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Občinsko glasilo Šmarske novice izhaja vsake tri mesece in je brezplačno za vsa 
gospodinjstva ter javne zavode in javna podjetja s sedežem v občini Šmarje pri Jelšah. 
Glasilo je vpisano je v Razvid medijev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pod 
zaporedno številko 2015.

Priporočila avtorjem za nenaročene prispevke 
Članki morajo biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom avtorja in pripisano 
telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. Uredništvo si v skladu z 
uredniško politiko in s 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 
formatu in velikosti vsaj 2 Mb. V besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in navedite 
avtorja. Dolžina nenaročenih prispevkov je lahko največ 1.000 znakov s presledki, v 
vsakem primeru je priporočljiv predhodni dogovor z odgovorno urednico glasila. 

Rok za naslednjo številko
Zadnji rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih objav za naslednjo številko je 9. junij 
2021. Naslednja številka izide 24. junija 2021.

Na naslovnici: Šmarje okoli leta 1910. Iz zbirke starih razglednic Viktorja Tančiča, ki jo hrani 
Domoznanska zbirka Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

Šmarske novice,
glasilo Občine Šmarje pri Jelšah
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Sergeja Javornik,
odgovorna urednica

UVODNIK
Na novo začeti je posebno, nepozabno, neprecenljivo. Prazen list komaj čaka 

prvo črko najlepšega romana. Največje in najlepše ljubezni se vedno vračajo k 
spominu na prvo snidenje. Nepozabni govori se vedno pomnijo po izbrani besedi. 

Dogajanje okoli nas ne gre v pozabo, če je nekje zabeleženo, da ostane. 
Šmarske novice so nastale zato, da se ne pozabi, da se ve, kaj se dogaja, česa so 
ljudje v teh krajih sposobni, kaj zmorejo in znajo ter česa si želijo. Z idejami, voljo, 
energijo in delom je mogoče doseči in preseči marsikaj. Le začeti je treba. Potem 
je lažje kaj dodati, spremeniti kakšno malenkost, kaj opustiti, si izmisliti kaj novega. 

Na današnji dan pred petimi leti sem vas, spoštovani bralci občinskega glasila 
Šmarske novice, prvič nagovorila v uvodnem nagovoru. 25. marca 2016 je namreč 
izšla prva številka glasila, ki ga je Občina Šmarje pri Jelšah izdajala do konca leta 
2017. V minulih treh letih je po odločitvi občinskega sveta za izdajanje glasila skrbel 
Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Začetek tega leta je 
prinesel novo spremembo, na osnovi katere glasilo ponovno izdaja Občina Šmarje 
pri Jelšah, naloge odgovorne urednice pa je župan s sklepom o imenovanju 
(ponovno) zaupal meni. 

Četudi pri ustvarjanju glasila sodelujem od začetka – pač v različno aktivnih 
vlogah – je izdaja, ki jo berete, spet nova zgodba. Nov začetek. Z novo podobo, 
nekaterimi novimi sodelavci in vsebinami. Ostajamo zavezani aktualnim novostim, 
zanimivim vsebinam, predstavljanju dosežkov prebivalcev občine Šmarje pri 
Jelšah. Še naprej bomo krepili pomembnost poznavanja lokalne dediščine – ne le 
skozi vedno izvrstne prispevke Mateje Žagar, ki skrbi za domoznansko zbirko in 
na zanimiv način odstira utrinke preteklosti, ampak tudi z novo kulinarično rubriko. 
Ker je Slovenija letos nosilka naziva evropske gastronomske regije, smo zasnovali 
rubriko Dober tek, v kateri bomo predstavili šmarske kulinarične posebnosti. 

Naša nova moč v uredniškem odboru Alenka Ratej, sicer zaposlena na 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Šmarje pri Jelšah, dnevno spremlja 
dogajanje v podjetništvu, gospodarstvu. Četudi smo bili v zadnjem letu dni na 
tem področju priča številnim težkim zgodbam, so se mnogi podjetniki opogumili, 
sprejeli izziv in se kameleonsko prilagodili danim razmeram. Kako jim je uspelo, 
preberite v rubriki Kalejdoskop gospodarstva.

Novih iskrivih idej se veselimo od našega najmlajšega sodelavca Roka 
Krivokapića, ki bo, v to sem prepričana, s svojo ustvarjalnostjo in mladostno 
energijo spodbujal vse nas v uredniškem odboru. Svojstven pridih bo v novem 
obdobju dodal še Žiga Planinšek, ki se je v preteklih letih tudi že podpisoval pod 
vrsto odličnih prispevkov in z umetniško žilico bogatil vsebino Šmarskih novic. 

Vsi v uredniškem odboru si želimo, da nove šmarske zgodbe pišemo skupaj z 
vami, zaposlenimi v občinski upravi, javnih zavodih, javnih ustanovah, ki delujejo 
na območju šmarske občine, z društvi, klubi …, z vsemi, ki imate radi občino 
Šmarje pri Jelšah in njene kraje. Vabljeni k soustvarjanju vsebine občinskega glasila 
Šmarske novice. Da se ne pozabi. Da se izve, kaj se dogaja, česa smo sposobni, kaj 
zmoremo in znamo. 

Prijetno branje vam želim. Uživajte v pomladi. 

   Marko Samec
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Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani,pred vami je nova izdaja Šmarskih novic. Tokrat je zastavljena nekoliko drugače, saj bo glasilo Šmarske novice sedaj izdajala Občina Šmarje pri Jelšah, odgovorno mesto urednice pa bo pod budnim očesom naše 'piar' službe, gospe Sergeje Javornik. Skupaj z uredniškim odborom bodo za vse nas predstavljali najpomembnejše zgodbe iz naše občine in krajev.  Prepričan sem, da boste z novicami izvedeli vse, kar občina načrtuje, ureja in gradi za vse naše krajane in tudi za tiste, ki tranzitno prehajajo naš kraj. Z veseljem bomo prebirali tudi navdihujoče zgodbe naših ljudi in njihovih prizadevanj, dosežkov in uspehov. Veseli bomo tudi vseh prispevkov naših zavodov, ki nas bodo obveščali o svojih dogodkih in povezanosti z našim krajem.Ob tej priložnosti se zahvaljujem Zavodu TŠM, ki je do sedaj urejal in izdajal Šmarske novice.
Veseli me, da smo v začetku pomladi začeli z izvajanjem načrtovanih projektov v naši občini, ki nam bodo vsem olajšali življenjske pogoje bivanja in izboljšali kakovost našega vsakdana. V nadaljevanju novic boste lahko podrobneje prebrali o vseh projektih, ki smo jih začeli realizirati. Trenutno so odprta dela na cesti Belo–Mala Pristava, kjer poteka preplastitev celotnega odseka cestišča; na cesti na Pečici, kjer bo nov pločnik; podpisana je pogodba s Stanovanjskim skladom o sofinanciranju izgradnje oskrbovanih stanovanjih; zgrajena bo povezovalna cesta Dobrava do Grajskega loga; preurejeno bo križišče Kašča. Vsi omenjeni projekti  so projekti, za katere smo si občinski svet in občinska uprava močno prizadevali v zadnjih dveh letih. Pod sloganom »Občina gradi za vas« želimo, da prepoznate pomembnost omenjenih naložb za naš kraj, za vas oziroma za lepše, učinkovitejše in bolj kakovostno bivanje in gibanje skozi naše kraje. Pri tem brez vaše podpore in razumevanja seveda ne bo šlo. Še posebej prosim za vašo potrpežljivost na cesti, saj lahko za skupno varnost nas samih, še posebej pa vseh otrok, skrbimo zgolj s skupnimi močmi.Veselim se vseh prihodnjih pridobitev v našem kraju in srečanja z vami. Ostanite zdravi in optimistični.

Pozdrav, 
Matija Čakš, dr. vet. med, spec. bujatrike, župan

IZ OBČINSKE UPRAVE

VOC bo zgradil povezovalno cesto Dobrava
Celjsko podjetje VOC bo konec meseca začelo z gra-

dnjo nove povezovalne ceste na območju načrtovane 
stanovanjske soseske Dobrava v Šmarju pri Jelšah. Dela 
bodo končana v štirih mesecih. 

380 metrov dolga cesta bo povezovala Kolodvorsko 
ulico, Grajski log, Dvor in Vegovo ulico pri osnovni šoli. Ob 
cesti bo urejen enostranski pločnik za pešce, na cestišču 
bo na obeh pasovih označena kolesarska pot. V času ure-
ditve križišča na glavni regionalni cesti Šentjur–Mestinje 
(pri Kašči) bo povezovalna cesta služila tudi kot začasna 
obvozna cesta.

Gradnja bo stala 692.180 evrov, kar je v celoti zagoto-
vljeno v letošnjem občinskem proračunu. V času gra-
dnje bo spremenjen prometni režim na Vegovi ulici v 
bližini šole in na pešpoti od nadhoda do šole, o čemer 
bomo javnost pravočasno obvestili.

 Sergeja Javornik

Beseda župana

Pogodbo sta prejšnji teden podpisala župan Matija Čakš in direktor VOC-a 

Matej Štingl. Foto: Občina Šmarje pri Jelšah
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PRIZIDEK IN PRENOVA KUHINJE OŠ ŠMARJE 

vrednost: 303.080 eur 
občinski proračun: 180.939 eur 
sofinanciranje: 122.397 eur 
zaključek: 2021

IZ OBČINSKE UPRAVE

Slaba polovica načrtovanih zneskov je v 
letošnjem proračunu namenjena naložbam. 

Letošnji prihodki znašajo 12.097.365 
evrov, kar je 15 odstotkov več kot v 2020. 
Za naložbene projekte je namenjenih več 
kot 6,3 milijona evrov. Ob upoštevanju inve-
sticijskih transferjev bomo v letu 2021 na-
menili skoraj 48 odstotkov celotnega pro-
računa za naložbe. 

Novi objekti in vsebine
Med večjimi naložbami so obnova stare 

šole v Šmarju pri Jelšah, izgradnja oskrbova-
nih stanovanj, povezovalne ceste Dobrava in 
telovadnice pri podružnični šoli v Zibiki. 

Celjsko podjetje Mika Dom obnavlja historično fasado stare šole 
v Šmarju pri Jelšah. Poleg obnovljenega zunanjega videza bo objekt 
dobil tudi novo vsebino. V pritličju bosta sodoben fizioterapevtski 
center in zdravstveno delovni center, v prvem nadstropju prostori 
uprave javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. 

Pri podružnični šoli v Zibiki Lesnina MG oprema od lanskega sep-
tembra gradi novo telovadnico za izvedbo športne vzgoje, rekreacijo 
in prireditev. Dela bodo predvidoma končana do letošnje jeseni. 

Posodobitev državne regionalne ceste
Več pomembnih naložb bodo na območju občine izvedle državne institucije. 

Na območju Pečice bodo zgrajeni pločnik in avtobusni postajališči, odsek držav-
ne ceste bo celovito prenovljen. V Šentvidu bo saniran most na regionalni cesti, 
po večkratnih preložitvah so ta mesec le začeli s posodobitvijo odseka Mala Pri-
stava–Mestinje. Kmalu se bo začela preplastitev odseka regionalne ceste od stare 
šole do odcepa za Zadrže, kjer bo občina sočasno obnovila pločnik. 

Na glavni prometni žili skozi Šmarje pri Jelšah bosta v kratkem še dve 
gradbišči ovirali promet. Začela se bo namreč ureditev križišča z Vego-
vo ulico (pri trgovini Kašča). Urejeni bodo zavijalni pasovi na regionalni 
cesti, zgrajen bo nadomestni most čez Šmarski potok, urejene površine 
za pešce in kolesarje, novo avtobusno postajališče za smer Šentjur, javna 
razsvetljava, preurejeno bo obstoječe parkirišče … Obsežna naložba je v 
pristojnosti Direkcije za infrastrukturo, ki je tudi glavni financer izvedbe, 
dobro tretjino denarja v letošnjem proračunu zagotavlja občina. 

Direkcija za vodo bo v kratkem začela z rekonstrukcijo kanaliziranega 
dela potoka izpod Barbare, ki je del izvedbe protipoplavnih ukrepov. 

Sergeja Javornik

Kaj gradimo in urejamo?

IZGRADNJA TELOVADNICE PRI POŠ 

ZIBIKA
vrednost: 750.000 eur

občinski proračun: 550.700 eur

sofinanciranje: Eko sklad 134.300 

eur, Fundacija za šport predvidoma 

65.000 eur

zaključek: junij 2021

OBNOVA FASADE NA STARI ŠOLI 

Vrednost: 280.063 eur
občinski proračun: 280.063 eur 
zaključek: september 2021
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Stanovanjski sklad bo 
sofinanciral izgradnjo 
oskrbovanih stanovanj 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) bo so-
investitor izgradnje oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri 
Jelšah. Pogodbo o soinvestiranju sta minuli teden podpi-
sala župan Matija Čakš in mag. Črtomir Remec, direktor 
SSRS-ja.

