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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. 
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  Marko Samec

UVODNIK

Zadnji dan marca je, ko vas spet lahko pozdravimo z novicami iz 
šmarskem občine, ki smo jih zbrali v tokratni izdaji Šmarskih novic. 
Iztekajoči se mesec je letos upravičil svoje izvirno slovensko ime – sušec. 
Mesec z najmanjšo količino padavin se umika tradicionalno muhastemu 
aprilu, ki naj bi po napovedih vremenoslovcev prav tako upravičil svoje ime. 
A bolj kot z vremenom se bomo, v to sem prepričana, v prihodnjih dneh 
ukvarjali s pripravami na največji pomladni praznik. 

Velika noč. Doživetje hvaležnosti in zahvale. Zahvale za neprecenljiv dar, 
dar življenja. Na ta dan mnogi obljubijo, da bodo s tem darom ravnali kot s 
kelihom, kamor lahko zlivaš le dobro. Zase in za druge. Bližajoči se praznični 
dnevi nam ponovno ponujajo priložnost za dobro, za upanje, da bo vse v 
redu. 

Bistvo dobrega je nenehno na preizkušnji. Vsakič znova nas razmere 
doma in po svetu postavijo pred preizkušnjo, pred izbiro delati dobro ali 
pač ne. In vsakič znova dokazujemo, da dobro še prevladuje. Izkazuje se v 
humanosti, solidarnosti, pomoči, ki jo množično in družno zdaj izkazujemo 
beguncem iz Ukrajine. Solidarnost je primerljiva z obdobjem pred dvema 
letoma, ko je epidemija covida v prvem valu najbolj prizadela prav šmarsko 
občino. Kljub zahtevnim razmeram, negotovosti in številnim neznankam, 
ki jih je koronavirus vnesel v naš vsakdan, smo solidarno, humano, složno, 
strpno premostili težave. Preživeto nas krepi za naprej. Doživeto krepi 
spoznanje, da znamo in zmoremo pomagati, ko je treba. 

Pomagati je poleg glagolov živeti in ljubiti najlepši glagol. Z življenjem 
in ljubeznijo, ki je v nas, lahko pomagamo – včasih le z dobrimi mislimi, 
prijaznim nasmehom, drobno pozornostjo, včasih z opogumljajočim 
upanjem, dobrim delom. Resnično bogastvo človeka je dobro, ki ga stori 
drugemu. Z življenjem v človeku se rodi in raste ljubezen. Kjer je ljubezen, 
so vedno tudi čudeži. Življenje je čudež.

Bodite dobro. Delajte dobro. Delite dobro. Za dobro življenje. Za čudeže.

Veselo veliko noč!

Sergeja Javornik,
odgovorna urednica
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Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani, 
pomladno prebujanje narave je tudi v našo občino prineslo precej 

sprememb in pomembnih novosti. Med njimi ima zagotovo prvo mesto 
nakup dvorca Jelšingrad. 

Naša dolgoletna prizadevanja, da zaustavimo nadaljnje propadanje 
tega edinstvenega objekta, so se uspešno zaključila, ko je občina postala 
100-odstotna lastnica dvorca. V teh dneh zaključujemo pripravo obsežne 
dokumentacije, s katero se bomo prijavili na javni razpis Ministrstva za 
kulturo in skušali pridobiti sofinancerski delež države pri začetku obnove 
dvorca. Finančni zalogaj bo prevelik za občinsko blagajno, bomo pa 
izkoristili vse možnosti in priložnosti, da biser kulturne dediščine naših 
krajev obnovimo in mu damo zanimive vsebine. Številni pozitivni odzivi, 
ki smo jih prejeli v zadnjem obdobju, so potrditev, da lokalno okolje ceni 
prizadevanja za ohranitev naše bogate dediščine. Verjamem, da bomo 
še naprej uspešno dokazovali, da smo kos najzahtevnejšim izzivom. 
Prepričan sem, da bomo skozi faze obnove dvorca in njegove ponovne 
oživitve ponosni na vse odločitve in opravljeno delo. 

Ob tem se zaposlenim v občinski upravi in delavcem v programu 
javnih del zahvaljujem za ureditev okolice ter odstranitev grmovja 
in dreves, ki so ju opravili v minulih dneh. Neutrudno so delali pod 
strokovnim vodstvom arboristke Tanje Grmovšek in po navodilih pristojnih 
strokovnih služb zavodov za varstvo kulturne dediščine in za varstvo narave. 

Še vedno je živahno na velikem gradbišču v središču Šmarja. Ureditev 
križišča pri Kašči poteka po načrtih, napredek pa je viden praktično iz dneva 
v dan. Žal bo v prihodnjih mesecih spet delna zapora na glavni cesti, saj 
bodo izvajalci med drugim izvedli razširitev in dvig cestišča ter zgradili nov 
most. Spet bo prihajalo do zastojev in gneče, a zahtevne in obsežne naložbe 
drugače ni mogoče izvesti. Vsem voznikom, predvsem pa domačinom, se že 
vnaprej zahvaljujem za razumevanje ter strpnost in potrpežljivost. 

