
Simpatično (z)mešani smo odigrali nekaj tekem, podelili 
priznanja in čestitali najboljšim. Prostovoljni prispevki, 
ki smo jih prejeli namesto prijavnine, bodo namenjeni 
tistim v naši občini, ki jim bo ta prispevek prišel prav. 
Naš prvi dvoranski turnir smo zaključili s prijetnim
druženjem in soglasno potrdili, da je tovrstno “mešanje” 
treba ponoviti.
Aleš Ratej, predsednik ŠD Mestinje

KARATE
ko se uresničijo sanje 
V soboto, 23. novembra, je v Hočah potekalo državno 
prvenstvo Slovenije do 21 let. Na njem je sodelovalo 
434 najboljših tekmovalcev iz Slovenije, ki so zastopali 
49 klubov. Za Karate klub Kozjansko in Obsotelje je 
tekmovalo 10 tekmovalcev, ki so se dalj časa pripravljali 
za to pomembno tekmo na koncu sezone, in sicer Ana in 
Lea Bele, Lara in Leon Sodin, Vinko Juraja, Filip Lotrič, 
Grega Zbil, Benjamin Herman, Luka Bele in Žan Luka 
Lesnika. Klub je dobil tri državne prvake in tako tekmo 
med 49 klubi iz celotne Slovenije končal na odličnem 4.
mestu, kar je s pomlajeno ekipo za klub več kot odličen 
uspeh. Če izpostavimo le vaše mlade krajane Šmarja pri 
Jelšah, gredo iskrene čestitke v kategoriji kumite malčki
-30 kg, kjer je kot začetnik letos celo sezono presenečal 
z dobrimi uvrstitvami, Leonu Sodinu, ki si je tudi na 
državnem prvenstvu priboril neverjetno drugo mesto.
V kategoriji kumite malčki +30 kg se je zelo dobro 
boril Benjamin Herman, prišel je do repasaža, a žal 
drugega izgubil in s tem izgubil možnost za stopničke. 
V kategoriji ml. kadetinje -40 kg je nastopila Lara Sodin. 
Tudi ona iz tekme v tekmo nabira izkušnje tako velikih 
tekmovanj in zelo hitro napreduje v borbah. V finalni 
borbi je morala priznati poraz, vendar je še vedno 
osvojila srebrno 2. mesto.

Naši tekmovalci so skromni, složni, pravi borci, starši so 
vztrajni, z realnimi pričakovanji in brez obtožb, navijači 
pa najbolj glasni in vzdržljivi. To je recept za odlično 
delo in vrhunske dosežke in v tej smeri si bo Karate klub 
Kozjansko in Obsotelje prizadeval delovati še naprej.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, velika hvala staršem 
in navijačem – brez vas ne bi bili v samem vrhu.
Miha Romih, glavni trener

Skupinska slika 1. (z)mešanega turnirja. 
foto: šd mestinje

foto: arhiv kluba

TRADICIONALNI NOVOLETNI POHOD OKROG ŠMARJA, 
1. 1. 2019 ob 10. uri na ploščadi pred KD v Šmarju. 
Pot nas bo vodila po hribih okrog Šmarja, mimo ŠO proti 

Sv. Miklavžu, skozi Bobovo, Pijovce, Preloge in Belo v Šmarje. 
Na poti bo nekaj postojank, kjer bo poskrbljeno za hidracijo 
pa tudi lačni ne bomo.  Naročeno je lepo vreme, dobro voljo 

pa morate prinesti s sabo. Udeleženci prav tako tradicionalno 
prejmejo spominsko darilo, ki nesme manjkati v vaši zbirki.

Torej, nasvidenje do 15. NOVOLETNEGA POHODA!

športno društvo šmarje in ztšm
 

želite biti aktivni že prvi dan novega leta?