Občina Šmarje pri Jelšah je oktobra lani oddala vlo-
go na javni razpis SSRS-ja. Ta bo sofinanciral naložbo v 
skupni vrednosti 1.860.243 evrov, od tega soinvestitorski 
delež sklada znaša 1.296.619 evrov. Stanovanjski sklad bo 
tako lastnik 15 stanovanj s pripadajočimi shrambami in 12 
parkirnih mest. Predmet pogodbe je še dolgoročno poso-
jilo sklada občini v višini 563.625 evrov. 

»SSRS kot soinvestitor vstopa v projekte v lokalnih sku-
pnostih, kjer so izkazane potrebe po stanovanjskih eno-
tah za starejšo populacijo in v projekte, kjer uporabnikom 
stanovanj želimo zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob 
razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju oko-
lja. Veseli nas, da bomo skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah 
v naslednjih letih zagotovili  nova oskrbovana stanovanja 
za starejše občane in na ta način pripomogli k reševanju 
stanovanjske problematike starejših na ravni občine in v 
Savinjski statistični regiji,« je ob podpisu pogodbe dejal 
mag. Črtomir Remec.  

IZ OBČINSKE UPRAVE

30 stanovanj, 24 parkirišč
Na območju nekdanje Lorgerjeve domačije v Šmarju 

pri Jelšah bosta do leta 2023 zgrajena dva objekta s po 
15 oskrbovanimi stanovanji, zagotovljenih bo 24 parkirnih 
mest v dveh dvonivojskih objektih. Vsa stanovanja bodo 
oddana v najem. Dodeljevanje stanovanj bo v sodelovanju 
s SSRS-jem na podlagi razpisa izvajala občina.

»Po večletnih prizadevanjih končno uresničujemo dolgo 
pričakovani projekt oskrbovanih stanovanj. Veseli me, da 
smo po dolgotrajnih pogajanjih s Stanovanjskim skladom 
uspeli skleniti dogovor, na osnovi katerega bomo lažje in hi-
treje starejšim občanom omogočili dostojno bivanje v obči-
ni. V sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah, 
ki je že izrazil interes za izvajanje storitev institucionalnega 
varstva, verjamem, da bomo uspeli zagotoviti tudi ustrezno 
kakovostne storitve,« je poudaril župan Matija Čakš.

Gradnja objektov se bo začela v drugi polovici leta. 
Projektantska ocena vrednosti naložbe znaša 3,8 milijona 
evrov in vključuje vse dosedanje stroške priprav in načrto-
vano gradnjo. 

Sergeja Javornik

Do leta 2023 bosta zgrajena dva objekta s 30 stanovanji in 

pripadajočimi parkirišči. 

Matija Čakš in mag. Črtomir Remec sta si lokacijo gradnje ogledala po 
podpisu pogodbe. Foto: Občina Šmarje pri Jelšah 

6



Občina Šmarje pri Jelšah obvestila o zaporah cest objavlja na spletni strani www.smarje.si v 
posebnem zavihku Objave / Zapore cest. Aktualne so naslednje zapore na območju občine:Zapore cest

IZ OBČINSKE UPRAVE

Čoklc–Loka pri Žusmu 
Občinska cesta Čoklc–Loka pri 

Žusmu je delno in občasno popolno 
zaprta do 15. aprila 2021 zaradi sana-
cije plazu Voljčja jama. Obvoz poteka 
po vzporednih cestah in je označen z 
ustrezno cestno prometno signaliza-
cijo. Dela izvaja podjetje NIVO EKO, 
Žalec. 

Lemberg–Pečica 
Do 5. maja 2021 je med 7. in 19. uro 

občasno popolno zaprta občinska 
cesta Lemberg–Pečica–priključek na 
državno cesto zaradi rekonstrukcije 
državne ceste na odseku Poljčane–
Podplat. Obvoz poteka po vzpore-
dnih cestah in je označen z ustrezno 
cestno prometno signalizacijo. Dela 
izvaja podjetje VOC Celje. 

Zibika–Tinsko 
Zaradi zemeljskega plazu je do 

nadaljnjega neprevozna oziroma za-
prta cesta Zibika–Tinsko, pri kmetiji 
Založnik. Prevoz je mogoč iz smeri 
Zibike–Vršna vas–Strtenica–Brezje pri 
Lekmarju–Šentjanž–Tinsko oziroma v 
obratni smeri.

Hvala za razumevanje. 

Sofinanciranje javne gasilske službe
Občina v letošnjem proračunu 

zagotavlja nekaj manj kot 293 tisoč 
evrov za izvajanje javne gasilske služ-
be. Denar je namenjen za dejavnosti 
prostovoljnih gasilskih društev (PGD) 
in Gasilske zveze (GZ) Šmarje pri Jel-
šah, za sofinanciranje nakupa opreme 
in vlaganja v gasilske domove. 

Denar, ki ga zagotavlja občina, je 
med drugim namenjen za intervenci-
je, plačevanje zdravstvenih pregledov, 
zavarovanja za primer poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni, za izobraže-
vanje in usposabljanje gasilskega ka-
dra. Glavnina zagotovljenega denarja 
za področje delovanja sistema za za-
ščito, reševanje in pomoč je za sofi-
nanciranje nakupa opreme in vlaganja 
v gasilske domove. 

Sto tisoč evrov je v letošnjem 
proračunu zagotovljenih za sofinan-
ciranje izgradnje novega gasilskega 
doma na Kristan Vrhu. PGD Kristan 
Vrh je v preteklih letih z lastnimi sred-
stvi odkupilo zemljišče, ki ga komu-
nalno ureja, in pridobilo gradbeno 
dokumentacijo. Začetek gradnje je 
predviden v tekočem letu. 

75 tisoč evrov je zagotovljenih za 
nakup 55 kompletov intervencijske 
zaščitne opreme operativnih gasilcev. 
Sedem tisoč evrov je namenjenih za 
nakup petih kompletov intervencijske 
zaščitne opreme operativnih gasilcev 
PGD Loka pri Žusmu, ki ima sedež v 
šentjurski občini, operativno pa pokri-
va tudi del območja v šmarski občini. 
15 tisoč evrov je namenjenih sofinan-

ciranju nakupa rabljenega gasilskega 
vozila s cisterno, ki ga je PGD Šentvid 
pri Grobelnem kupil že lani.

Na območju občine delujejo PGD-ji 
Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Sv. 
Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje 
pri Jelšah in Zibika, v katere je vključe-
no 1.300 gasilcev. Del območja opera-
tivno pokriva tudi PGD Loka pri Žusmu.

Očistimo in uredimo občino Šmarje pri Jelšah 
Čeprav je epidemija koronaviru-

sne bolezni v zadnjem letu dni precej 
ohromila naš vsakdanjik, skrb za ure-
jeno in čisto okolje v lokalni skupnosti 
ostaja naša stalna skrb. Zato v sodelo-
vanju s krajevnimi skupnostmi, javnimi 
zavodi in društvi organiziramo čistilno 
akcijo Očistimo in uredimo občino 
Šmarje pri Jelšah 2021, ki bo pote-
kala v soboto, 27. marca, od 9. do 12. 
ure. 

Čistilna akcija bo potekala v skla-
du z veljavnimi epidemičnimi ukrepi 
in navodili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Občina bo zagotovila 
rokavice, vrečke, za zbirna mesta za-
ščitne maske in razkužila, letos za vse 
udeležence tudi malico.

Čistilna akcija ni namenjena zbira-
nju kosovnih odpadkov, čiščenju črnih 
odlagališč in podobno, ampak so naša 
prizadevanja usmerjena v urejanje bi-
valnega in delovnega okolja, pobira-

nje odpadkov v naravnem okolju, ob 
cestah, vodotokih, sprehajalnih poteh, 
kolesarski stezi, okoli športno-rekrea-
cijskih objektov … 

Zbirna mesta prostovoljcev, ude-
ležencev bodo pri vaških, gasilskih 
in kulturnih domovih ter na ustalje-
nih mestih. Točen seznam bo v tednu 
pred čistilno akcijo objavljen na sple-
tni strani občine www.smarje.si. 

 Sergeja Javornik

 Sergeja Javornik

Na Kristan Vrhu bodo letos začeli graditi nov gasilski dom. Foto: PGD Kristan Vrh
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KALEJDOSKOP* GOSPODARSTVA
*naprava v obliki valja 
z ogledalci in barvnimi 

steklenimi drobci, ki pri 
obračanju ustvarjajo 

pisane like, tudi množina 
raznovrstnih stvari

IZTOK DOLENC, Gorenjec, se je pred leti z družino 
preselil na Štajersko, da bi zaživel na malo večjem pose-
stvu. Več kot dvajset let opravlja podkovanje konjev.

Kako ste stopili na pot obrti, ki je še vedno nujna 
za vse ljubitelje konj, a vendar vam podobne moj-
stre človek lahko prešteje na prste ene roke?

»V podjetništvo sem vpet že od malih nog, saj smo 
imeli doma vrtnarijo, a mene je ob koncu najstniških let 
popolnoma prevzel na Švedskem izučeni kovač, ki je na 
našem dvorišču kot iz čudežnega kovčka v hipu odprl 
pravo kovačijo in uredil podkev konju, ki je imel težave s 
kopiti. To mi je podrlo stereotip o kovačih pred veliko raz-
beljeno pečjo in v hipu sem vedel, da si tukaj želim iskati 
svojo priložnost. Ker posebnih šol za to obrt ni, sem se 
vsega priučil pri dotičnem mojstru in na delavnicah, še več 
pa z leti dela. Tako se še danes učijo mladi, na voljo pa je 
nekaj tečajev v tujini. 

Leto nepričakovanih ovir 
in velikih izzivov

Mineva leto dni, ko je v naša življenja globoko zare-
zala epidemija koronavirusne bolezni. Gospodarstvo ni 
bilo izjema. Nekateri še čakajo na sprostitve, drugi so 
se že lahko kameleonsko prilagodili danim razmeram. O 
izkušnjah zahtevnega leta sta spregovorila podjetnika 
občine Šmarje pri Jelšah. Na prvi pogled zelo različna, 
a ju povezujejo srčnost pri odnosu do dela, družinska 
tradicija, ravno pravšnja mera želje po uspehu in spo-
štovanja vredna skromnost.

Leta izkušenj in ljubezen do konj mi omogočajo pri-
sten stik z njimi, tako da delo opravim brez težav kjerkoli 
me potrebujejo, večkrat mi pri tem pomaga tudi družina. 
Zaupajo mi mnogi lastniki vrhunskih športnih konj, poli-
cijska konjenica in mnogi veterinarji po Sloveniji in tudi 
čez meje naše države, z veseljem pomagam tudi vsem 
običajnim ljubiteljem in lastnikom teh lepih živali.«

Kako je vašo obrt zaznamovalo preteklo leto?
»Lanski spomladanski val nam je nekaj časa omejeval 

izvajanje storitve, vendar smo takoj po sprostitvi ponov-
no začeli z delom, ki se je vmes kopičilo. S tega vidika 
imam na srečo pri delu več stika s konji kot z ljudmi, tako 
da lahko varno podkujem konja ne da ogrožam svoje ali 
zdravje drugih. Še najbolj se nam vpliv epidemije pozna 
pri prehajanju meje, kjer se moramo prilagoditi predvsem 
papirološko. Dela nam na srečo ne zmanjkuje, zato me 
še posebej veseli, da sem veselje prenesel še na otroka 
in verjamem, da bomo v družbi konj še kar nekaj časa.« 

Podkovanje konjev je redka, a pomembna obrt za vse lastnike konjev.
Foto: osebni arhiv družine Dolenc

»Kovačnica to go« je bila pri Dolenčevih 
popularna že dolgo pred korono in v 

njej se dobro znajde vsa družina.  
Foto: osebni arhiv družine Dolenc
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Kako bi opisali svojo poslovno pot na področju 
strojegradnje?

»Ob koncu osemdesetih let sem začel samostojno pot 
na področju obdelovanja kovin. Leta 1991 je bil izdelan prvi 
ročni stroj za krivljenje pločevine, dve leti kasneje še hidra-
vlični krivilni stroj, po letu 2000 pa smo se popolnoma po-
svetili razvoju, izdelavi in prodaji kleparskih krivilnih strojev. 
Z leti smo se v Evropi uveljavili kot eden vodilnih proizva-
jalcev strojev za krivljenje tanjših pločevin do debeline 2 
mm. S svojim znanjem, izkušnjami in tradicijo proizvajamo 
stroje, ki v proizvodnih obratih uporabnikom olajšajo delo 
in pripomorejo k povečanju produktivnosti. Majhne in sre-
dnje velike kleparske delavnice opremimo z najmodernej-
šo tehnologijo. S svojimi rešitvami pri skladiščenju, razrezu 
in preoblikovanju pločevine zadovoljujemo tudi potrebe 
večjih proizvajalcev pločevinastih izdelkov. Vse izdelke 
tržimo pod lastno blagovno znamko SAS. Njeno prepo-
znavnost širimo globalno na velikih mednarodnih sejmih in 
lokalno na manjših sejmih in konferenčnih dogodkih. Kot 
zanimiv in uspešen del naše predstavitve se je izkazal naš 
razstavni tovornjak, ki je plod lastne predelave. Doprinesel 
je k večji mobilnosti in znižanju stroškov predstavitev, zato 
smo lahko povečali število letnih obiskov sejmov. Uspe-
šnost trženja se izkazuje v mednarodni prepoznavnosti, 
saj naše izdelke prodajamo v več kot 40 državah. Prisotni 
smo tudi na spletu in v posameznih lokalnih strokovnih 
časopisih, kar se je v zadnjem času izkazalo kot edini način 
predstavite. Po vseh letih dela me kot lastnika še posebej 
veseli, da se v podjetje vse bolj aktivno vključujeta tudi 
otroka, ki bosta lahko veljavo dobrega proizvajalca in po-
slovnega partnerja nadaljevala in nadgrajevala.«

Kako je obdobje pandemije vplivalo na vaše 
podjetje?