Nadaljujemo še s številnimi aktivnostmi, projekti in naložbami v občini, 
ki nam bodo olajšali bivanje in delo ter izboljšali kakovost vsakdana. Med 
ključnimi je stalna skrb za našo naravo, okolje, v katerem živimo in delamo. 
Toplejši, daljši, lepši dnevi žal kažejo tudi manj lepo stran človekovega 
bivanja. V naravi je še vedno preveč odpadkov in smeti, zato so čistilne akcije 
pred velikonočnimi prazniki že praktično ustaljena stalnica. Letošnja čistilna 
akcija bo potekala v soboto, 2. aprila, dopoldne po celotni občini. Za vse 
udeležence smo zagotovili zaščitne rokavice, vrečke za zbrane smeti, po 
končani akciji pa še toplo malico. Vabim vas, da se pridružite prostovoljcem 
v svojem kraju in tako pokažete, da vam ni vseeno, kakšen je vaš domači kraj. 
Hvala vnaprej za vaša prizadevanja, trud in veliko delo. 

Želim vam lepo pomlad, ostanite zdravi in optimistični.    
Vesele velikonočne praznike in lepo praznovanje. 

BESEDA ŽUPANA

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

4



Občina Šmarje pri Jelšah je v teh 
dneh uresničila dlje časa trajajoča 
prizadevanja in tako uradno postala 
lastnica dvorca Jelšingrad. 

Kot predstavniki lokalne oblasti se 
zelo zavedamo pomembnosti in ohra-
nitve kulturne dediščine, kot je dvo-
rec Jelšingrad, in koliko ta spomenik 
pomeni občanom, zaradi česar smo 
si že dlje časa intenzivno prizadevali, 
da lastništvo tega nekoč eminentnega 
objekta preide na občino. Pot ni bila 
lahka, saj smo naleteli na določene 
ovire pravne narave, ki pa smo jih sku-
paj z ostalimi lastniki uspešno rešili. 

Da nam je mar za kulturno boga-
stvo naše občine, dokazujemo tudi s 
tem, da smo takoj začeli s temeljitim 
čiščenjem zanemarjene okolice dvor-
ca, ki poteka pod budnim očesom 
arboristke Tanje Grmovšek, ki je pri-
pravila ustrezne strokovne podlage, 
ter seveda s soglasjem Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, območna 
enote Celje, in Zavoda za varstvo na-
rave, območna enota Celje. 

Na dvorcu smo prav tako že v 
preteklem letu, ob soglasju takratnih 
lastnikov, opravili nujna sanacijska 
dela na strehi, saj se je ob potresu v 
hrvaški Petrinji porušil dimnik, zaradi 
česar je na ostrešju nastala luknja, ki 
je ogrožala že tako poškodovan edin-
stven baročni strop. 

Zavedamo se, da bo obnova dvor-
ca, ki je edinstven primer arabsko-ma-
vrske arhitekture v Sloveniji, precejšen 
finančni zalogaj, ki ga občina sama ne 
bo zmogla, zato v prvi vrsti računa-
mo na pomoč države, da preko javnih 

Dvorec Jelšingrad končno občinska last
IZ OBČINSKE UPRAVE

razpisov občinam omogoči ohranjanje 
spomenikov kulturne dediščine. Obči-
na si bo prizadevala poiskati tudi za-
sebnega investitorja, ki bo imel vizijo 
in bo pripravljen obuditi dvorec. Eden 
takšnih razpisov je trenutno v teku na 
Ministrstvu za kulturo, na katerega se 
bomo prijavili, obetamo pa si približno 
milijon evrov nepovratnih sredstev. Za 
potrebe razpisa je v teku tudi pripra-
va obsežne projektne in investicijske 

dokumentacije obnove dvorca, pri če-
mer bomo v prvi fazi skušali obnoviti 
streho in dvorec statično sanirati, da 
ga tako rešimo pred nadaljnjim pro-
padanjem. Vsekakor pa nas bo vodilo 
posvetilo: »Z ljubeznijo sem te ustvaril, 
z ljubeznijo te ohranjam,« vklesano v 
marmorno ploščo, ki je eno najlepših 
posvetil stavbi na Slovenskem.

Patricia Goručan, direktorica občinske uprave

Izpraznjen in brez vsebine je propadal skoraj pol stoletja. Foto: arhiv občine

V teh dneh poteka čiščenje okolice. Foto: arhiv občine

Dvorec Jelšingrad je od leta 1991 razglašen za 
spomenik lokalnega pomena. Foto: arhiv občine
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Dela v križišču pri Kašči po terminskem načrtu

Dela na Svetem Štefanu bo izvedel 
podjetnik Marjan Sajko iz Šmarja pri Je-
lšah, ki je 10. marca z županom Matijo 
Čakšem podpisal pogodbo za celovito 
ureditev obstoječe pešpoti od osnov-
ne šole do naselja v dolžini 430 m in 
širine 1,60 m. Z ureditvijo pešpoti se bo 
uredilo tudi odvodnjavanje območja. 
Po celotni dolžini trase bosta urejeni 
drenaža in kanalizacija za kasneje izve-
deno javno razsvetljavo. Nadzor grad-
benih del bo opravilo celjsko podjetje 
Navor. Dela se bodo izvajala dva mese-
ca. Vrednost naložbe je 95.735 evrov. Z 
ureditvijo poti bomo zagotovili varnost 
udeležencev v prometu, kar je osnovni 
cilj naložbe in hkrati eden od temeljnih 
stebrov izvajanja Celostne prometne 
strategije Občine Šmarje pri Jelšah.