Novoletni pohod okrog Šmarja
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ŠAH
memorial avguština cverlina
Na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah smo letos prvič 
priredili šahovski turnir v spomin na dolgoletnega 
predsednika šmarskega šahovskega kluba g. Avguština 
Cverlina, ki je požrtvovalno razdajal svoje znanje in šah 
približal mnogim generacijam otrok. Združili smo ga z 
Miklavževim turnirjem, katerega pobudnik je bil pred 
desetimi leti prav g. Avgust. Učenci se šolskih turnirjev 
radi udeležujejo. Tudi letos je sodelovalo lepo število 
mlajših in malo starejših šahistov. Odigrali so pet kol, 
nato je sledila podelitev medalj najboljšim v posameznih 
kategorijah. Med mlajšimi fanti so prva tri mesta zasedli 
Nejc Šale, Jošt Ratej in Anže Drama, med starejšimi pa 
Vid Koritnik, Jakob Gobec in Tristan Ancelj. Medalje
smo podelili tudi dekletom. Med mlajšimi so jih prejele 
Tija Mikez, Lina Mikez in Lara Karić, med starejšimi 
pa Ulla Muzel, Ana Marija Plevnik in Hana Golež.
Na nadobudne šahiste ni pozabil niti Miklavž, ki je v 
sodelovanju s sponzorji in predsednikom šahovskega 
kluba Dominikom Košičem bogato napolnil darilne 
vrečke ter vsakega razveselil s svojimi dobrotami.
Zahvaljujemo se g. Košiču za tvorno sodelovanje, 
šahovskima sodnikoma Mirku Koširju in Silvestru 
Šrimfu, da sta pozorno spremljala dogajanje na 
šahovnicah, in vsem sponzorjem, s pomočjo katerih so 
bile Miklavževe vrečke polne dobrot.
Monika Javornik

KOŠARKA
uvrstitev na državno tekmovanje 
košarkarskega superšolarja 
Z zaključnima turnirjema se je končal drugi del (regijsko 
tekmovanje) Košarkarskega Superšolarja, državnega 
tekmovanja v košarki za starejše učence in učenke. Oba 
turnirja je uspešno organiziralo šolsko športno društvo, 
uspešni pa sta bili tudi obe šmarski ekipi, ki sta osvojili 
drugo mesto in se uvrstili na državno tekmovanje. Igralci 
so pokazali zavidljivo raven tehnično-taktičnega znanja 
in navduševali s hitro in atraktivno igro. Kljub poškodbi 
dveh ključnih igralcev so se naši učenci v finalu uspešno 
upirali gostom iz Podčetrtka, pred tem pa suvereno 
premagali vrstnike iz Slovenskih Konjic. Finalna tekma 
učenk je bila vseskozi izenačena, vendar so tokrat morale 
domačinke priznati premoč II. OŠ Celje. Boris Emeršič

Skupinska fotografija.
foto: arhiv oš

uspešni šahisti

Za nami sta dve šahovski tekmovanji, na katerih 
so naši učenci dosegli izjemne rezultate. V petek, 
7. decembra, so v Mariboru odigrali drugi turnir 
Štajerske kadetske lige 2018/19 in dosegli lepo število 
točk. Za dramatičen zaključek je poskrbel Tilen 
Drama, ki se je v boj za zmago med fanti do 12 let 
podal v dodatni partiji. Po napeti igri je priznal premoč 
nasprotniku in ponosno sprejel drugo mesto. Že 
naslednji dan so se isti učenci udeležili posamičnega 
prvenstva celjskega področja v Kozjem. 

V kategoriji fantov do 12 let so naši šahisti pometli z 
vso konkurenco in zasedli prva tri mesta. Tilen Drama 
je tako postal področni prvak celjskega področja, 
drugi je bil Vid Koritnik, tretji pa Jakob Gobec. Takoj 
za stopničkami se je na četrto mesto uvrstil še Luka 
Kitak. Ulla Muzel je med dekleti do 12 let osvojila 
drugo mesto.