»Glede na to, da večinoma poslujemo izven Slove-
nije, smo z vso previdnostjo spremljali dogajanje, po-
vezano z epidemijo v Sloveniji in drugod po svetu. V 
podjetju smo se takoj prilagodili z zagotovitvijo varnega 
delovnega okolja na podlagi priporočil. Hkrati smo se 
pripravili na različne scenarije, vse s ciljem, da ohrani-
mo podjetje aktivno in v čim boljši kondiciji. Na srečo 
je proizvodni del gospodarstva deloval bolj ali manj ne-
moteno. Se je pa v tem obdobju težkih preizkušenj še 
posebej obrestoval naš dolgoletni vložek v promocijo 
na mednarodnih sejmih. Pravijo, da kar seješ, boš tudi 
žel in naše podjetje je v tem obdobju ohranilo kupce 
prav na podlagi dobrih povezav, ki smo jih ustvarili v 
preteklosti. Zavedamo se, da je za uspeh potrebnega 
veliko truda, in verjamem, da nam bo s tem pristopom 
uspevalo tudi v prihodnje. Vsekakor pa si želimo, da se 
razmere čim prej umirijo, da bodo imeli vsi podjetniki 
normalne oziroma enakovredne pogoje za svoje delo.«  

Alenka Ratej

STANKO ARZENŠEK je od skromnih začetkov v garažni 
delavnici gradil lastno blagovno znamko in postal medna-
rodno cenjen dobavitelj hidravličnih upogibnih strojev. Je 
eden večjih zaposlovalcev v naši občini z vizijo po širitvi.

Mednarodno uveljavljeni stroji blagovne znamke SAS so plod znanja, načrtnega tehnološkega razvoja in posluha potrebam strank. Foto: arhiv podjetja Strojegradnja SAS

Anže Arzenšek že vneto črpa vse, kar lahko, 

iz očetove zakladnice znanja in izkušenj. 

Foto: arhiv podjetja Strojegradnja SAS
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Kako in kje se prijaviti za cepljenje proti covid-19?
Se želite cepiti proti covid-19? Ste 

se že prijavili ali pa ne veste, kje in kako 
to lahko storite? Objavljamo ključne 
informacije, ki so jih pripravili v Zdra-
vstvenem domu Šmarje pri Jelšah. 

Zdravstveni dom Šmarje pri Je-
lšah je s strani Ministrstva za zdravje 
določen kot cepilno mesto. Cepljenja 
za območje Obsotelja in Kozjanskega 
opravljajo za vse paciente, tako tiste, 
ki imajo izbranega zdravnika v zavodu, 
kot za tiste, ki imajo izbranega zdrav-
nika pri koncesionarju. 

Za cepljenje se je treba naročiti 
preko obrazca na njihovi spletni stra-
ni. Prijaviti se morajo tudi občani, ki 
so že oddali interes za cepljenje preko 
obrazca e-uprave. Tistim, ki so se že 
prijavili pri izbranem zdravniku, po-
novne prijave ni treba oddati. 

Po prejemu cepiva vas bodo po-
klicali in se dogovorili za datum in uro 
cepljenja. 

Dostava cepiva v Zdravstveni dom 
Šmarje pri Jelšah poteka tedensko. 
Dobivajo večje količine cepiva, tako 
da bodo pristopili k cepljenju vedno 
mlajše populacije. Trenutno s Pfizerje-
vim cepivom cepijo starejše od 75 let, 
s cepivom AstraZenece mlajše od 65 
let, ki imajo kronične bolezni. Vse sta-
rejše, ki jih bodo cepili s Pfizerjevim 
cepivom, bodo klicali, vsi mlajši od 65 
let bodo dobili SMS. 

Vsi, ki imajo v svoji oskrbi nepo-
kretno osebo, naj potrebo po ceplje-
nju prijavijo patronažni službi, ki bo 
izvajala cepljenje na terenu v timu z 
zdravnikom.  

Sergeja Javornik

Zdravje v naši 
občini

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje vsako leto pripravi statistič-
ne podatke o zdravju v  slovenskih 
občinah. Na ta način lahko vsaka ob-
čina prepozna izzive in svojo vlogo 
tudi na področju varovanja, ohra-
njanja in krepitve zdravja. Prikaz 
Zdravje v občini 2020 je namenjen 
pregledu ključnih kazalnikov zdravja 
v občini v primerjavi s slovenskim in 
regionalnim povprečjem. 

Zdravstveno stanje in 
umrljivost

Bolniška odsotnost delovno ak-
tivnih prebivalcev je trajala povpreč-
no 18 in pol koledarskih dni na leto, v 
Sloveniji pa 16,4 dneva. Delež oseb, ki 
prejemajo zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu 
povprečju, za sladkorno bolezen pa 
višji od slovenskega povprečja. Sto-
pnja bolnišničnih obravnav zaradi srč-
ne kapi je bila 1,5 na 1.000 prebivalcev, 
starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. 

Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Slo-
veniji 6,5. Delež uporabnikov pomo-
či na domu je bil blizu slovenskemu 
povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi 
samomora je bila 30 na 100.000 pre-
bivalcev, v Sloveniji 19.

Dejavniki tveganja za zdravje 
in preventiva

Telesni fitnes otrok je bil blizu slo-
venskemu povprečju. Stopnja bolni-
šničnih obravnav zaradi poškodb v 
transportnih nezgodah je bila 1,4 na 
1.000 prebivalcev, v Sloveniji prav 
tako. Delež prometnih nezgod z alko-
holiziranimi povzročitelji je bil nižji od 
slovenskega povprečja.

Odzivnost v Program Svit - prese-
janju za raka debelega črevesa in dan-
ke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 64,6 
%. Presejanost v Programu Zora - pre-
sejanju za raka materničnega vratu je 
bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Vir: NIJZ

NAROČITE SE LAHKO: 

+ preko spleta https:  
//zd-smarje.preslica.eu/

+ pri izbranem zdravniku

+ po telefonu: 03 81 83 782   
med 7.30 in 11.30. 

AKTUALNI PREGLED
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Ob nogometnem igrišču nameščen defibrilator 
Podjetje Pišek Vitli Krpan je Nogometnemu klubu Šmar-

je pri Jelšah podarilo denar za nakup novega defibrilatorja. 
Aparat je nameščen na jugovzhodni strani nogometnega 
objekta in je javno dostopen.  

AKTUALNI PREGLED

Pobudo za namestitev defibrilatorja je dal nogometni 
klub. Športni park je v bližini stanovanjskih blokov in dru-
ge infrastrukture, kjer sta poseljenost in pretok ljudi velika. 
V tem delu naselja doslej ni bilo omarice z defibrilatorjem, 
zato je bila pobuda kluba dobrodošla. »Pri Krpanu se za-
vedamo, da sta hitra odzivnost in ustrezna oprema v tre-
nutkih, ko pride do zastoja srca, zelo pomembna, zato smo 
nogometnemu klubu omogočili nakup defibrilatorja,« so 
sporočili iz podjetja.

Defibrilator ima nameščeno 
vodenje v slovenskem jeziku. 
Samodejno opravlja testira-
nje vseh komponent v apara-
tu in s tem zagotavlja najvišjo 
možno varnost ob uporabi. V 
primeru napake v delovanju 
aparat samodejno prepreči pro-
ženje električnega sunka in s tem 
prepreči morebitne poškodbe. 

 Sergeja Javornik

Kje so javnodostopni defibrilatorji?
Na območju občine so javno dostopni defibrilatorji ob vhodu v občinsko poslopje na Aškerčevem trgu 15, v športnem parku, na gasilskem domu v Obrtniški ulici 4, na poslovnem objektu Avto Knez v Gallusovi 1, na bencinskem servisu Petrol na Rogaški cesti 48 v Šmarju pri Jelšah ter na bencinskem servisu 

MOL na Mestinju.

NA
RO

ČE
NA

 OB
JA

VA

K
N&SERVIS

ČISTILNI

Josipa K. Karlovšek H.
030 695 216, jozica.karlovsek@gmail.com

Logarjeva 7,
3240 Šmarje pri Jelšah

Predsednik nogometnega kluba Aleš Ratej in direktor podjetja 
Pišek Vitli Krpan Franc Pišek ob predaji defibrilatorja. Foto: arhiv podjetja Pišek Vitli Krpan
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INTERVJU

Tri ženske, mame, direktorice. So te vloge vaše 
najljubše, so v tem vrstnem redu? 
GD:  »Te vloge so trenutno najvažnejše in v njih krmilim 

iz dneva v dan. Prepletajo se čez dan, enkrat je 
v ospredju ena, drugič druga. Tako je vrstni red 
odvisen od trenutka. Vsaka mi je ljuba. Trenutno 
sem najbolj predana v vlogah mame in direktorice, 
ob tem pa včasih malce pozabim nase kot 
žensko.«

MGZ:  »Te vloge so nedvomno moje najljubše. Vrstni red 
se nedvomno spreminja na poti življenja, kot se 
spreminjajo hierarhija vrednot in potrebe družine 
ali organizacije - v trenutni situaciji oz. v 2020 
je vrstni red postavljala epidemija, največkrat v 
direktorica, ženska, mama.«

JŽ:  »Rada sem ženska in pravijo, da srečna ženska 
prinaša zadovoljstvo v hišo. Rada sem mama, ker 
sem mama dveh čudovitih fantov, Jureta in Uroša. 
Biti direktorica zame ni pogoj za življenje. Lahko 
bi živela brez tega naziva. Je pa lepo, če z osebno 
močjo lahko prispevaš k razvoju zavoda, pogledaš 
nazaj in vidiš, da s sodelavci ustvarjaš pozitivno 
zgodbo o uspehu.«

Kje ste službovali pred sedanjo funkcijo?
JŽ:  »Bila sem bančnica in z vsem srcem usmerjena 

v tržne rezultate. Uživala sem v delu od idej do 
zaključka poslov, ustvarjenih s podjetniki.«

MGZ:  »Bila sem regijska direktorica prodaje (regija bivše 
Jugoslavije, Madžarska, Avstrija, Bolgarija) ene 
izmed poslovnih enot v večjem farmacevtskem 
podjetju.«

GD:  »Pred sedanjo funkcijo sem opravljala naloge 
glavne medicinske sestre oz. namestnice 
direktorice za področje zdravstvene nege in 
oskrbe v šmarskem domu, kjer sem zaposlena 
zadnjih 18 let.«

Niso vse Šmarčanke, so pa s krajem in občino močno povezane. V letu, ki ga je nepričakovano in močno zaznamo-
vala epidemija koronavirusne bolezni, je vodstvena funkcija od njih terjala še več naporov, predvsem pa jih izzvala, 
da se izkažejo. In so se – na osebni, lokalni, državni ravni. Kaj so se naučile o sebi in drugih, na kaj so najbolj ponosne, 
zakaj je pomembno govoriti o položaju žensk v družbi, je le nekaj vprašanj, na katera so odgovorile Gordana Drimel, 
direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, mag. Margareta Guček Zakošek, direktorica Splošne bolnišnice 
Celje, in Jasna Žerak, direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.  