V marcu je izbrani izvajalec podjetje 
GAAL iz Podčetrtka začel s pripravljal-
nimi deli v sklopu rekonstrukcije obsto-
ječega mostu v Kolodvorski ulici. Ta že 
vrsto let predstavlja nevarno območje 
v cestno prometnem okolju. Cesta se 
na tem mestu zoži in s tem poslabša 
prometno varnost in pretočnost obre-
menjene ulice. Naložba vključuje izved-
bo novih mostnih opornikov in nove 
mostne plošče, izvedbo razširjenega 
cestišča s hodnikom za pešce ter zava-
rovanja dna struge in brežin v območju 
mostu. Dela, ki se bodo izvajala do kon-
ca julija,  bo izbrani izvajalec izvedel za 
200.000 evrov. Nadzor gradbenih del 
bo opravilo celjsko podjetje Navor. Na-
ložba bo vplivala na izboljšanje prome-
tne urejenosti kraja, predvsem pa zago-

Pešpot na Svetem Štefanu in rekonstrukcija mostu v Kolodvorski 

Naložba Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo v sodelovanju z ob-
čino poteka v skladu s pogodbenimi obveznostmi in terminskim načrtom. Tre-
nutno potekajo pripravljalna dela za razširitev in dvig vozišča glavne ceste, za-
ključujejo se vodnogospodarske ureditve struge potoka in postavljajo opažni 
sistemi za betoniranje mostne plošče. 

V sklopu naložbe so se, tudi v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo, ki je delno 
sofinancirala izvedbo, uredile parkirne površine s pripadajočo javno razsvetlja-
vo in celovitim odvodnjavanjem. Med glavno cesto in parkiriščem je v dolžini 
120 m zgrajen oporni zid s povezovalnimi stopnicami med pločnikom in parkiri-
ščem. Izvedena je zamenjava vodovodnega omrežja v območju gradbišča glav-
ne ceste in v dolžini 80 m prestavljen glavni kolektor, ki vodi do čistilne naprave.

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Zaradi rekonstrukcije mostu v Kolodvorski 
velja do 17. julija delna ozr. občasna popolna 

zapora. Foto: arhiv občine

tovila večjo varnost za vse udeležence 
v prometu. Hkrati se bo izboljšala pre-
točna sposobnost Dvorskega potoka.

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Izvedena opornika mostu in kamnita obloga struge 
potoka. Foto: arhiv občine

Izvedba nasipa in polaganje robnikov na območju 
pločnika. Foto: arhiv občine
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OD APRILA DELNA ZAPORA CESTE

Z aprilom se začne ponovna 
delna zapora glavne ceste skozi 
naselje Šmarje pri Jelšah, ki bo 
predvidoma trajala do konca 
izvedbe naložbe, to je do konca 
avgusta 2022. Takrat se bo sprostil 
tudi promet čez novo zgrajeni 
most. 



IZ OBČINSKE UPRAVE

Občina Šmarje pri Jelšah in javni 
zavod Zdravstveni dom (ZD) Šmarje 
pri Jelšah se že nekaj časa načrtno 
lotevata zagotovitve prostorskih po-
gojev za zagotavljanje kakovostnega 
in vsem dostopnega zdravstvenega 
varstva občanov in prebivalcev šir-

Stara šola po urejeni okolici kmalu z novimi vsebinami
šega območja Obsotelja in Kozjan-
skega. 

ZD zagotavlja osnovno zdravstve-
no varstvo na primarni ravni in stori-
tve nekaterih specialističnih ambulant 
prebivalcem občin ustanoviteljic, kar 
predstavlja že več kot 32.800 prebi-
valcev, število uporabnikov pa se v 
zadnjih letih še povečuje. Obstoječi 
objekt ZD-ja v Šmarju pri Jelšah, ki je 
bil zgrajen že leta 1963, je danes pol-
no zaseden, zato se določene storitve 
(npr. fizioterapija) izvajajo na drugi 
neprimerni lokaciji.

Občina in ZD sta se poenotila, da 
bi bil objekt stare šole v Šmarju pri 
Jelšah primeren za nove programe 
ZD-ja in za prostore njihove uprave, 
zato sta že jeseni 2020 pristopila k 
potrebnim aktivnostim. Izdelana je 
projektna dokumentacija, pridoblje-
no gradbeno dovoljenje in odločba 
o njegovi spremembi, potrjena sta 
dokument identifikacije investicijske-
ga projekta in  investicijski program. 
Podpisan je sporazum z ZD-jem o iz-
vedbi projekta. 