Nik Deželak je bil med fanti do 15 let drugi, Tristan 
Ancelj pa tretji. Z odličnimi rezultati so se učenci uvrstili 
na državno posamično prvenstvo, ki bo 12.  januarja 2019 
v Kranju. 
Monika Javornik

Jakob, Tilen in Vid - najboljši med fanti do 12 let.
foto: arhiv oš

Drugouvrščena ekipa naših fantov (levo).
foto: arhiv oš
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ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE
znak za športne zasluge
Športna unija Slovenije, ki je pri nas 
zadolžena predvsem za področje 
množičnega športa in športa za vse, 
podeljuje priznanja športnim zvezam in 
društvom za svojo dejavnost na področju 
športa. Tudi letos so podelili nekaj 
priznanj in plaket. Med dobitniki znaka 
za športne zasluge je tudi Športno 
društvo Šmarje za dolgoletno uspešno 
delovanje na področju množičnega 
športa pri nas.
ŠD Šmarje izhaja iz ŠD SOKOL, ki 
je bilo ustanovljeno v Šmarju leta 
1922. Delovanje je potekalo na več 
področjih, tudi glasbenem, likovnem, 
dramskem in drugih. Leta 2000 se je 
naše društvo preimenovalo iz TVD 
Psartizan v Športno društvo. Združuje 
več sekcij, nekatere pa so se odcepile in 
osamosvojile: NK Šmarje, KK Šmarje, 
Tenis klub in Šahovski klub Šmarje. 
Sedaj ti samostojni klubi delujejo dobro. 
Enako se dogaja tudi v sekcijah ŠD:
• ODBOJKARSKA SEKCIJA,
• TEKAŠKA SEKCIJA,
• KOLESARSKA SEKCIJA,
• BALINARSKA SEKCIJA,
• NAMIZNOTENIŠKA SEKCIJA,
• STRELSKA SEKCIJA,
• POHODNIŠTVO,
• BADMINTON SEKCIJA,
• STV in občasno še katere druge, 

odvisno od interesa.
Delovanje poteka brez večjih težav, 
še največ težav je pri članstvu, saj so 
se nekateri že tako razvadili, da je za 
njih samoumevno, da nekdo poskrbi 
za njihovo rekreacijo! Sami rezultati 
delovanja so dobri, prihajajo novi člani, 
nekateri odhajajo in tako se delovanje 
vrti naprej.
Veseli smo vsakega novega člana, zato 
vabimo k sodelovanju vse, ki si želijo 
sodelovanja, druženja, novih oblik 
delovanja, novih prijateljev in znancev 
predvsem na področju zdravega načina 
življenja. Ni nas težko najti, le dobro 
voljo morate pokazati!
Vsem vodjam sekcij in vsem članom ŠD 
Šmarje čestitamo za prejeto priznanje in 
želimo še več novih uspehov! Ob novem 
letu pa – SREČNO 2019!
Robert Šramel, predsednik ŠD

Š M A R S K A  L E G E N D A

DRAGO 
LAH – LOLA 
besedilo Špela Rožman 
foto Damjan Regoršek

“Lola, o Lola, ti znaš da nisam milioner …” 
je del refrena pesmi stare jugoslovanske 
pop rock skupine, ki se je prepevala v 70. 
letih in še kasneje. Šmarčani pa ob njej 
pomislimo na nekoga točno določenega. 
In to je nihče drug kot Drago oz. po 
“šmarsko” kar Lola. Legenda šmarske 
godbe na pihala, saj je njihov član že kar 
30 let. 

Rojen Šmarčan, najstarejši od treh otrok, 
zase pravi, da je bil kot otrok pravi 
“fakin”. “Seveda smo radi zafrkavali 
mlade učiteljice in jim gledali pod 
krila … (smeh).” V osnovni šoli je imel 
zato tudi kar nekaj težav, vendar je s 
pomočjo svoje sestre Darinke, ki mu 
je pomagala pri domačih nalogah in 
drugem šolskem delu, uspešno zaključil 
šmarsko osnovno šolo. Srednjo šolo je 
obiskoval v Celju, kjer z učenjem ni imel 
večjih težav. Najprej si je pridobil poklic 
avtomehanika, potem pa še poklicnega 
šoferja. To delo je bilo v takratnem času 
zelo iskano, zato je zlahka dobil službo. 
Najprej je kratek čas delal v Železarni 
Štore, potem pa je 30 let, do upokojitve, 