Tri ženske, mame in direktorice 

Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev 
Šmarje pri Jelšah

Odgovori v intervjuju označeni s kraticama GD

Jasna Žerak, direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
Odgovori v intervjuju označeni s kraticama JŽ
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Je bilo kandidirati ozr. postati direktorica logično 
nadaljevanje vaše kariere ali bolj naključna priložnost, ki jo je 
kazalo izkoristiti?
JŽ:  »Tukaj ni bilo nikakršne logike. Bila je res čista naključna 

priložnost. Očitno je takrat tako moralo biti. Tukaj se je izrazila 
moja človeška naivnost, da je pač treba spreminjati stvari, 
zagrabiti bika za roge, kot se reče, in začeti z delom. In potem se 
zgodi. Ampak teče lepa zgodba razvoja zavoda in res mi ni žal, 
da se je zgodilo, kot se je.«

MGZ:  »Po odhodu iz politike v 2016 je bilo to zgolj naključje, priložnost 
nekega trenutka, ki je sovpadala z mojo željo, ki je v meni tlela že 
nekaj časa, to je svoje 20-letne korporativne izkušnje vodenja in 
upravljanja prenesti tudi v lokalno okolje. Vesela sem, da trenutno 
lahko služim tako velikemu sistemu, kot je zdravstvo in Splošna 
bolnica Celje, in s tem vsem prebivalcem te regije.« 

GD:  »Odločitev ni bila lahka. Zavedala sem se, da je pred mano 
zahtevna naloga, ker sem temeljito poznala področje. Pri 
odločitvi me je še najbolj spodbujala moja predhodnica, ga. 
Koren, ki se je pripravljala na upokojitev. Vsekakor mi je bila 
vzpodbuda tudi velika podpora zaposlenih in stanovalcev. Mnenja 
smo bili, da je za Dom in vse, ki živijo z njim, najvažnejše, da se 
začrtana pot nadaljuje v smeri, ki smo jo skozi vsa leta gradili.«

Na vodilnih položajih v Sloveniji naj bi bila le desetina žensk, 
pa še te naj bi bile slabše plačane kot moški. Koliko je še 
treba govoriti o tem in na kateri ravni? 
JŽ:  »Nikoli nisem občutila, da je biti ženska na vodilnem položaju 

drugače kot biti moški. Vedno sem si znala izboriti neko 
spoštovanje in lepo sodelovanje. Je pa res, da si se moral potrditi 
z odgovornostjo, vztrajnostjo in z uspehom v poslu. Nikoli tudi 
nisem pričakovala, da bi se name gledalo drugače, ker sem 
ženska na vodilnem položaju. To izvira tudi iz zdrave samozavesti 
posameznika. Glede plačila: zaupam Slovenkam, da si znajo svoje 
pravice izboriti. Se kar smejim poskusom, da bi nas vrnili 50 let 
nazaj, in sporočam, da ne bo šlo. Pri Slovenkah ne, ker smo v tem 
času veliko naredile na sebi in poznamo svoje pravice.«

MGZ:  »Imela sem to priložnost, da je bilo moje zadnje podjetje 
vodeno pretežno žensko, kar je bil zame poseben privilegij, 
delo pa čisti užitek. Menim, da je o tem treba govoriti na vseh 
ravneh. V zdravstvu imamo pretežno ženske kolektive, a le 
malo je direktoric bolnišnic, sploh večjih. Iskreno upam, da 
smo pripravljeni na razbijanje mitov o ženskah na vodstvenih 
položajih, čeprav sem se v trenutni funkciji soočala tudi s tem 
izzivom ženske avtoritete.«

GD:  »Na našem strokovnem področju so ženske še vedno v ospredju. 
Za področje socialnega varstva je pomembno, da ga vodijo osebe, 
ki imajo veliko mero občutka za ljudi, srčnosti, odgovornosti in 
pripadnosti. Ženske imamo mogoče malce več tiste »mehkobe« 
v skrbi za sočloveka. Sicer pa menim, da je bolj kot spol 
pomembna oseba, njene osebnostne lastnosti, spretnosti, znanje 
in kompetence. V določenih panogah pridejo bolj do izraza moški, 
v drugih ženske. Ženske imamo po mojem mnenju velikokrat 
premalo samozavesti, veliko premišljamo, hkrati igramo več vlog, 
moški so v tem delu velikokrat pogumnejši, več tvegajo.«

INTERVJU

Mag. Margareta Guček Zakošek, direktorica Splošne bolnišnice Celje
Odgovori v intervjuju označeni s kraticami MGZ
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Na katere svoje odlike, značajske lastnosti ste 
posebej ponosne? Katere vam pridejo prav pri 
vašem delu?
JŽ:  »Vse življenje veliko delam na sebi. Se izobražujem, 

berem, gledam druge ljudi, se čudim življenju in 
se učim. Še vedno mi je najbolj prav prišlo, če sem 
znala stopiti korak nazaj in ljudi povezati v skupno 
dobro. Sem pa tudi vztrajna, trmasta, velikokrat 
skočim na prvo žogo in glasno odreagiram. Potem 
pa pride na vrsto moja lastnost, da znam stvar 
prespati, in kot jaz rečem, stopiti čez, in kar je 
najpomembneje, da gremo naprej brez zamer.«

GD:  »Najvažnejša odlika se mi zdi, da imam izredno 
rada ljudi in da z njimi zelo rada delam. Že kot 
majhna sem se odločila, da bom medicinska 
sestra, da bom skrbela za druge, in to mi je ostalo. 
Sicer pa bi rekla, da sem delovna, usmerjena v 
razmišljanje v prihodnost in vedno naravnana na 
iskanje rešitev.« 

MGZ:  »Ponosna sem na svojo vztrajnost, če hočete trmo, 
delavnost, željo po vseživljenjskem učenju, s tem 
nagnjenostjo k neprestani rasti in spremembam na 
poslovni in življenjski poti. Spremembe so trenutno 
še poseben izziv, saj vsi o njih govorimo, sistem pa 
dostikrat nanje ni pripravljen. Zato me uči novih 
vrlin, potrpežljivosti.«

Kako uspešno združevati svojo žensko vlogo 
doma z zahtevnim delom? 
MGZ:  »Brez pomoči in razumevanja moža in družine 

ne bi zmogla, tudi prejšnje vloge so bile v tem 
smislu zelo zahtevne, še dodatno zaradi številnih 
potovanj. Ob prostem času moramo zato kot 
družina vseskozi iskati stvari, ki nas povezujejo in 
opolnomočijo.«

GD:  »V zadnjem letu je bil, zaradi razmer, fokus 
predvsem na službi. Mož in hčeri so prevzeli naloge, 
ki mi jih ni uspelo opraviti. Tako so me razbremenili 
te skrbi. Sicer pa poskušam zamujeno nadoknaditi 
v trenutkih, ko je mogoče. Težko se popolnoma 
odklopim, ko zapustim delovno mesto. Včasih je del 
službenih obveznosti treba opraviti še doma, ker 
je dan enostavno prekratek, ampak gre. Sprejmeš, 
vzameš, kot je, in potem je lažje.«

JŽ:  »Brez pomoči vseh, ki te spremljajo v življenju,  
ne gre. Lahko si še tako sposoben, a če te ne 
podpirajo družina, sodelavci, okolica, enostavno 
izgubiš preveč energije za usklajevanje in je škoda, 
da preveč moči vlagaš v krpanje nesoglasij. Ta 
sicer morajo biti, ampak za nesoglasjem mora stati 
rešitev in za slednjo mora priti  korak naprej. To 
je potem formula za uspeh. Kot sem omenila, je 
verjetno enako pri uspešnih moških.«

INTERVJU
Gordana Drimel z najožjimi sodelavkami. 

Jasna Žerak je izjemno ponosna na vse svoje sodelavce, tudi na ekipo nujne medicinske pomoči, 

ki se je že merila na svetovni ravni. 
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Je družina vir energije za premagovanja 
vsakodnevnih obveznosti? Kaj pa hobiji, šport, se 
morda ukvarjate s čim posebnim, zanimivim, kar 
vas krepi, umiri, navdihuje?
JŽ:  »Vir energije so vedno ljudje, ki te obdajajo. Prvi 

je partner, ki mora s tabo preživeti 24 ur in te 
spoštovati takšnega, kot si, z vsemi napakami 
vred. Imam srečo, da me zanima veliko stvari in 
sem razvila pri sebi stvari, ki me bogatijo. Od 
otroštva sem športnica, igram tenis, plešem, 
ukvarjam se s konji, ustvarjanje z glino me veseli, 
rada berem. Zelo rada potujem in odkrivam kulturo 
drugih narodov. Bogati me tudi delo z osebami 
s posebnimi potrebami, kjer  me učijo uživati v 
drugačnosti ljudi. Zadnja leta družinsko obnavljamo 
150 let staro kmetijo, na kateri ob vikendih pečemo 
kruh, pogače, imamo večere za druženje ob peki 
pic. Seveda pa je treba poprijeti tudi za lopato in 
motiko.«

GD:  »Družina je steber vsega, je zelo pomembna 
opora. Sama imam čudovito družino, moža in dve 
odrasli hčeri, ki so ob meni v dobrem in slabem. 
So moji zaupniki, terapevti in svetovalci. To mi je 
najvažnejše. V veliko veselje in sprostitev mi je 
družba prijateljev. Zelo rada kuham in pripravljam 
različne dobrote. Rada tudi potujem, obiskujem 
nove kraje, spoznavam nove kulture. V zadnjem 
letu vse našteto ni bilo izvedljivo, tako da sem 
prosti čas najraje izkoristila za sprehode v naravi, 
meditacijo in branje.« 

MGZ:  »Družina vsekakor. Hobije združujemo tako, da smo 
lahko skupaj. Od teka, do pohodništva in obiska 
gora, skupnih  potovanj, izletov. Smo zelo aktivna 
družina. Še do pred kratkim sem bila aktivna 
atletska veteranka, pa predana zborovska pevka. 
V zadnjih letih se poleg športnih aktivnosti, vedno 
raje zatečem tudi k umiritvi: npr. meditaciji, jogi, in 
kot vedno h knjigam, ki jih imam neizmerno rada.« 

Kako vas je osebno epidemija spremenila? Kaj 
ste se naučile o sebi, o drugih?
MGZ:  »Epidemija me ni spremenila, mogoče je samo 

izpostavila nekatere od mojih močnih lastnosti, 
predvsem prizadevati si včasih tudi za nemogoče. 
V prvem valu smo vsi skupaj doživljali hude 
stiske, vsak na svoj način, sama predvsem zaradi 
pomanjkanja opreme. Naučila me je še bolj 
ceniti nekatere majhne stvari, kot so objem, stisk 
roke, obisk prijatelja in bližnjih. Na nek način 
smo se doma tudi umirili, več energije posvetili 
domu, stvarem, za katere prej nismo našli časa. 
In bližnji okolici, kjer smo imeli čas raziskovati 
koščke naših občin in regij. Po drvenju v zadnjih 
letih nam je virus, vsakemu posebej, podaril 

INTERVJUMargareta Guček Zakošek v objemu Julijskih Alp. 
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ogromno dragocenih  spoznanj; kako lep je 
lahko nasmeh, kako dragocena je svoboda, kako 
fino je biti sproščen s prijatelji v šoli, sodelavci v 
službi, na kavici na terasi, kako pomembno je, da 
se spoštujemo in tudi, kako drugače vsak zase 
gledamo na stvari – odvisno, v kateri poziciji smo v 
neki kritični situaciji.«

GD:  »Epidemija me je spremenila. Zaveš se, da na 
določene stvari nimaš vpliva. Dejstvo, da vse ni 
v naši moči, mi je bilo najtežje sprejeti. Spoznala 
sem svoje zmogljivosti. Večjega izziva v svoji 
karieri skoraj ne pričakujem. Če sem preživela 
te razmere, bom še marsikaj. V kriznih situacijah 
spoznaš, na koga se lahko zaneseš, kdo v takšnih 
situacijah zdrži, na koga lahko računaš, kdo je s 
teboj. Sodelavci, lokalna skupnost in številni drugi, 
ki so bili z nami v tem času, so me presenetili 
v zelo pozitivnem smislu. Vedno pa se najdejo 
posamezniki, ki delajo težave, ko jih najmanj 
potrebuješ.«

JŽ:  »Nič me ni spremenila. Menim, da tudi ljudi ne. V 
prvem valu sem mislila, da bo spremenila svet. 
Sedaj vidim, da je trenutno naplavila ven veliko 
nestrpnosti, pa tudi strahu in negotovosti. Bo pa 
treba po epidemiji nekatere stvari postaviti na novih 
okvirjih. Tudi tukaj zaupam Slovencem. Še vedno 
smo znali iz vsake slabe stvari iziti kot zmagovalci, 
ker smo zelo delaven narod. Ne bo nam hudega. 
Znašli se bomo. Mogoče bi Slomšek rekel: »Le vkup 
bo treba stopiti.«

Kaj kot ženska in kaj kot direktorica cenite pri 
preostalih dveh sogovornicah tega intervjuja? 
Kaj ste spoznali o njih v zadnjem letu ozr. času 
vašega direktorovanja, kolikor ste pač sodelovali 
z ustanovama, ki ju vodita sogovornici? 
GD:  »Z zavodoma, ki ju vodita sogovornici, smo v 

skrbi za naše stanovalce, zelo povezani. Ge. Guček 
osebno ne poznam, z go. Žerak pa sva v rednem 
kontaktu in sva kolegici, ki večkrat izmenjava 
izkušnje in mnenje. Obe sogovornici predvsem 
spoštujem. Predstavljam si, koliko truda in sebe 
dajeta, da sta pri svojem delu uspešni. Do neke 
mere poznam njuna prizadevanja na področjih 
delovanja, da s svojimi ekipami skrbita za strokovni 
in poklicni razvoj, ki je namenjen v prvi vrsti dobri 
skrbi za paciente in sodelavce. In menim, da sta pri 
tem uspešni. Bolj kot s sogovornicama, sem sicer v 
času epidemije sodelovala z njunima strokovnima 
ekipama. Vem, da imata obe izjemne sodelavce.«