Poleg ureditve prostorov uprave 
ZD-ja v 1. nadstropju naložba predvi-
deva ureditev prostorov za fizioterapi-
jo, preventivno dejavnost in patrona-
žno varstvo družin. V novih prostorih  
se bodo lahko izvajale brezplačne de-
lavnice ter skupinska in individualna 
svetovanja na temo zdrave prehrane, 
zdravega življenjskega sloga, preven-
tive srčno žilnih bolezni, delavnice huj-
šanja, telesne dejavnosti, pomoč pri 
opuščanju kajenja, psiho-edukativne 
delavnice za odrasle …

Za izvedbo naložbe letos občina 
predvideva nepovratna sredstva v vi-
šini nekaj več kot 648 tisoč evrov z 
naslova javnega razpisa ministrstva 
za zdravje. Občina bo za sofinanci-
ranje naložbe v dveh letih zagotovila 
nekaj več kot 917 tisoč evrov, ZD pa 
nekaj več kot 106 tisoč evrov.

Rekonstrukcija 1. nadstropja je 
predvidena od maja do avgusta 2023, 
pridobitev uporabnega dovoljenja in 
zaključek naložbe sta načrtovana v 
septembru 2023.

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Skupna občinska uprava Medobčinskega inšpektorata in redarstva ponov-
no aktivno izvaja nadzor parkiranja na območjih modre cone v Šmarju pri 
Jelšah. V modri coni je parkiranje še vedno brezplačno, a omejeno na največ 
dve uri. 

Območje kratkotrajnega parkiranja je označeno s prometnim znakom, par-
kirna mesta oziroma območje pa z modro črto. Voznik mora označiti čas priho-
da na vidnem mestu v vozilu (s parkirno uro, ki jo dobi na občini ali pri drugih 
subjektih, npr. trgovine z avto deli, lahko pa se čas parkiranja vidno označi s 
pisalom na ustrezno podlago, ki mora biti na vidnem mestu). Po izteku dovo-
ljenega časa mora voznik vozilo odpeljati. Voznik, ki časa parkiranja ne označi 
ali vozila po pretečenem času dveh ur ne umakne, se kaznuje z globo 40 evrov.

Nadzor parkiranja v modri coni je bil sredi septembra lani začasno preki-
njen zaradi del na določenih gradbiščih v naselju, kar je vplivalo na dostopnost 
posameznih parkirišč. Časovno omejeno brezplačno parkiranje je bilo v Šmarju 
pri Jelšah vzpostavljeno 15. septembra 2015.  

Sergeja Javornik

Spet nadzor parkiranja v modri coni

Urejanje okolice bo končano maja, v prihodnjem 
letu je načrtovana rekonstrukcija prvega 

nadstropja. Foto: arhiv občine

Parkiranje v moderi coni je še vedno brezplačno, 
je pa časovno omejeno na dve uri.  

Foto: arhiv obcine
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Občinska blagajna odslej na pošti
Občina Šmarje pri Jelšah je s Po-

što Slovenije sklenila pogodbo o po-
slovnem sodelovanju v projektu ob-
činska blagajna. Tako lahko od petka, 
4. marca 2022, občani na pošti Šmar-
je pri Jelšah plačajo tekoče položnice 
ustanov, vključenih v pogodbo, brez 
provizije. 

V pogodbo so vključeni: Občina 
Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmar-
je pri Jelšah, Otroški vrtec Šmarje pri 
Jelšah, Knjižnica Šmarje pri Jelšah in 
OKP Rogaška Slatina. 

Občinska blagajna je bila v Šmarju 
pri Jelšah vzpostavljena v letu 2015. Do 
konca leta 2021 so lahko občani polo-

žnice določenih ustanov brez provizije 
plačali na Delavski hranilnici, ki pogodbe 
o občinski blagajni ni podaljšala. Zato 
je občina poiskala drugo plačilno usta-
novo in s podpisom pogodbe s Pošto 
Slovenije ponovno omogočila delovanje 
občinske blagajne v lokalnem okolju.   

Sergeja Javornik

Lani sto odločb za novorojence
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah 

je marca 2019 sprejel nov pravilnik o 
dodeljevanju denarne pomoči druži-
nam za novorojence z območja občine. 
Z njim smo med drugim povišali nagra-
do za novorojence z 200 na 250 evrov 
za vse novorojence, rojene od 1. 5. 2019. 
V preteklem letu smo za pomoč star-
šem ob rojstvu otrok izplačali 26.750 
evrov. Pomoč je bila izplačana na pod-

lagi izdanih odločb 107 upravičencem, 
kar pomeni 15 novorojencev več kot v 
letu 2020, ko smo pomoč izplačali 92 
upravičencem. V letu 2021 smo dejan-
sko izdali sto odločb za novorojence, 
od tega eno odločbo za dvojčici. Zne-
sek izplačanih pomoči in število odločb 
se v določenem letu ne ujemata, ker se 
sredstva za novorojence nakazujejo v 
30 dneh od dokončnosti odločb.