svoje delo opravljal kot šofer tovornjaka.  
“Pri moji službi mi je bil najbolj všeč 
“šoferaj”. Prevozil sem celo Evropo. Obiskal 
sem Španijo, Francijo, Nemčijo, Rusijo 
… tudi Irak, Jordanijo, Turčijo. Te so le 
ene izmed mnogih drugih. Zelo rad sem 
bil v tujini, a še raje sem se vračal domov. 
Vsepovsod je zelo lepo, ampak tukaj v 
Sloveniji, v Šmarju, je pa najlepše.”

Glasba Dragu pomeni ogromno. Že kot 
osnovnošolec se je učil igrati na kitaro, 
kasneje pa je svoje znanje izpopolnjeval 
sam. V mladih letih je imel tudi sam svojo 
glasbeno skupino. Imenovali so se Rogaški 
instrumentalni kvintet. “Igrali smo vsako 
soboto na rednih plesih vse glasbene zvrsti. 
To so bile zabave! Na prvem mestu so bile 
seveda ženske in pa seveda dobra družba. 
Lepe spomine imam na ta čas. Res mi je 
bilo v veliko veselje igrati tam.” Činele in 
bobne, ki jih že 30 let vestno igra v Godbi 
na pihala Šmarje pri Jelšah, se je, kot pravi, 
naučil igrati sam. Poleg glasbe svoj čas z 
največjim veseljem namenja tudi rožam. 
Zanj predstavljajo veliko sprostitev, kakor 
vsa narava. Pove, da mu njegove balkonske 
rože tako dobro uspevajo, da jih občudujejo 
celo ženske, tudi tiste, ki se z njimi poklicno 
ukvarjajo. Z nasmehom na obrazu pove, 
da mu to daje še posebno zadovoljstvo in 
potrditev.

In kako je sploh prišlo do vzdevka Lola? 
“Ko sem bil mlad, sem bil zraven na vsaki 
veselici. Velikokrat sem na njih tudi pel in 
ena izmed pesmi je bila Lola. Šmarčani pa 
me imajo radi, ker sem bil stalno med njimi, 
saj sem rad plesal in se zabaval. Seveda pa 
to z veseljem počnem še danes, kolikor 
lahko. Od vsega pa imam najraje še vedno 
ženske (smeh).” Na samotni otok pa se Lola 
ne bi odpravil. Pravi, da tam ne bi zdržal, 
saj ima zelo rad ljudi in njihovo družbo. 
Bi se pa namesto tja odpravil v kakšno 
azijsko državo, saj ga zelo zanima njihova 
kultura. Že od nekdaj ga namreč navdušujejo 
različni ljudje in njihove navade ter običaji 