MGZ:  »Z go. Jasno Žerak sva že prej osebno in zelo 
dobro sodelovali, v epidemiji pa sva se zelo zbližali, 
še posebej v prvem valu, ko je bil moj rodni kraj 
zelo prizadet. Zelo cenim njeno preudarnost 

in hkrati mirnost, ki ji je pomagala obvladovati 
celotno situacijo. Hkrati pa vem, da je odlična žena, 
gospodinja, ki vestno skrbi za svoj dom, kar zelo 
cenim. Z go. Gordano Drimel sva bili osebno manj 
v stiku, kot organizacija, pa smo ves čas sodelovali. 
Vseskozi sem spremljala njeno pogumno držo v 
prvem valu, saj je kot prva direktorica DSO šla 
skozi zelo zahtevno preizkušnjo in s tem tlakovala 
pomembno pot in nabirala izkušnje tudi za druge 
DSO v drugem valu. Zato zelo cenim njen pogum in 
predanost. Obe sogovornici sta predani direktorici, 
ženski, vodji, ki stojita za kompetentnostjo in 
razvojem svojih ustanov.« 

JŽ: »Obe sogovornici osebno poznam. Sicer se ne 
srečujemo veliko, ampak dovolj, da lahko povem, 
da sta obe nase prevzeli veliko odgovornosti v 
teh časih. Obe se trudita delati v dobro ljudi okoli 
sebe, sta odlični materi in menim, da uspešni na 
svojem poklicnem področju. Biti direktor v javnem 
zavodu ni dobro plačano delovno mesto, zahteva 
poseben odnos do okolja, in to  moji sogovornici 
imata. Sodelovali smo ogromno. Vsi veste, da se 
je epidemija v Sloveniji začela v Šmarju in se zelo 
razširila v  Domu upokojencev. Z direktorico smo 
se ogromno slišale, skupaj organizirale, sodelovale. 
Menim, da so zaposleni skupaj z direktorico delo 
opravili z vso srčnostjo, predanostjo in strokovno 
odlično. Srčno upam, da se tega zavedajo vsi, ki 
opazujejo stvari od zunaj, in ne vedo, da je bila 
epidemija za nas prava vojna. Težko se bomo 
pobrali na začetno raven, čeprav se zelo trudimo. 
Veliko smo sodelovali tudi z Bolnico Celje, z 
direktorico, strokovnim vodjem mag. Vindišarjem. 
Menim, da je ostalo veliko spoštovanje med nami 
in lepo bo sodelovati z obema institucijama tudi v 
prihodnje.«  

Najlepše darilo za 25. marec je …?
JŽ:  »Lahko izrazim željo? Želim si konec epidemije, 

želim si, da Šmarje zopet organizira tek čez 
šmarske griče in da s svoji sodelavci v čim večjem 
številu sodelujemo. In ja, da organiziramo piknik, ki 
bi se ga udeležila vsa družina zaposlenega v ZD-ju. 
Pa rožica ne sme manjkati skupaj s pogledom iz oči 
v oči in v očeh svojih fantov preberem hudomušen 
nasmešek, ki pove, da je mami ena sama …« 

MGZ:  »Če sije sonce in lahko z družino in našim kužkom 
skočim na kakšen hrib, ali pa ne preveč obljuden 
kraj ter prisluhnem tišini narave.«

GD:  »Najlepše darilo zame so objem in besede »radi te 
imamo« s strani mojih najbližjih.«  

Sergeja Javornik

   osebni arhiv sogovornic

INTERVJU
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Krajinska ureditev 
okolice ribnikov 
Šmarje pri Jelšah

Krajinska ureditev okolice ribni-
kov Šmarje pri Jelšah je operacija, ki 
je bila odobrena na 3. javnem pozivu 
za izbor operacij iz naslova podukre-
pa »Podpora za izvajanje operacij v 
okviru strategije lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost« za izvajanje 
Strategije lokalnega razvoja LAS 
Obsotelje in Kozjansko v program-
skem obdobju 2014–2020 sofinanci-
ranje iz sklada EKSRP. Prijavitelj pro-
jekta je Javni zavod TŠM Šmarje pri 
Jelšah, sodelujoči partnerji so Obči-
na Šmarje pri Jelšah, Ribiška družina 
Sotla in podjetje G2O.

Nov projekt 
Knjižnice Šmarje 
pri Jelšah: Varuhi 
dediščine

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je v 
začetku minulega leta s projektom 
»Približajmo dediščino učečim se 
odraslim« oz. krajše »Varuhi dedi-
ščine« na razpisu Erasmus+ kandidi-
rala za evropske sredstva in bila pri 
tem uspešna. Pri dobrih 9.000 evrih 
vrednem projektu gre predvsem za 
izmenjavo mednarodnih izkušenj za 
zaposlene s področja domoznan-
stva, kulturne dediščine in vseži-
vljenjskega učenja. Ti bodo v tujini 
pridobljene veščine uporabili pri 
svojem delu, vsebine pa uspešneje 
širili med učeče se odrasle.

Knjižnica Šmarje pri Jelšah predstavlja stičišče vseh generacij in prostor kultur-
nega izražanja, ki združuje ljudi, spodbuja vseživljenjsko učenje in podpira ustvar-
jalnost. Ker želi svojo vlogo kulturnega stičišča na območju ohraniti in utrditi, smo 
se v kolektivu odločili, da pogledamo »čez planke« in dobre prakse iz tujine prine-
semo v lokalno okolje, za kar smo izbrali razpis Erasmus+ mobilnost. Ker je nabor 
izobraževalnih vsebin za odrasle zelo pester in širok, se bomo v projektu osredo-
točili na domoznanski arhiv in ohranjanje kulturne dediščine, v povezavi z muze-
jem baroka, ki ga knjižnica upravlja od leta 2015. Za cilj smo si zadali, da s pomočjo 
partnerjev iz tujine poiščemo poti in načine, da vsebine, ki jih ponuja naš zavod, 
približamo čim večjemu številu odraslih se učečih, da bodo lahko tudi sami širili 
zavest o pomembnosti dediščine okolja, iz katerega prihajajo, in tako pomembno 
prispevali k ohranjanju dediščine oz. bodo postali varuhi dediščine.

Pri izbiri tujih partnerskih organizacij smo se na podlagi kulturno-zgodovinskih 
okoliščin obrnili na avstrijski Gradec in na tamkajšnji deželni arhiv. Kot drugo pa 
smo izbrali Bansko Štiavnico na Slovaškem, s katero nas povezuje kalvarija. Obe 
kalvariji, tako njihova kot naša, sta bili zgrajena v sredini 18. stoletja in obe sta bili v 
obdobju komunizma nekoliko pozabljeni in prepuščeni propadanju. Prav v istem 
obdobju - po letu 2000 - sta obe doživeli renesanso oz. obnovo. Zdaj se tako 
eni kot drugi trudimo, da o pomenu te dediščine čim bolj razširjamo zavest med 
lokalnimi prebivalci in širše ter odrasle učeče usposabljamo za varuhe dediščine.

Vlasta Kramperšek Šuc, Muzej baroka

AKTUALNI PREGLED

Rdeča nit operacije je osveščanje prebivalstva o ohranjanju biotske razno-
vrstnosti in varovanju vodnega okolja – okolju prijazna naložba, ki ohranja ob-
stoječo naravno danost – razvoj turističnih produktov trajnostnega oz. zele-
nega turizma – aktivno vključevanje ranljivih skupin – partnersko sodelovanje. 
V operaciji je predvidena ureditev pešpoti okrog ribnikov in piknik prostora, 
kar bo omogočalo rekreativni sladkovodni ribolov, spoznavanje vodnega ži-
vlja, kakovostno preživljanje prostega časa in razvoj dodatne ponudbe. Na ta 
način bomo preprečili ogroženost rastlinskih in živalskih vrst, saj ne bo možen 
dostop le z avtomobili, ampak bomo spodbujali zdrav življenjski slog, kar bo 
prispevalo k ohranjanju in varovanju narave. 

Operacija zajema tudi aktivno vključevanje ranljivih skupin v izobraževalne 
delavnice z namenom dviga okoljske in biotske osveščenosti, spoznavanjem 
ribolova, pomena rib in drugega življa v vodnih ekosistemih, povečati zanima-
nje za samozaposlovanje na področju ribogojstva. Pomembno bo osveščanje 
lokalnega prebivalstva in informiranje o projektu s pomočjo promocijskih aktiv-
nosti. Sledilo bo oblikovanje dveh novih produktov, ki bosta spodbujala zeleni 
in doživljajski turizem, tj. zdrava ribja kulinarika ter ohranjanje narave in biotske 
raznovrstnosti ter izdelava zloženke o novih produktih. 

JZ TŠM Šmarje pri  Jelšah  
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DOMOZNANSKI PORTRETI

150 let povzdiga Šmarja pri Jelšah v trg 
Šmarje pri Jelšah se je začelo upravno razvijati konec 18. stoletja z usta-

novitvijo Nabornega okrajnega komisariata v dvorcu Jelšingrad, po letu 1848 
pa je postalo še sodni in davčni okraj. Ko so bile leta 1949 s prvim zakonom 
o lokalni samoupravi ustanovljene krajevne občine in občinski zastopi, je 
Šmarje dobilo prvega župana Franca Jakoba Skazo. S številnimi upravnimi 
uradi, uradniki in s pridobitvijo določenih pravic o odločanju tudi s strani 
občanov se je Šmarje začelo upravno razvijati. Šmarčani so sledili pospeše-
nemu prebujanju narodne zavesti na Štajerskem in se začeli boriti za svoje 
pravice. Veliko sled je v drugi polovici 19. stoletja v Šmarju pustil Franc Ska-
za, ki je poleg premoženja po očetu podedoval tudi slovensko narodno za-
vest in politične sposobnosti. Bil je vodilna moč med naprednimi Šmarčani. 
S skupnimi prizadevanji so povzdignili Šmarje pri Jelšah v upravno središče 
Obsotelja in Kozjanskega, katerega vloga se je ohranila vse do danes. 

Prebujanje narodne zavesti 
V šestdesetih letih 19. stoletja se je 

na Štajerskem začela pospešeno pre-
bujati narodna zavest med Slovenci. Po 
mestih in trgih, kjer so pretežno živeli 
Nemci in nemško govoreči Slovenci, so 
prevladovale nemške šole, nemščina 
se je uporabljala tudi po uradih. Takšne 
razmere so povzročile prebujanje na-
rodne zavesti, ki so jo začeli širiti slo-
venski akademiki z organiziranjem po-
litičnih shodov, ustanavljanjem društev, 
čitalnic in slovenskih časopisov. Poleg 
slovenskih časopisov so nastajale tudi 
slovenske šole, kjer se je uveljavil slo-
venski jezik. 

Franc Skaza se je redno udeleževal 
dogodkov v čitalnicah v Celju, Maribo-
ru in Slovenski Bistrici. Sodeloval je pri 
taborskih gibanjih in sklepal poznan-
stva s slovenskimi rodoljubi. V Šmarju 
je veljal za premožnega veleposestnika, 
zato je s pomočjo svojega premoženja 
z lahkoto uresničeval svoj cilj, da bi s 
postavitvijo pomembnih stavb v trgu 
Šmarje počasi krčil vlogo ponemčenih 
malomeščanov. Tako je leta 1869 dal 
na lastne stroške zgraditi sodno pala-
čo, kamor se je iz Jelšingrada preselilo 
okrajno sodišče. Šmarje je z izgradnjo 
nove stavbe postalo tudi sedež okraj-
nega sodišča, pošte, orožniške postaje 

in okrajnega davčnega urada. Po-
šta je bila v lasti Franca Skaze, ki je bil 
centralni krajevni poštar, imel je kraljevi 
pečat in sposobnost razpolaganja z de-
ležem državnih sredstev.

V Mariboru je leta 1870 spoznal iz-
redno politično aktivnega zavednega 
rodoljuba zdravnika dr. Josipa Vošnjaka 
in ga povabil v Šmarje. S prihodom Vo-
šnjaka so se v Šmarju začeli vrstiti po-
membni dogodki, v katere je bil vklju-
čen tudi Franc Skaza. Dr. Josip Vošnjak 
je dobil mesto okrajnega zdravnika, na 
volitvah okrajnega odbora 11. maja 1870 
pa so ga izvolili tudi za načelnika okraj-
nega zastopa. Takrat je bil žu-
pan Občine trg Šmarje Anton 
Nagy, takratni lastnik dvorca 
Jelšingrad. Dr. Josip Vošnjak, 
ki je bil v času oblikovanja slo-
venske narodnostne identitet 
izjemno politično aktiven, je 
pripomogel k prebujanju naro-
dnostne zavednosti tudi med 
Šmarčani. 