Pomoč staršem ob rojstvu otroka 
je pravica, ki jo določa pravilnik o do-
deljevanju enkratne denarne pomoči 
od leta 2003. Pomoč izplačujemo od 
leta 2004 vsem upravičencem, ki od-
dajo vlogo za dodelitev denarne po-
moči.

Damjan Boštjančič, 
vodja oddelka za družbene dejavnosti

Zaradi prijavnih pogojev smo na 
razpisu Ministrstva za infrastrukturo 
za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 
2022 in 2023 kandidirali z Občino Pol-
zela z operacijo »Energetska sanacija 
POŠ Kristan Vrh in Zdravstvena po-
staja Polzela«. Februarja smo prejeli 
sklep o dodeljenih nepovratnih sred-
stvih v višini 426.225 eurov, od tega 
bo Občina Šmarje pri Jelšah prejela 
248.866 evrov, 460.000 evrov pa bo 
morala zagotoviti lastnih sredstev.

Namen investicijskega projekta 
je povišati energetsko učinkovitost 
javnih stavb, zagotoviti zanesljivost 
oskrbe z energijo, zmanjšati negativ-
ne vplive na okolje, izboljšati bivalno 
ugodje za zaposlene in uporabnike 
obeh stavb ter prispevati k gospodar-
skemu in družbenemu razvoju.  

Uspešni na razpisu za energetsko prenovo šole Kristan Vrh 

Operacija vključuje obnovo fasa-
de, izolacijo strehe oziroma podstreš-
ja, zamenjavo stavbnega pohištva in 
razsvetljave, rekonstrukcijo kotlovni-
ce in vgradnjo opreme za izvajanje 
energetskega monitoringa. 

Do junija moramo izbrati izvajalca 
del, da bomo lahko prenovo podru-
žnične šole izvedli med poletnimi po-
čitnicami.

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Med poletnimi počitnicami bomo energetsko prenovili podružnično šolo na Kristan Vrhu. Foto: Matic Javornik
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, 
Bistrica ob Sotli, štabi Civilnih zaščit 
občin in Območno združenje Rdeče-
ga križa Šmarje pri Jelšah smo pod 
vodstvom skupnega organa za Civil-
no zaščito in požarno varnost občin 
Kozjanskega in Obsotelja v petek, 11. 
marca 2022, zbirali humanitarno po-
moč za Ukrajino.

Lokalno so nam na pomoč pri-
skočili gasilci, saj smo v gasilskih do-
movih zbirali hrano, pijačo, higienske 
pripomočke in podobno. K sodelova-
nju smo povabili osnovne šole, preko 
katerih so otroci zbirali šolske potreb-
ščine, kot so zvezki, pisala, barvice, 
peresnice torbe in ostalo. Pridružila 
se nam je še Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Šmarje pri Jelšah. 
Skupaj smo nabrali za kar 12 palet 
hrane, pijače, higienskih pripomočkov 
in šolskih potrebščin, kar je 17. marca 
2022 v logistični center Civilne zašči-
te Zahodno štajerske regije brezplač-
no dostavilo podjetje AS System iz 
Šmarje pri Jelšah. 

Vsega tega ne bi zmogli brez do-
brih ljudi, ki ste prepoznali stisko in 
ponudili pomoč, zato se vsem, ki ste 
kakorkoli priskočili na pomoč, vsi or-
ganizatorji iskreno zahvaljujemo.

Miha Šket, sodelavec za zaščito in reševanje 

Za Ukrajino zbrali kar 12 palet humanitarne pomoči

Občina Šmarje pri Jelšah je fi-
nančno podprla projekt Slovenija 
kvačka. V sklopu projekta za vpis v 
Guinessovo knjigo rekordov je Gelca 
Zidar izdelala šmarski grb v velikosti 
105 x 145 cm. Za delo je porabila pri-
bližno 2,5 kg preje in približno sto ur 
natančnega, potrpežljivega dela. Grb 
je kvačkan v tehniki iz kota v kot, ki 
pa jo sestavljajo le verižne in šibične 
petlje. 

Kvačkan občinski grb
Projekt Slovenija kvačka je potekal 

od lanskega septembra in pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika republi-
ke Boruta Pahorja. Projekt je povezal 
211 kvačkaric in enega kvačkarja, ki so 
poleg grbov slovenskih občin izdelali 
še več drugih izdelkov. S svojim pro-
stovoljnim delom so prispevali k po-
vezanosti ljudi, promociji tradicije in 
zgodovine Slovenije in občin ter nav-
duševanju javnosti nad kvačkanjem.