kot tudi sama zgodovina. Posebnega 
življenjskega vodila nima, je pa omenil 
veliko stvari in ko jih sestaviš skupaj, 
vidiš ravno kot to – “Če kaj delam, 
delam to pošteno,” in, “imel sem (in 
še ga imam) čudovito življenje, ki 
sem si ga SAM ustvaril.” 
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ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR TRADICIONALNO 
ORGANIZIRA KULINARIČNI DOGODEK  
V ŠMARJU PRI JELŠAH
Šmarska vinska klet bo v ponedeljek, 28. januarja 2019, ob 19. uri 
gostila gastronomsko-kulinarični dogodek z naslovom Tradicija 
in letni čas. Izvedli ga bodo študentje Šolskega centra Šentjur, 
Višje strokovne šole, smer Gostinstvo in turizem. Študentje 
bodo pripravili in postregli trihodni meni treh slovenskih 
regij ob vinski in glasbeni spremljavi s pomočjo gostujočega 
“chefa” Roberta Gregorčiča iz Oštarije v Dolenjskih Toplicah. 
Tradicionalno hrano bodo pripravili na modernejši način in 
ob izbrani hrani postregli vino Šolska kapljica Šolskega centra 
Šentjur in vina priznanih šmarskih vinogradnikov.
V januarju 2018 je bil organiziran že 3. tradicionalni kulinarični 
dogodek. Zbrane goste je pozdravil direktor Šolskega centra 
Šentjur in ravnatelj Višje strokovne šole mag. Branko Šket, ki 
je predstavil šolo, dejavnosti in izobraževalne programe vse 
prehranske verige. Zbranim gostom je posebej predstavil nov 
srednješolski program veterinarski tehnik, ki je novost na našem 
območju. Pozdrav je zbranim namenil tudi predsednik društva 
vinogradnikov in kletarjev Trta, Jani Vreže. V strežbi je študente 
usmerjal predavatelj mag. Sebastjan Repnik. Študentje so gostom 
prestavili vsako jed ter postreženo vino, ki je bilo izbrano za 
posamezno jed. V pomoč študentkam pri predstavitvi vina 
je sodeloval predavatelj vinarstva in skrbnik šolske učne kleti 
Jurij Gunzek. Na tem dogodku se je prav tako predstavil “chef ” 
Roberto Gregorčič iz Oštarije v Dolenjskih Toplicah,  ki je pod 
budnim očesom spremljal in usmerjal študente v kuhinji.
Sonja Boštjančič

P R I S P E V K I  B R A L C E V
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Študenti pri strežbi sladice in vinske spremljave.  
foto: arhiv Šolskega centra Šentjur

ASISTENTA V MARKETINGU
K sodelovanju vabimo asistenta v marketingu. Obseg dela zajema vnos podatkov 
o kupcih in skrb za CRM bazo skladno z uredbo GDPR, priprava analiz iz baze CRM,
sodelovanje pri pripravi marketinških aktivnosti, spremljanje tekočih marketinških 
aktivnosti, spremljanje družabnih omrežij, prevajanje tujih materjalov v SLO za 
skladnost izdelkov v prodaji, po potrebi izvedba aktivnosti v trgovini in 
organizacija dogodkov. Od Vas pričakujemo končano VI ali VII stopnjo izobrazbe ali 
študent v zaključni fazi smeri marketing ali trženje, dobre komunikacijske 
sposobnosti, sposobnost samo organizacije. Aktivno znanje angleškega jezika.

Pošljite življenjepis s sliko in prošnjo za delo na elektronski naslov 
tajnistvo@trgovinejager.com ali kadri@trgovinejager.com lahko pa pošljete tudi 
po navadni pošti na naslov Jagros, d.o.o. Prvomajska ul. 29, 3250 Rogaška Slatina

ASISTENTA V NABAVI 
K sodelovanju vabimo asistenta v nabavi. Obseg dela zajema pripravo analize trga 
za nove izdelke, izvedbo korespondence z dobavitelji doma in v tujini, pripravo 
pogodb in koordinacija z dobavitelji, sprejemanje in oddajanje naročil, pripravo 
podatkov in vnos le teh v baze, sodelovanje pri pripravi marketinških aktivnosti z 
dobavitelji, pregled in analiza ponudb ter predlaganje oblikovanja 
asortimanov, prevajanje spremnih dokumentov za blago iz tujine v slovenski jezik. 
Od Vas pričakujemo končano VI ali VII stopnjo izobrazbe ali študent v zaključni 
fazi ekonomske smeri ali  marketing/trženje, dobre komunikacijske sposobnosti, 
sposobnost pogajanja,  sposobnost samo organizacije. Aktivno znanje angleškega 
jezika.

ZAPOSLIMO! 