Aktivnosti v okviru naro-
dnega buditeljstva v sedemde-
setih letih 19. stoletja v Šmarju 
pri Jelšah so se nadaljevale z 
ustanovitvijo napredno poli-
tičnega društva “Naprej”. Na 
prvem občnem zboru 27. no-

vembra 1870 so za predsednika izvolili 
dr. Josipa Vošnjaka, v odbor pa Franca 
Skazo, Karla Jagodiča, Huga Tančiča, 
Janeza Anderluha in še nekatere takra-
tne pomembne Šmarčane. Predsednik 
društva je na prvem občnem zboru go-
voril o pomembnosti političnih društev 
in poudaril, da je naloga vsakega člana 
pridobivati med ljudstvom čim več no-
vih članov. Med govorniki je bil tudi slo-
venski politik, oče slovenskih taborov 
dr. Valentin Zarnik. Po končanem zboru 
se je v dvoranah gostilne Karla Jago-
diča zbralo okoli 1.000 ljudi na veselici 
ob godbi, zborovskem petju in tomboli. 
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Šmarje postane trg
V tem času si je šmarski občinski odbor prizadeval 

tudi za povzdig Šmarja v kategorijo trgov. 18. maja 1870 
je bila sklicana seja občinskega odbora Šmarje pri Je-
lšah, ki so se je udeležili takratni župan Anton Nagy, 
občinska svetnika Franc Skaza in Anton Šramel ter 
občinski odborniki Franc Jagodič, Karl Jagodič, Seba-
stjan Herič, Johann Hofbauer, Anton Slatenšek, Heinri-
ch Thurn, Rudolf Tančič, Anton Kartin, Ivan Anderluh, 
Anton Požarnik, Ivan Jager, Tomaž Stoklas, Ivan Peč-
ko, Jožef Brinšek in Tomaž Čop. Na seji je bil soglasno 
sprejet sklep, da se pridobi dovoljenje za dvig kraja 
Šmarja v kategorijo trgov. 

Franc Skaza je na seji podal dodatni predlog, da bi 
poleg trškega privilegija zaprosili še za ločitev katastr-
ske občine Šmarje iz krajevne občine v samostojno kra-
jevno občino trg Šmarje. 11. julija 1870 je občinski urad 
Šmarje poslal dopis Deželnemu namestništvu v Grad-
cu, v katerem je prosil, da na Notranjem ministrstvu na 
Dunaju pridobi dovoljenje za dvig kraja Šmarja v trg in 
za vzpostavitev samostojne uprave pod imenom kra-
jevna in katastrska občina trg Šmarje.

Poglavitni razlogi, ki so jih šmarski občinski odborniki navedli v pro-
šnji za pridobitev trških pravic, so bili prav pravosodni in upravni organi, 
ki so imeli svoj sedež v šmarskem okraju. To so bili okrajno sodišče, no-
tariat, okrajni davčni urad, okrajni zastop, okrajni in krajevni šolski svet, 
občinski zastop, poveljstvo žandarmerijske postaje, poštni urad. Po-
membno je bilo tudi, da je bila v Šmarju dekanija s tremi duhovniki, šola, 
doktor medicine, ranocelnik in živinozdravnik. V Šmarju so takrat imeli 
šest gostiln, enega peka, dva trgovca, enega usnjarja, dva mesarja, dva 
klobučarja, dva mizarja, dva krojača, pet čevljarjev in še druge obrtnike. 

Trške pravice so bile Šmarju pri Jelšah podeljene s posebno listino, 
ki se žal ni ohranila. V Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu pa hranijo 
dokumente, ki pričajo, da je cesar Franc Jožef 25. februarja 1871 dovolil 

dvig kraja Šmarja v političnem okraju Celje v trg. 

8. marca 1871 je bil v uradnem listu objavljen razglas o povzdigu kraja 
Šmarja v trg, z dnem, 1. marec 1871: »Njegovo c. in kr. apostolsko Ve-
ličanstvo je z najvišjim sklepom 25. februarja 1871 blagovolilo dovoliti, 

da se kraj Šmarje v političnem okraju celjskem 
na Štajerskem povzdigne med trgove. Le 

to se daje na občno znanje vsled razpisa 
gospoda ministra notranjih reči (Gu-

ida Kübecka) od 1. marca 1871, štev. 
2707.« (Deželni zakonik in ukazni list 

za vojvodstvo Štajersko, št. 13/1871).

 Mateja Žagar,
bibliotekarka, Domoznanska zbirka

Knjižnice Šmarje pri Jelšh

DOMOZNANSKI PORTRETI

1 Dopis ministrstva za notranje zadeve na Dunaju pl. Guidu 
Kübecku, državnemu namestniku na Štajerskem, 1. marca 1871. 
Vir: Mikola, M. Razvoj uprave in sodstva na območju upravne 
enote Šmarje pri Jelšah od 18. stoletja do danes, 2009, str. 120.

2 Šmarje pri Jelšah, 1898. Domoznanska zbirka Knjižnice Šmarje 
pri Jelšah.

3 Objava razglasa v uradnem listu o povzdigu kraja Šmarje v 
trg. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, št. 
13/1871. Vir: Mikola, M. Razvoj uprave in sodstva na območju 
upravne enote Šmarje pri Jelšah od 18. stoletja do danes, 2009, 
str. 121.

4 Sodna palača po prvotnem načrtu, 1855. Vir: Mikola, M. Razvoj 
uprave in sodstva na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah 
od 18. stoletja do danes, 2009, na ovoju.

Literatura in viri:
• Mikola, M. Razvoj uprave in sodstva na 

območju upravne enote Šmarje pri Jelšah 
od 18. stoletja do danes. Šmarje pri Jelšah, 
2009. 

• Vošnjak, J. Spomini. Ljubljana, 1982.
• Slovenski narod, št. 139 (29. 11. 1870), str. 3.
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PREDSTAVLJAMO

Pravnuk Franca Skaze Milan Pugelj
Milan Pugelj je zvest svojemu roj-

stnemu kraju, saj živi v Šmarju pri Jel-
šah vse od rojstva. Življenjsko pot mu 
je že v mladih letih začrtalo politično 
delo in ga spremljalo vse do upoko-
jitve.  V zadnjem desetletju se veli-
ko ukvarja z odkrivanjem zgodovine 
domačega kraja, kamor je bil močno 
vpet njegov praded Franc Skaza, ki je 
s svojim delovanjem močno vplival na 
razvoj Šmarja.

Po vašem priimku Pugelj vas ne 
bi povezovali s Francem Skazo, 
vendar ste njegov najstarejši 
potomec v Šmarju. Kakšno je 
vajino sorodstveno razmerje?

»Imate povsem prav. Vprašanje je, 
če je kateri od vrstnikov vedel kaj o 
mojem poreklu. Ne pomnim, da bi se 
takrat o tem kaj pogovarjali. So pa sta-
rejši ljudje po tem, ko sem se prestavil, 
da sem sin Skazove Milke, takoj vedeli, 
čigav sem. Starejše generacije so torej 
zgodovino poznale in tudi vedele, či-
gav potomec sem. Torej, da pojasnim, 
Franc Skaza je moj praded po materini 
strani.«

O vašem zanimivem predniku 
ste tudi sami veliko raziskovali. 
Kaj vas je k temu spodbudilo?

»Ko zdaj razmišljam o preteklosti, bi 
morda rekel, da me je motiviral konflikt 
med tem, kaj sem o svojem pradedu sli-
šal od družine in tistih, ki so ga osebno 
poznali, v nasprotju s tem, kakšne go-
vorice so se o njem širile. Po pripove-
dih sem vedno dobil občutek, da je bil 
praded res dober poslovnež in izredno 
zavzet za lokalni razvoj, medtem ko so 

zlobni jeziki večinoma diskutirali le 
o tem, kam je njegovo bogastvo 
poniknilo, da je rad preveč popil in 
zaigral denar na kartah.« 

Omenja se, da je imel Franc 
Skaza v posesti okoli 750 
hektarjev zemljišč. Kako je 
pridobil toliko premoženja?

»Koliko sem lahko našel virov, 
so bili njegovi predniki v celjskem 
prostoru uspešni gradbinci in mo-
žno, da so takrat še prejemali do-
ločena sredstva iz dejavnosti in la-
stništva v celjskem okrožju. Na ta 
način so bile kupljene nepremični-
ne in zemljišča v Šmarju. Marsikje 
se lahko pri zgodovinskem izpisu 
najde lastništvo Skaza. Ob poroki 

z Anno Rathej, leta 1863, je pridobil še 
dodatna zemljišča, saj je bila Anna ro-
jena kot edini otrok v dokaj premožni 
posestniški družini.« 

Odkrivali ste zanimivo življenje 
Franca Skaze, kaj menite, kakšen 
je bil njegov cilj in kdo so bili lju-
dje, s katerimi se je Franc Skaza 
družil?

»Njega je najlepše opisal Josip Vo-
šnjak: »Bil je ljubezniv, dobrosrčen člo-
vek po vsem okraju priljubljen, pri tem 
iskren narodnjak, pripravljen k vsakim 
žrtvam za narodno stvar.« Brez dvo-
ma je bil njegov najboljši prijatelj Anton 
Tomšič, urednik časopisa Slovenski na-
rod. Druga odmevna imena so še slo-
venski domoljubi Vošnjak, Zarnik, Oro-
žen, Strossmayer in Aškerc ter izmed 
Šmarčanov Ferlinc in Jurkovič. Rekel 
bi, da je cenil vsakogar, ki se je boril in 
zavzemal za rabo slovenskega jezika in 
ohranitev slovenske lastnine. Šmarje je 
bilo takrat dokaj homogeno in pri Skazi 
so bila vrata vedno odprta. Z njim so bili 
v stiku v večini vsi, ki so v Šmarju kaj 
pomenili.«

Kaj pomeni Franc Skaza za 
Šmarje danes?

»Zame najtežje vprašanje. Njego-
vih dosežkov se ne kaže sramovati. 
Brez dvoma si skozi zgodovinski po-
gled  zasluži vso pozornost. Mislim, da 
je bila dograditev sodne palače ključen 
argument, da je bilo Šmarje marca 1871 
povzdignjeno v trg in s tem začelo z 
razvojem upravnega centra šmarsko-
-obosteljskega območja. Menim, da gle-
de na aktivnosti, ki se v zadnjem času 
izvajajo na področju informiranja obča-
nov o raznih pomembnih zgodovinskih 
dejstvih našega okrožja ni strahu, da bi 
Franc Skaza potonil v pozabo.« 

Mateja Žagar

Milan Pugelj. Foto: osebni arhiv

    Franc Skaza z ženo Ano,
okoli leta 1890. Foto: arhiv Knjižnice 
Šmarje pri Jelšah

20



Slovenija je evropska gastronomska regija 2021. Naziv podeljuje 
Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem 
z namenom za daljše obdobje povečati pomen in prepoznav-
nost kulturnih in kulinaričnih posebnosti. Naziv naj bi spodbu-
dil ustvarjalnost in inovativnost v kulinariki, osveščal o boljši 
prehrani in izboljšal standarde trajnostnega turizma. 

Turisti že od nekdaj želijo območje, ki ga obiščejo, spo-
znavati (tudi) ob dobro obloženi mizi. Želijo okusiti lokalne 
kulinarične posebnosti, tradicionalne posebnosti s sodobnim 
pridihom, želijo slišati zgodbe o izvoru in pomenu jedi, želijo 
kupiti lokalno pridelane izdelke, pridelke, iščejo recepte za 
jedi, da jih doma pripravijo sami. 

Kakšna je šmarska kulinarika?
Kje in kako jo lahko spoznamo, okusimo? V sodelo-

vanju z Javnim zavodom za turizem, šport in mladino 
Šmarje pri Jelšah in lokalnimi ponudniki vam jo bomo 
predstavljali v redni rubriki Dober tek! Naša skupna 
želja je, da bi lokalne ponudnike dobre hrane obiska-
lo tudi več domačinov, »da bi spoznali, da se toliko 
dobrega skriva prav pred domačim pragom. S tem 
bi dodatno spodbudili ponudnike, da bi morda še 
bolj pogosto odprli svoja vrata in se začeli zavedati 
svoje edinstvene kulinarične ponudbe,« poudarja di-
rektorica zavoda Melita Bevc. Dodaja, da so z gastro-
nomskimi doživetji enodnevnih izletov osvežili prodajni 
program. »Upamo, da jih bomo lahko kmalu pospešeno 
tržili in z njimi privabili obiskovalce. V trenutnih razmerah je 
težko načrtovati prireditve, ki bi bile obogatene s kulinaričnimi vse-
binami, si pa želimo, da bi lahko izvedli vsaj tradicionalna in vedno dobro 
obiskana Čili fest in Pozdrav vinu,« se nadeja Melita Bevc. 

Promociji lokalnih jedi bodo nekaj pozornosti namenili v »digitalni« kuhinji, 
to je kuharskih delavnicah Univerze za tretje življenjsko obdobje Knjižnice 
Šmarje pri Jelšah, ki jih lahko spremljate na njihovem Youtube kanalu. 

Spoznavanju in promociji gastronomske dediščine bodo posvečeni letošnji 
dnevi evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine od 25. septembra 
do 9. oktobra. Vsekakor pa je naziv evropske gastronomske regije svojevrstna 
priložnost tudi za lokalne gostince, da v svojo ponudbo vključijo šmarske jedi. 
»Jedi tega območja so preproste, a izvrstne,« piše v svoji knjigi Okusi Slovenije 
prof. dr. Janez Bogataj. 