Sergeja Javornik

Za kar 12 palet humanitarne pomoči se je zbralo v šestih občinah. Foto: arhiv občine

V logistični center je zbrano pomoč za ukrajinske begunce brezplačno dostavilo podjetje AS System.  
Foto: arhiv občine

Grb, ki ga je izdelala Gelca Zidar. Foto: arhiv občine
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KALEJDOSKOP GOSPODARSTVA

Trenutna situacija v gradbeništvu 
ni rožnata. Cene materialov in goriva 
letijo v nebo, najprej je bilo poveza-
no z epidemijo, sedaj je tu še vojna 
v Ukrajini. Od tam prihaja zelo veli-
ko surovin, ki so ključne za našo de-
javnost. Ob vseh spremembah smo 
primorani dvigniti cene naših stori-
tev. Upamo pa, da bo tudi dobava še 
sploh možna, ker so razmere na trgu 
zaostrene.«

Kakšne cilje imate za svoje pod-
jetje v prihodnje?

»V našem podjetju verjamemo, da 
je v slogi moč, zato se trudimo, da 
omogočamo dobre pogoje za delo, 
da sledimo trendom v gradbeništvu 
in da gremo naprej – tako s strojnim 
kot tudi z voznim parkom. Še naprej 
se bomo trudili, da bomo imeli delo v 
okviru javnih naročil, nato pa ga uspe-
šno in kakovostno opravili v zadanih 
rokih.«

V Cerovcu pri Šmarju ima sedež 
podjetje MARJANA SAJKA, ki ga v 
Šmarju in okolici poznamo po delov-
nih strojih, ki zabrnijo ob sanacijah 
cest, plazov in v času zimske službe. 

Kako bi na kratko predstavili 
svoje podjetje?

»Smo majhno, lahko rečem, dru-
žinsko podjetje, saj sta poleg mene 
zaposlena še žena Breda in starejši 
sin Uroš. Z gradbeno mehanizacijo se 
je začel ukvarjati moj oče Jakob Sajko 
leta 1970, tako da je bilo skoraj samo-
umevno, da bom njegovo delo nada-
ljeval tudi jaz. S svojim podjetjem sem 
začel leta 1997. Najprej sam, kmalu se 
mi je zaradi večjega povpraševanja  
pridružil prvi sodelavec. Trenutno nas 
je redno zaposlenih devet, redno pa 
sodelujemo še s pogodbenimi delav-
ci, seveda odvisno od povpraševanja 
oziroma naročil.«

Gradbeništvo je v zahtevnem 
obdobju. Pomanjkanje kadrov, 
dražitve materialov. Kako je pri 
vas?

»V podjetju se ukvarjamo s sana-
cijami in vzdrževanjem cest, različni-
mi izkopi, drenažiranjem kmetijskih 
zemljišč, največji izziv pa so plazovi, 
ki smo jih že kar nekaj uspešno sani-
rali, kar je treba seveda pripisati do-
brim in vestnim zaposlenim. Trenutno 
smo vpeti v sanacijo še enega plazu v 
Šmarju za osnovno šolo. Trudimo se, 
da ohranjamo zaposlene, je pa to res 
kar izziv.

Gradbeništvo po 
letih razcveta 

ponovno na 
preizkušnji

Gradbena dejavnost se po nekaj letih velikega razcveta sooča z dejavniki, 
ki so v razmeroma kratkem času vplivali na poslovanje podjetij v tej branži. 
Glavni dejavnik, ki vpliva na vse, so visoki stroški materiala, pereče je 
pomanjkanje usposobljenih delavcev, poseben dejavnik je tudi vreme, ki kroji 
delo na gradbenih projektih. O trenutni situaciji in prihodnjih načrtih sta v 
tokratnem pogovoru spregovorila šmarska gradbinca, ki sta trenutno aktivna 
na odprtih gradbiščih v naši občini.

Marjan Sajko (na desni) ob primopredaji novega stroja na gradbišču na Dolgi 
Gori s predstavnikom podjetja Kuhn iz Ljubljane. Foto: osebni arhiv
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KALEJDOSKOP GOSPODARSTVA 

SPREMEMBE GRADBENEGA ZAKONA

Decembra je bil sprejet nov gradbeni zakon 

(GZ-1), ki se bo začel uporabljati 1. 6. 2022. 

Novi zakon prinaša kar nekaj novosti in 

sprememb v primerjavi z zakonom iz leta 

2018. Nadaljuje z obvezo vpisa v imenik vodij 

gradnje za večino dejavnosti, ki so povezane 

z gradnjo. Več informacij o obveznostih lahko 

pridobite na Območni obrtno-podjetniški 

zbornici Šmarje pri Jelšah.

JANKO ORAČ je po očetu dobil 
ime in morda je to bilo že prvo zna-
menje, da mu bo z leti oče zaupal 
tudi družinske posle, ki jih z bratom 
in utečeno ekipo, ki se postopoma 
širi, tudi uspešno nadaljuje. 

Kako je bilo z začetkom podje-
tništva v vaši družini?