Jagros d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat, www.trgovinejager.com

NEPTUN – baterija                       
36 strelov, kategorija F2, NEM  496,80 g, 

trajanje pribl. 30 s, višina pribl.: 45 m

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

trajanje pribl. 40 s, višina pribl.:  35 m

KLEOPATRA – baterija           
20 strelov, kategorija F2, NEM  

127,30 g, trajanje pribl.: 23 s, višina 
pribl.: 30 m

TUTANKAMON
3 baterije, 41 strelov, kategorija F2

NEM: 276,80 g, trajanje pribl. 55 sek, višina 
pribl. 45 m

AHIL – set baterij
5 baterij, 66 strelov, kategorija F2, 

NEM: 448,60 g, trajanje pribl. 90 sek., višina 
pribl. 45 m

ZEUS – set baterij        
3 baterije , 80 - strelov, kategorija F2,

NEM 299,20 g, trajanje pribl.: 75s,
višina pribl.: 35 m

15,99

34,99

24,99

57,99

26,99

7,99

3 BATERIJE

3 BATERIJE

5 BATERIJ

Popravek prispevka - 
DOLINA ŽULJEVIH ROK, ŠN št. 27, november 2018
“Ob zaključku hvala 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). Magdalena Kovačič
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Želimo Vam, da bo leto ki prihaja, razigrano in navihano kot smo MI… 
 

Verjemite v to, v kar verjame Cristofer Robin, v pravljici medvedek Pu, v kateri pravi: 
»Močnejši si, kot se zdiš, 

pogumnejši si, kot verjameš, 
in bistrejši si, kot misliš.« 

 

SREČNO 2019! 
 
 

  Mali in veliki iz Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, 
z ravnateljico Jelko Kitak. 

   
  

V O Š Č I L A  B R E Z P L A Č N E  O B J A V E
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Kaj prinaša mlado leto,

ki v naročju zime raste,

s tisoči želja začeto,

kakšno bo, kadar odraste?

Naj kakor predrobno seme

zraste v čudežno drevo,

s korenino sredi zemlje,

s krošnjo daleč pod nebo …

BINA ŠTAMPE ŽMAVC

Želimo vam, da bi v novem letu našli srečo tam, 
kjer jo iščete in najbolj potrebujete. 

Srečno 2019!

Kolektiv in učenci OŠ Šmarje pri Jelšah
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2019 

NK Šmarje pri Jelšah

NAJ BO 

ZMAGOVALNO 
NA PRAVIH PODROČJIH 

SREČNO IN 
 

GLASBE POLNO 
 

LETO 2019 

DRUŠTVO BIG BAND ŠMARJE 

Naj zvezde 
zdravja, ljubezni, 
miru sijejo vse leto
in naj se izpolnijo 
vsa pričakovanja. 
SREČNO 2019…

Folklorno društvo Sveti Štefan.

V O Š Č I L A  B R E Z P L A Č N E  O B J A V E
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Odbije polnoč in leto mine,
podarja izkušnje, uspehe, spomine.

Odbije polnoč, poti so odprte,
za upe in želje in nove načrte.

Sreče in zdravja 
v prihajajočem 2019 

vam želijo člani 
PD Šmarje pri Ješah

Pridružite se sam pri naših izletih in akcijah. 
Program vam je na voljo na naši spletni strani, 

kjer si lahko ogledate tudi naše delovanje.
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 Ob iztekajočem se 

letu in v pričakovanju 

novega,

je čas, ko drug drugemu 

zaželimo dobro leto.

Želimo vam vesele, 

blagoslovljene božične 

praznike.

Naj bo novo leto 

v zavetju zdravja, 

zaupanja, znanja, 

ustvarjalnosti, športnih 

dosežkov in osebne 

sreče.

Športno Društvo 
Sveti Štefan

V O Š Č I L A  B R E Z P L A Č N E  O B J A V E
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Sedaj je pravi čas za nove ideje, za nove rešitve, za vse,  

kar je tako dolgo čakalo, da končno plane na dan. (J. Doria) 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah  

se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri delovanju društva.  

Vsem občanom pa želimo miren božič  

ter srečno in zdravo novo leto 2019!.   
  

 

PRIJAZNOST V 
BESEDAH USTVARJA 

ZAUPANJE. 

PRIJAZNOST V MISLIH 
USTVARJA GLOBINO. 