Območje šmarske občine sodi v gastronomsko regijo Kozjansko. Ena od 
kulinaričnih posebnosti regije so odlični kozjanski krapi, po katerih slovi Smo-
letova gorca na Sladki Gori. Recept je zasnovala gospodinja Milka Smole, ki 
je v neki slovenski kuharski knjigi našla recept za gorenjske krape. Recept je 
predelala in ga približala okusu gostov Smoletove gorce. Kozjanski krapi, po 
domače ajdov parjek, so topla predjed ali priloga iz ajdove moke, skutinega 
nadeva s proseno kašo ter zabele iz ocvirkov in kisle smetane.

Sergeja Javornik

  Katja Šket

KOZJANSKI KRAPI (za 10 oseb)AJDOVO TESTO
500 g ajdove moke1–2 žlici kisle smetanesol

SKUTIN NADEV S PROSENO KAŠO300 g skute
100 g prosene kaše1 jajce

1 rumenjak
sol

ZABELA
100 g ocvirkov
2 žlici kisle smetane

Za nadev skuhamo kašo, jo odcedimo in ohladimo. 
Dodamo ožeto skuto, ščepec soli, celo jajce in 
rumenjak ter premešamo. Ajdovo moko poparimo 
s slanim kropom, dodamo druge sestavine in 
zamesimo testo. Razvaljamo ga za prst na debelo in 
izrežemo kroge. Na vsakega položimo malo nadeva, 
prekrijemo s testom, stisnemo robove in oblikujemo 
krapa. 
Krape kuhamo v slanem kropu 20 minut. Kuhane 
zabelimo z ocvirki, ki smo jim dodali kislo smetano.

DOBER TEK!

Spoznajmo šmarske kulinarične posebnosti

Milka Smole je zasnovala recept za 

kozjanske krape.
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BEREMO SKUPAJ

V knjižnici Šmarje kljub epidemiji še vedno beremo
Čeprav je korona ustavila življenje, 

ni ustavila časa. Leto je naokoli, tako 
v šmarski knjižnici zopet začenjamo z 
bralnimi značkami tako za najmlajše kot 
odrasle. Zelo nas veseli, da so bralci v 
preteklem letu kljub mnogim prepre-
kam še vedno našli pot do knjige, kar 
potrjuje tudi statistika, saj upada bral-
cev lanskih bralnih značk ni bilo.

V knjižnici imamo vsako leto štiri 
različne bralne značke, in sicer Bralni na-
hrbtnik za najmlajše, Čuk in sova bereta 
za prvi dve triadi osnovne šole, Branje 
za zabavo je namenjeno zadnji tria-
di osnovne in dijakom srednjih šol. Vsi 
ostali člani naše knjižnice pa lahko pose-

žejo po seznamu knjig za bralno značko 
Beremo od praznika do praznika. Ta je 
namenjena vsem polnoletnim članom. 

Letos so na seznamu knjig dela, po-
vezana z različnimi kužnimi epidemija-
mi, s katerimi se je človeštvo spopadalo 
na najrazličnejše načine. Se vam zdi, da 
smo med zadnjo epidemijo tudi sami 
nekoliko izgubili kompas in da ukrepi, 
ki jih moramo upoštevati, v nas zbuja-
jo občutek, kot da živimo sredi Butal? 
Da bi se znali tej situaciji tudi nasmejati, 
smo v izbor za bralno značko vključili 
Novo butalsko čitanko, ki je izšla lani iz-
pod peresa Vinka Möderndorferja. Pre-
pričani smo, da vas bo iskreno nasme-

jala. Čeprav je osrednji izbor književnih 
del nove sezone bralne značke za od-
rasle temeljil na pandemiji covid-19, vse 
pozornosti vendarle ne bomo posvečali 
koroni, čeprav bi se komu prav zaradi 
nje morda zahotelo zbuditi pod svo-
bodnim soncem. Če nič drugega, lah-
ko istoimenski roman Frana Saleškega 
Finžgarja berete za novo bralno značko. 
Seveda pa ne moremo mino letošnjega 
Prešernovega nagrajenca Ferija Lainšč-
ka, zato smo v izbor uvrstili tudi nekaj 
njegovih del. 

Vse, ki radi berete, vljudno vabimo, 
da se nam pridružite v novi sezoni bra-
nja.

Knjižničarji Knjižnice Šmarje pri Jelšah

Cajhn in Potem pa Svizci zavijejo ...
Prejšnje leto je bilo za večino prebi-

valcev stresno, nekateri pa so okolišči-
ne znali izkoristiti sebi v prid. Med njimi 
je Vasja Jager, ki živi v Mariboru, svojo 
življenjsko pot pa je začel v Šmarju. Je 
uveljavljen publicist, novinar, pa tudi že 
pisatelj; pred leti je izšel njegov knjižni 
prvenec Sodni dnevi, ki je nastal v so-
delovanju z znanim slovenskim odve-
tnikom dr. Petrom Čeferinom, sedaj pa 
nas Vasja nagovarja s samostojnim ro-
manom Cajhn. Roman govori o Marijanu 
Šketu, ljudskem človeku, kadar potrebu-

je dušo, in tajkunu, ko ga zgrabi lakota 
po moči, poseben pa je tudi zato, ker se 
zgodba dogaja v naših domačih krajih. 
Dogajanje na Kozjanskem pa ni naklju-
čje, saj, kot pravi Vasja, pišeš o tem, kar 
pač poznaš. V tem romanu je vključil 
spoznanja iz novinarske prakse, kjer je 
dolga leta pokrival področja bančnih 
poslov, gospodarskega kriminala in ko-
rupcije. Na drugi strani je vsebino črpal 
iz okolja, v katerem je odraščal, in oboje 
združil v skupno zgodbo. V knjigi so pri-
sotni elementi resnice, saj vsakega nav-

dihujejo resnični dogodki, vendar Vasja 
zatrjuje, da je kakršnekoli podobnosti 
privlekel iz kolektivnega nezavednega.

Primožena Šmarčanka Lucija Čakš, 
prav tako novinarka, pa je na začetku 
svoje pisateljske poti. S prvencem Po-
tem pa Svizci zavijejo … ponuja mladim 
bralcem pristno skavtsko pustolovšči-
no, ki se dogaja na Kozjanskem.

V knjižnici bomo v prihodnosti go-
stili oba avtorja, pogovor si  boste lahko 
pogledali na youtube kanalu Knjižnice 
Šmarje pri Jelšah.

Polona Pezelj, Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Šmarski košarkarski obrazi
Ob 25-letnici projekta Šolska košarkarska liga (ŠKL) je istoimenski zavod izdal knjigo ŠKL Šport 

tisočerih obrazov. Na 500 straneh je opisana zgodovina projekta, predstavljeni so različni dogodki 
in dosežki, zbrane so fotografije ekip in s prireditev. En del knjige je povzetek vseh tekmovanj v 
košarki, odbojki, nogometu, plesnih in navijaških skupin, med dvema ognjema in ŠKl tee ball. Pred-
stavljeni so vsi finalisti tekmovanj od leta 1995 z imeni in priimki, fotografijami ekip in seznamom 
šol, ki so sodelovale v tekmovanju. Pomemben del projekta ŠKL so tudi (odmevni) uspehi ekip OŠ 
Šmarje pri Jelšah. Zato izdajatelj bralcem Šmarskih novic knjigo ponuja po ugodnejši ceni, 24 evrov 
za izvod, sicer stane 35 evrov. V ceno je vključena poštnina. Knjigo naročite na naslovu skl@skl.si 
ali internetni strani www.skl.si. 

Sergeja Javornik

V knjigi ŠKL Šport tisočerih obrazov 

so predstavljeni tudi uspehi 

šmarskih ekip. 
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Spoštovani župan,

v decembrski št. Šmarskih novic sem prebrala vaš prispevek, kjer ste zapisali, kako ponosni ste na solidarnost in empatijo, ki se je razvila in okrepila med to covid krizo. Da opažate, kako cenimo drug drugega, znamo medsebojno sodelovati in si zaupati in kako je ključno zaupanje za uspešno sodelovanje na vseh ravneh človekovega življenja. Potem naštejete vse projekte, ki so tekli nemoteno na občinski upravi in širše.Posebno skrb namenjate starejšim občanom, saj zanje načrtujete gradnjo oskrbovanih stanovanj. Enako skrb namenjate otrokom z gradnjo nove infrastrukture ... in tako dalje!Spoštovani župan ga. Matija Čakš, čestitam za vse te projekte, ki so pomembni in pohvale vredni. Vendar za zadovoljno človeka vredno življenje je potrebno na vseh ravneh delovati. Kaj mislim s tem? Tu mislim na čustveno, duhovno plat človeka, na starejše, onemogle, na invalide, ki bivajo v domovih za starejše.Delam z najbolj ranljivo populacijo starih in pomoči potrebnih, kjer opažam zelo malo empatije in premalo sodelovanja. Ti ljudje potrebujejo predvsem človeka, ki se bo znal (hotel), zmogel vzeti čas - za pogovor, dotik, nasmeh, imel razumevanje za njegovo stisko, kateremu se ne bo nenehno mudilo, ker ga čaka še milijon drugih obveznosti.
Že davno so ugotovili, da je človek celostno bitje. Ne samo fizična podoba, ampak ali predvsem duhovno bitje. Torej ne živi samo od fizične hrane, ampak tudi od duhovne. Na splošno manjka srčnosti empatije, kjer jo tisti, ki so svoje projekte že dokončali, a svojega življenja še ne, zelo pogrešajo!! Empatijo namreč v pravem pomenu te besede.Vse skupaj nas čaka še veliko dela, da bomo kot družba znali in cenili ranljive skupine - starejše, invalide, naše najmlajše. Sedaj potrebujemo ljudi (sploh tisti, ki odločajo o usodi teh ljudi) širokih pogledov in odprtih src. Kot je že davno nekdo zapisal: Dobrota srca je rešitev sveta!Vse dobro na vseh poteh!      

Jožica Čolak

III. OŠ Rogaška Slatina se predstavi
Vzgojno-izobraževalni zavod III. OŠ Rogaška Slatina je 

javni zavod, ki ga je ustanovilo šest občin območja Obso-
telja in Kozjanskega. V programe zavoda je v tem šolskem 
letu vpisana kar polovica otrok z območja šmarske obči-
ne. V prispevku, pripravljenem posebej za Šmarske novice, 
učenci delijo svoje izkušnje. 

Pismo bralcev

No. 1

Good!!

Sreča naših otrok je ne-
kaj najpomembnejšega. Ta 
v osnovi izhaja iz občutkov 
varnosti, ljubezni, sprejeto-
sti, k njej pa prispevajo tudi 
uspeh, občutek vrednosti, 
pozitivna samopodoba… 
Teh otroci ne doživljajo 
samo doma, ampak tudi v 
šoli, kjer preživijo precejšen 
del dneva. 

Naši učenci so izrazili lastne izkušnje o tem, kako so delovali 
in se počutili na prejšnji šoli, kjer so bili vključeni v program redne osnovne šole, v primerjavi z zdajšnjo, 
kjer so vključeni v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS). 

Špela Rožman,
svetovalna delavka

Imam veliko novih prijateljev»Stara sem 12 let. Prve tri razrede sem obiskovala na POŠ Mestinje. V šoli sem imela slabe ocene, čeprav sem se učila. Velikokrat sem bila žalostna. Učiteljica in starši so se odločili, da bo zame bolje, če me prešolajo na III. OŠ Rogaška Slatina. Sedaj rada hodim v šolo. Imam veliko novih prijateljev. Letos obiskujem 7. razred. Sem uspešna in imam dobre ocene.« 
Ne pogrešam prejšnje šole»Star sem 14 let. Prej sem obiskoval II. OŠ Rogaška Slatina. Tam sta mi bila fajn dva dolga odmora in pouk športa. V razredu nas je bilo zelo veliko. Učna snov je bila težka, domačih nalog nisem znal narediti sam. Imel sem veliko negativnih ocen. Na III. OŠ pa je super. Imam veliko prijateljev, pri pouku je fajn, ker ni tako težko in bolj razumem snov, med sabo si radi pomagamo. Zadovoljen sem, da sem prišel na to šolo in niti malo ne pogrešam prejšnje šole.« 

Tukaj sem srečna
»V prejšnji OŠ je bilo preveč snovi. Pri pouku nisem veliko razumela. Bilo mi je težko. Sošolci me niso imeli radi. Imela sem veliko negativnih ocen. Bala sem se prešolanja. Učiteljica DSP mi je obljubila, da mi bo na III. OŠ lažje in bom uspešna. Imela je prav. Imam več prijateljev in boljše ocene. Sošolci me imajo radi in se družijo z mano. Tukaj sem res srečna. Obiskujem 8. razred.«

Na tehniškem dnevu so se 
učenci preizkusili v tkanju.  
Foto: arhiv šole
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Že eno leto se družimo na YouTube kanalu 
Ko smo lanskega marca morali zapreti vrata naše knji-

žnice in kulturnega doma in spoznali, da to ne bo le za 
nekaj dni, smo hitro previharili ideje za nove načine ohra-
njanja povezanosti z našimi uporabniki in obiskovalci. Pre-
govor pravi, da če se ti zapro vrata, še vedno lahko odpreš 
okno. Mi smo ga odprli na široko – tistega v svetovni splet. 
Vzpostavili smo svoj YouTube kanal https://bit.ly/KSPJ-
-youtube in nanj »preselili« izobraževalne in kulturne pri-
reditve. 