»Danes je Janko Orač, s. p., so-
dobno gradbeno podjetje, začetki pa 
segajo v leto 1977, ko je oče začel z 
avtoprevozniško dejavnostjo. Ta se je 
sčasoma umaknila ob bok in glavno 
vlogo prepustila gradbeništvu in ko-
munalnim storitvam, ki danes v podje-
tju predstavljajo več kot 80 odstotkov 
vseh prihodkov. Znotraj gradbene de-
javnosti smo se specializirali za podro-
čje nizkih gradenj in uporabo različne 
gradbene mehanizacije. Oče se je pred 
več kot desetimi leti upokojil, vendar 
sem z njegovo pomočjo prevzel izku-

šen kader, sredstva in znanje, ki ga je 
predajal. Prevzem podjetja sredi glo-
balne ekonomske krize, ki je v Sloveniji 
še najbolj prizadela gradbeni sektor, je 
bil svojevrsten izziv, a smo uspeli, tako 
da uspešno nadaljujemo delo in ga 
skušamo še nadgraditi. Ukvarjamo se 
predvsem z gradnjo cest in parkirišč, 
izkopi in izgradnjo kanalizacijskih, pli-
novodnih in telekomunikacijskih omre-
žij ter zunanje ureditve tako manjših 
zasebnih objektov kot večjih objektov 
javne infrastrukture. Del dejavnosti 
predstavljajo tudi rušitvena dela, pre-
vozi razsutih tovorov in vzdrževanje 
prometne infrastrukture.«

Eno obdobje izzivov je torej že 
za vami. Žal ste pred kratkim 
nepričakovano izgubili še svo-
jega mentorja – očeta. Trenutne 
razmere pa gradbeništvo posta-
vljajo pred nove izzive. Kako se 
jih boste lotili?

»Slovenija je v času krize pred do-
brim desetletjem izgubila veliko kako-
vostnega kadra iz panoge, zaradi česar 
je prisotno pomanjkanje kakovostne 
delovne sile, kar se najbolj odraža v 
času povečanega obsega gradbenih 
del. Trenutno je skoraj nemogoče zapo-
sliti nov izobražen kader, kar onemogo-
ča nadaljnjo rast podjetja. Pogrešamo 
sistemske rešitve že na ravni šolstva. 
Dodatne težave za podjetje predsta-

vlja tudi dvig cen in pomanjkanje ma-
terialov pri že podpisanih pogodbah za 
izvedbo naročil. Če se na tem podro-
čju ne bo kaj bistveno spremenilo, bo 
to pomenilo težavo pri poslovanju na-
šega in gotovo tudi drugih gradbenih 
podjetij. Vsekakor prilagajamo procese, 
vendar pa želimo, da se pogoji najprej 
umirijo in čim prej obrnejo na bolje.«

Kje vidite svoje podjetje v pri-
hodnje?

»Želimo postati pomemben igralec 
v gradbeni dejavnosti na ravni širše 
regije. Prav tako želimo ohraniti raz-
merje komercialnih poslov in javnih 
naročil, ob tem pa okrepiti sodelova-
nje s poslovnim sektorjem. Vsekakor 
se bomo trudili s pomočjo izkušenj in 
strokovnega znanja strankam nuditi 
oseben pristop pri reševanju gradbe-
nih izzivov. Stremimo tudi k temu, da s 
tehnološko opremljenostjo in digitali-
zacijo poslovanja izboljšamo, pospeši-
mo in poenostavimo procese v grad-
beništvu. Zavedamo se, da moramo 
graditi na dobrem kadru, slediti razvo-
ju na gradbenem področju in prilago-
diti podjetje in procese  - vse s ciljem, 
da zagotovimo celovito in strokovno 
storitev v zadovoljstvo strank in vseh 
sodelujočih v poslovni verigi.«

Alenka Ratej

Janko Orač (drugi z leve) z delom ekipe, ki je 
vključena v državni projekt celovite ureditve 

križišča pri Kašči. Foto: osebni arhiv
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AKTUALNI PREGLED

Redne državnozborske volitve bodo v nedeljo, 24. apri-
la 2022. Na rednih voliščih bodo volivci lahko glasovali od 
7. do 19. ure, na voliščih za predčasno glasovanje pa bo 
možno glasovati od torka, 19. aprila, do vključno četrtka, 
21. aprila, od 7. do 19. ure. Predčasno volišče volilnega okra-
ja Šmarje pri Jelšah bo v kulturnem domu v Šmarju pri 
Jelšah.

V teh dneh poteka preizkus zakonitosti vloženih list 
kandidatov in izdaja ustreznih odločb. Volilne komisije vo-
lilnih enot bodo sestavile seznam potrjenih list kandidatov, 
Državna volilna komisija bo seznam javno objavila, vsa go-
spodinjstva pa bodo prejela publikacijo s seznamom list 
po volilnih enotah. 