PRIJAZNOST V 
DEJANJIH USTVARJA 

LJUBEZEN.

Praznični dnevi naj 
bodo polni miru 

in topline, leto, ki 
prihaja pa naj vam 

natrosi zdravja, 
sreče, medsebojne 

povezanosti, 
razumevanja in 

pozitivne energije. Vse 
to želimo krajanom 
Zibike, občanom 
občine Šmarje pri 

Jelšah in vsem ljudem 
dobre volje.

KS, PGD, KD,  
ŠD in KORK ZIBIKA

PRIJAZNOST V BESEDAH USTVARJA ZAUPANJE. 

PRIJAZNOST V MISLIH USTVARJA GLOBINO. 

PRIJAZNOST V DEJANJIH USTVARJA LJUBEZEN. 

KS, PGD, KD, ŠD IN KORK ZIBIKA 

Praznični dnevi naj bodo polni miru in topline, 
leto, ki prihaja, pa naj vam natrosi zdravja,

sreče, medsebojne povezanosti, razumevanja in
pozitivne energije. Vse to želimo krajanom

Zibike, občanom občine Šmarje pri Jelšah in
vsem ljudem dobre volje. 



4242

anja antolič (27) s Sv. Štefana in barbara marčič (31) 
iz okolice Rač sta jo letos neustrašno mahnili na prav posebno 
kolesarsko potovanje. Za Novi tednik sta povedali, da gresta 
iskat dobroto, ki je je na svetu gotovo še veliko. Prepotovali 
sta že dobršen del Južne Amerike. Ves čas presenečata z 
zanimivimi zapisi in čudovitimi fotografijami. Na spletu  
svoje pripetljaje delita kot “THE BIKE WANDERERS”. 

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

En mesec je naokrog in za nama je nekaj več kot 1000 km ognjene zemlje ter patagonske 
puščave. Začetek je bil težak, zelo težak. Noge niso bile navajene takšne teže na kolesu, 
poleg tega pa naju je močan patagonski veter zelo oviral in tudi večkrat prisilil, da sva 
najini kolesi potiskali skozi puščavo tudi po več km. Razdalje tukaj na jugu Argentine 
so dolge, zares dolge. Med enim in drugim mestom oz. trgovino je vedno tam okoli 250 
km, za naju to pomeni, da morava vse skrbno načrtovati in vedno tovoriti s seboj hrano 
za več dni.

Sicer sva vedeli, da Patagonija slovi po močnem vetru, a si nikoli nisva predstavljali, 
da naju bo le-ta tako razorožil. Med prečkanjem Argentine in Čila sva bili ujeti v pravi 
peščeni vihar. Veter je pihal 100 km/h in ves prah ter kamenje iz ceste je letelo direktno 
v naju. Vidljivost je bila v radiju 1 m, res brutalne razmere. Po 7 km borbe sva bili rešeni 
zaradi dveh tovornjakarjev, ki jima je veter razbil stransko okno na kabini tovornjaka. 
Morava priznati, da so nama ljudje do sedaj vedno bili pripravljeni pomagati, velikokrat 
so nama tudi brezplačno ponudili prenočišče in pokazali ter povedali, kakšno je 
življenje tukaj. Ljudje živijo skromno, veliko je ogromnih kmetij, kjer je glavna dejavnost 
ovčjereja, v mestih pa se večinoma preživljajo s turizmom. Za naju je vsekakor velika 
prednost ta, da obe tekoče govoriva špansko, saj se tako lahko pogovarjava z ljudmi, ki 
živijo tukaj, in izmenjujeva kakšne zgodbe.

Midve se trenutno nahajava v prikupnem majhnem argentinskem mestecu El Chaltén, 
kjer preživljava dneve ob izmenjavanju zgodb s sorojakom Oliverjem Tičem (ki hodi peš 
od Ushuaie proti Aljaski), s katerim se bomo skupaj odpravili proti čilenski meji in drug 
drugemu pomagali prebroditi 7 km neurejene gozdne poti do meje. 