Že ob prvih razmislekih, kako nadaljevati stik in delo z 
uporabniki v novih razmerah, smo sklenili, da bodo vse-
bine, ki jih pripravljamo in delimo brezplačne, dostopne 
vsem, tudi po premiernem predvajanju in da jih ustvarja-
mo sami – zaposleni, naši mentorji in predavatelji.  Ta pot 
do uporabnikov naših vsebin je knjižnici kot zavodu odprla 
globalne poti, nov način dela pa je dobil multiplikativne 
učinke in nam prinesel tudi nagrado za najboljši projekt 
slovenskih splošnih knjižnic v letu 2020.

Videoposnetke objavljamo dnevno, objave smo temat-
sko razdelili po dnevih in urah (študijski krožki, vsebine 
UTŽO, druge izobraževalne vsebine, pravljice za otroke, 
pravljice za odrasle, psihološki večeri, literarni večeri, glas-
beni koncerti …), redno dodajamo nove vsebine in teme 
ter se povezujemo se z zavodi, društvi in posamezniki v 
širšem lokalnem okolju.

Statistični podatki povedo, kako veliko delo smo opra-
vili v tem letu. Od 23. marca 2020 do 15. marca 2021, ko je 
nastal ta zapis, smo objavili 326 posnetkov, ki so zabeležili 
159.700 ogledov, 11.062 ur gledanja, pridobili smo 691 na-
ročnikov. 

Čeprav vsi upamo, da se bomo kmalu lahko začeli na 
prireditvah srečevati tudi v živo, bo živ in dejaven ostal 
tudi naš YouTube kanal, kajti z njim širimo naše dejavnosti 
daleč peko meja našega kraja in občine.

Jana Turk Šulc
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Aktualni javni razpisi 
Javna naročila, razpisi in objave so objavljeni na občinski 

spletni strani www.smarje.si v istoimenskem zavihku Objavljena 
je celotna razpisna dokumentacija, pogoji, namen in roki za 
oddajo vloge.

V kratkem pregledu so osnovne informacije o odprtih razpisih. 
Za podrobnejše informacije se obrnite na javne uslužbence, katerih 
kontakti so navedeni ob posamezni objavi razpisa na spletni strani. 

- Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Šmarje pri Jelšah v letu 2021

 Vsebina: nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v višini 110.000 
EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske 
izjeme, skladno z Uredbo komisije št. 702/2014 in pomoči 
de minimis v skladu z Uredbo komisije št. 1407/2013. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1.  Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo
2.  Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3.  Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji – dopolnilne dejavnosti

4.  Izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

5.  Podpora delovanju kmetijskih društev
 Rok: za ukrepe pod št. 1. do vključno 3. do porabe sredstev 

oz. najkasneje do 30. 9. 2021, za ukrepa pod št. 4. in 5. (za 
društva) najkasneje do 31. 3. 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s 
področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2021

 Vsebina: sofinanciranje programov in projektov društev na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
Rok: 4. maj 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
športa v letu 2021

 Vsebina: predmet sofinanciranja so naslednje vsebine v 
športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja mladine
1.4. Športna dejavnost študentov

2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu
5. Organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev
6. Delovanje športnih društev

 Rok: 4. maj 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in 
projektov v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2021

 Vsebina: sofinanciranje izvajalcev mladinskih programov 
in projektov, ki so usmerjeni v: neformalno izobraževanje 
in usposabljanje mladih za delo ter kreativno ustvarjanje; 
prostovoljno mladinsko delo; mobilnost mladih; 

raziskovalno delo mladih; zmanjševanje učinkov in posledic 
tveganih vedenj; aktualne mladinske iniciative; kreativno 
preživljanje prostega časa; informacijsko in svetovalno 
dejavnost; spodbujanje inovativnosti in podjetnosti mladih; 
preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc

 Rok: 11. maj 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in 
humanitarnih dejavnosti v letu 2021

 Vsebina: sofinanciranje programov nevladnih, neprofitnih 
organizacij, združenj in zasebnikov, ki delujejo na področju 
programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v občini 
Šmarje pri Jelšah oziroma izvajajo program tudi za občane 
občine Šmarje pri Jelšah

 Rok: 11. maj 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki niso 
bili predmet drugih razpisov

 Vsebina: sofinanciranje programov društev, ki niso bila in ne 
morejo biti predmet drugih razpisov

 Rok: 18. maj 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih 
društev v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2021

 Vsebina: sofinanciranje programov turističnih društev 
 Rok: 10. maj 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine 
v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2021

 Vsebina: sofinanciranje aktivnosti, povezanih z ohranjanjem 
in vzdrževanjem nepremične kulturne dediščine v 
občini (pridobitev projektne dokumentacije in izdelava 
konservatorskega načrta oz. projekta, gradbena, obrtniška 
in inštalacijska dela na ovoju oz. strehi objekta ter 
konservatorsko-restavratorski posegi).

 Rok: 1. junij 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk v letu 2021

 Vsebina: sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških 
mačk 

 Rok: do porabe sredstev oz. najkasneje do 29. 10. 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju občine Šmarje pri 
Jelšah za leto 2021

 Vsebina: sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na 
območju občine 

 Rok: do porabe sredstev oz. najkasneje do 29. 10. 2021

-  Javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske 
sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju občine 
Šmarje pri Jelšah za leto 2021

 Vsebina: sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih 
priključkov, daljših od vključno 15 m, na javno kanalizacijo v 
občini 

 Rok: do porabe sredstev oz. najkasneje do 29. 10. 2021 

URADNE OBJAVE
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GASTARBAJTER

Draga Šmarčanka, dragi Šmarčan!

“A si ti zmešan?! Daj, ne zafrkavaj, prosim,” so bile prve besede partnerke, ko sem ji povzel sporočilo vodje, ali je kdo v našem oddelku zainteresiran za prijavo in delo na Kitajskem. Mnogim bi se takšen odziv zdel povsem samoumeven, kajti to pa res ni država, kamor bi se človek želel preseliti. In to celo z dvema majhnima otrokoma. Najbrž so tisti trenutek v njeni glavi vzniknile vse tiste slike o umazaniji, necivilizaciji in ne vem o kakšnih vseh “grozotah” še. A tudi sam nisem bil povsem brez takšnih slik, čeprav me je Kitajska že od nekdaj izjemno fascinirala in vzbujala nemalo radovednosti.
Ker ima življenje res nenavaden smisel za ironijo, se je vse to odvilo sredi Bangkoka na Tajskem, ko smo ravno začeli naše tritedensko dopustovanje. V mestu, ki nikakor ne prednjači po čistoči, urejenosti in razvitosti. Kljub vsemu in brez kakršnihkoli resnih pričakovanj, sem odgovoril, da bi nas kakšna dodatna informacija zanimala.
Naš “spopad” z vsem novim in drugačnim se je začel že s pripravami na selitev in urejanje vsega potrebnega za velik korak v našem življenju. Vse nam je neizmerno olajšala podpora delodajalca, ki je v veliki meri poskrbel za ureditev vse potrebne dokumentacije in selitev. Prvi tedni, meseci so bili mešanica adrenalinskega navdušenja nad vsem novim, drugačnim in frustrirajočih momentov zaradi stvari, ki so v Sloveniji samoumevne. A ne glede na to je bil vsak trenutek nova izkušnja, dodatno znanje in ustrezna prilagoditev na novo življenjsko okolje. Verjetno je bilo za naju kot starša najbolj pomirjujoče to, da sta otroka odlično sprejela tukajšnji vrtec in šolo ter začela vzpostavljati mrežo prijateljev. Od sporočila v uvodu so minila skoraj štiri leta. Že več kot dve leti je naš dom Šanghaj, mesto z več kot 24 milijoni prebivalcev. Toliko stvari je, ki nas navdušujejo; ena izmed njih je mobilnost in z njo povezana infrastruktura. Ponos Kitajske postaja sistem hitrih vlakov, saj imajo najdaljšo mrežo na svetu, ki presega 35.000 km, do leta 2025 naj bi dosegla 50.000 km. Vožnja je izjemno udobna in cenovno dostopna. Pot, dolga 120 km, traja 20 min in stane 10 evrov. Praktično vse storitve so prebivalcem na dosegu roke – s pametnim telefonom in mobilno številko. Registracija za kakršno koli storitev v milijon aplikacijah poteka preko mobilne številke, aktivirana je v sekundi. 

Seveda so naši obiski krajev izven Šanghaja dali jasno vedeti, da se vsem (še) ne cedita med in mleko in da mora marsikdo trdo delati za preživetje. A imajo vsaj vedno več možnosti, ki jih večina Kitajcev poskuša izkoristiti z veliko mero iznajdljivosti. Znajo biti pretkani pri doseganju ciljev in vse skupaj zakrijejo v veliko mero prijaznosti in nasmehov. Še vedno pa uspejo ostati v skupni harmoniji in kot družba precej enotni. A nekaj je gotovo. Vsa znanost, napredek in iznajdljivost jim niti približno niso dovolj, da bi bili sposobni ustvariti vinsko kapljico, kot jo ima tast na Tinskem vrhu, da bi iz pečice pridišala zlato-rjavo zapečena svinjska pečenka, ki jo najbolje pripravi tašča. Da o proizvodih kolin ne začenjam … Vse to neizmerno pogrešamo in se veselimo trenutka, ko bomo lahko z domačimi ponovno veselo nazdravili in s krožnikov pomazali vse domače dobrote.

Prisrčen pozdrav vsem z Daljnega vzhoda.

Sladjan, Leon in Teo Maj Dujić ter Katja Toplišek26



Urnik premier na brezplačnem spletnem kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah https://bit.ly/KSPJ-youtube

PRIREDITVENI VODNIK

Ponedeljek
ob 9:00: Kuharska delavnica s Slavico Javornik ali 
pohodniški študijski krožek z Miro Čakš. 
ob 18:00: Ponedeljkovo srečanje z dr. Karlom Gržanom.

Torek
ob 9.00: Torkovo srečanje – različne vsebine 
(predstavitve krajev in ljudi, ljudsko izročilo, zdravo 
življenje, obeležitev praznikov …)
ob 18.00: Čudovito vesolje s Sebastijanom Jakšo ali 
vrtičkarski nasveti z Metko Ternjak Gomboc.

Sreda
ob 9:00: Zapojmo z mentorico Zvenečih jelš Jasmino Levičar.
ob 18.00: Pravljica za odrasle ali pravljica v angleščini ali 
psihološki večer.

Četrtek
ob 9:00: Zeliščarski nasveti Špele Pogelšek.
ob 18:00: Literarno–pogovorni večer.

Petek 
ob 9:00: Joga za hrbtenico s fizioterapevtko Vesno 
Tajnšek.
ob 18:00: Pravljica za otroke z Natalijo Čokl Šoštarič.

Sobota
ob 18.00: Glasbena knjižnica.

Vsebine po premieri ostanejo dostopne,
zato vas vabijo k ogledu tudi že objavljenih prispevkov. 

Sobota, 27. marec, od 9.00 do 12.00
ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO IN UREDIMO OBČINO 
ŠMARJE PRI JELŠAH 2021. 
Zbirna mesta pri gasilsko-kulturnih domovih na 
območju občine. 

Sobota, 28. avgust
5. TEK PO ŠMARSKIH BREGIH Z DOBRODELNO NOTO. 
Ob 9.00: start otroških tekov
Ob 10.00: start na 5 km in 10 km
Informacije: teksjbregi@gmail.com, 051 370 849

Vloge za vpis so dostopne na    spletni strani vrtca: http://vrtec-smarje.si/sl/.Vloge lahko starši posredujejo po pošti na naslov: Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, ali po elektronski pošti na naslov info@vrtec-smarje.si in sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si.

ODPRTA VRATA letos odpadejo.

Starši naj informacije o postopku vpisa (sestanek za novince) zaradi nepredvidljive situacije zaradi koronavirusa spremljajo na spletni strani vrtca.
Starši že vpisanih otrok, ki želijo z novim šolskim letom premestiti otroka iz ene enote v drugo, lahko oddajo vlogo za premestitev, ki je prav tako dostopna na spletni strani vrtca, in sicer najkasneje do 9. aprila 2021.
Dodatne informacije lahko starši dobijo pri svetovalni delavki Sabini Jurkošek, 03 817 15 93, sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si.
                     

Ravnateljica: Jelka Kitak, dipl. vzg., mag. zak. in druž. štud.  

VPIS NOVINCEV

za šolsko leto 
2021/22
od 1. 3. 2021 
do 9. 4. 2021

VABLJENI 

K VPISU.
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