Ampak vsak trud bo poplačan s prelepo pokrajino, skozi katero pelje t. i. Carretera 
Austral, kjer pričakujeva veliko kolesarjev, saj je ta pot zelo popularna med popotniki.

--------
Zapis 5. decembra na Facebooku
Na srečo za vožnjo s kolesom ni potrebno opraviti registracije, prav tako ni potrebno 
tankati bencina pa tudi emisij se ne spušča v zrak. Najini kolesi pa poleg najinih nog 
poganja še nekaj. 
Najini kolesi trenutno poganjata po Argentini nadvse odštekani tablici za kolo,  
@kickbikeplates.
Moje kolo tako poganja sonček, kmalu bo sledil tudi sladoled, Barbarino kolo pa 
poganja avantura.
------

Lep kolesarsko-spomladanski pozdrav v Slovenijo,
Anja in Barbara
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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. 

PR
IR

ED
IT

VE 26.
SRE

28.
PET

29.
SOB

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

DECEMBER 2018

19:00  
Mary Poppins se vrača / Mary Poppins 
Returns
družinski, muzikal 

29. SOB

KINO 

JANUAR 2019
1.
TOR

4.
PET

5.
SOB

7.
PON

8.
TOR

10.
ČČČČČCET

10:00  Novoletni pohod, 
organizator: športno društvo 
šmarje

10:00 Beremo v naročju staršev: 
Simbioza med otrokom in materjo, 
kot predstavnik najglobljih odnosov 
za vse življenje, psihologinja 
Andreja Križan Lipnik

19:00 Koncert VS Freya in 
Harmonikarskega orkestra GŠ 
Rogaška Slatina, organizator: 
društvo vs freya

18:00 
Dialog v medsebojnem sočutju, 
predavanje dr. Karla Gržana

9:00 UTŽO: Modrost in skrivnosti 
za ohranjanje mladosti, predavanje 
Marije Orel

10:00 Moj dom je kartonasta 
škatla: problem cestnih otrok v 
medkulturni perspektivi, predavanje 
dr. Andreja Natererja, za slušatelje 
Zrele univerze Filozofske fakultete 
Maribor

18:00 Avstralija, potopisno 
predavanje Andreje Avberšek

11.
PET

14.
PON

15.
TOR

18.
PET

19.
SOB

21.
PON

22.
TOR

25.
PET

28.
PON

29.
TOR

31.
SRE

10:00  Beremo v naročju staršev: 
Prvi koraki v glasbeni svet, 
glasbena pedagoginja Tatjana 
Šolman

18:00  
Pravljični večer za odrasle

9:00  Srečanje UTŽO

16:30  Pravljična urica za otroke

10:00  Beremo v naročju staršev: 
Prvi koraki v likovni svet, likovna 
pedagoginja Erna Ferjanič

10:00 
Matineja za otroke: Škratko 
sladko, igrana predstava v izvedbi 
Gledališča Kukuc. vstopnina

19:30  3. Abonmajska gledališka 
predstava 2018 / 19: Y. Reza: 
BOG MASAKRA, komedija v 
izvedbi SNG Maribor. vstopnina

9:00  UTŽO: Demenca, moja 
učiteljica, predavanje in delavnica 
Ane Cajnko

10:00  Beremo v naročju staršev: 
Biti mati, biti oče, psihologinja 
Andreja Križan Lipnik

19:00  Kulinarični dogodek: 
Tradicija in letni čas, 
organizator: šolski center 
šentjur

9:00 
UTŽO: Idealni čas za setev 
zelenjave za maksimalni pridelek, 
predavanje Robija Špilerja in 
Tjaše Štruc

18:00 
Psihološki večer z gostjo Marjeto 
Novak

9:00 Filmski abonma ob kavi
Izgubljena v Parizu / Lost in Paris
komedija

9:00 Ralph ruši internet: Razbijač 
Ralph 2 / Ralph Breaks the Internet: 
Wreck-It Ralph 2
animirani, sinhronizirani

3. ČCET
12. SOB

KINO 
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