Najkasneje do 20. aprila, morajo volivci, ki želijo glaso-
vati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o tem 
obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere imajo 
stalno prebivališče. Do tega datuma je mogoče vložiti tudi 

Državnozborske volitve 
N

ar
o

čn
ik

: N
Si

 ✓ gradnja domov za upokojence oziroma starejše,

 ✓ gradnja vrtcev, šol in športnih objektov,

 ✓ dostopno zdravstvo za vse občanke in občane,

 ✓ ureditev ustrezne cestne povezave do regijskega središča,

 ✓ posodobitev železniške infrastrukture,

 ✓ spodbujanje kmetijstva in podeželskega turizma,

 ✓ spodbude gospodarstvu na obmejno problemskih območjih,

 ✓ zagotavljanje ustreznih finančnih virov občinam.Martin
Mikolič

vaš kandidat za poslanca

za razvoj Obsotelja
in Kozjanskega

vlogo za glasovanje na domu z ustreznim zdravniškim po-
trdilom. Do 13. aprila pa je še mogoče oddati vlogo za gla-
sovanje po pošti na območju Slovenije. Vloge je mogoče 
oddati preko portala eUprava.

Vse informacije o volitvah so volivcem dostopne na 
spletni strani Državne volilne komisije ali na brezplačni te-
lefonski številki državne volilne komisije 080 28 18. Infor-
macije o izvedbi volitev v 7. volilni enoti, kamor spada tudi 
volilni okraj Šmarje pri Jelšah, volivci dobijo na telefonski 
številki 02 2208 453, dosegljivi so tudi na elektronskem 
naslovu: vkve.7000Maribor@dvk-rs.si.

Na volitvah bo izvoljenih 90 poslancev. V vsaki izmed 
osmih volilnih enotah se voli po 11 poslancev, za volitve po-
slancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
se na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta posebni 
volilni enoti. 

Sergeja Javornik

VOLITVE V DZ 2022

NA
RO

ČE
NA

 OB
JA

VA
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LOKACIJA NASLOV POŠTA RAZPOLOŽLJIVOST

Petrol Šmarje pri Jelšah Rogaška cesta 48 3240 Šmarje pri Jelšah 0 - 24

Mol Mestinje Mestinje 2a 3241 Podplat 0 - 24

Gasilski dom Šmarje pri Jelšah Obrtniška 4 3240 Šmarje pri Jelšah notranji

Gasilski dom Kristan Vrh Kristan vrh 53 3241 Podplat 0 - 24

Krajevna skupnost Sveti Štefan Sveti Štefan 53 3264 Sveti Štefan 0 - 24

Gasilski dom Zibika Zibika 4a 3253 Pristava 0 - 24

Trgovina Jager Sladka Gora Sladka Gora 4a 3240 Šmarje pri Jelšah 0 - 24

Občina Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 15 3240 Šmarje pri Jelšah 0-24

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Vegova ulica 26 3240 Šmarje pri Jelšah notranji

Vitli Krpan Jazbina 9a 3240 Šmarje pri Jelšah 0-24

Kia Knez Gallusova ulica 1 3240 Šmarje pri Jelšah 0-24

Silva Romih Dvor 20a 3240 Šmarje pri Jelšah 0-24

Športni park Šmarje pri Jelšah Kolodvorska ulica 12 3240 Šmarje pri Jelšah 0-24

AED Šmarje pri Jelšah

Kje so javno dostopni defibrilatorji?
Na območju občine Šmarje pri Je-

lšah je 13 javno dostopnih defibrila-
torjev. Lokacije so označene s prepo-
znavno zeleno-belo označbo AED. Vsi 
aparati delujejo in so redno vzdrževani. 

AED je angleška kratica za avto-
matski zunanji defibrilator (Automa-
ted External Defibrillator). Aparat je 
namenjen vsem, ki se naključno znaj-
dejo izven zdravstvenih ustanov v 
okoliščinah, ko je treba reševati člove-
ška življenja. Zasnovan je tako, da ga 
lahko uporabljajo tudi laiki oz. osebe, 
ki niso zdravstveni delavci. 

Defibrilator je enostaven za upo-
rabo, govori slovensko in nas vodi 
skozi celoten postopek oživljanja. 
Vse, kar moramo znati, je izvedba srč-
ne masaže in umetnega dihanja. Kako 
ravnati z defibrilatorjem, nam aparat 
pove sam - samo poslušati ga je treba 
in slediti njegovim navodilom.

Defibrilator je namensko zasnovan 
za nudenje pomoči v primeru srčnega 
zastoja. V srčni mišici električni impulzi 
ne delujejo več ali ne delujejo pravilno 
oz. ritmično, posledično lahko pride do 
t. i. fibrilacije, šibkega trzanja srca. Srce 
torej ne poganja več krvi po telesu, 
celice ne dobijo kisika in hranil. Ko na 

AKTUALNI PREGLED

pacientove prsi nalepimo elektrode, apa-
rat sam prepozna stanje srčne mišice, pri 
katerem je električni sunek priporočen 
in sam določi jakost sunka, ki povzroči 
ustrezno krčenje srčne mišice.

Sergeja Javornik

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 odpadejo.

Starši naj glede informacij o postopku vpisa (sestanek za novince) zaradi nepredvidljive situacije zaradi koronavirusa spremljajo obvestila 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 8. aprila 2022.Dodatne informacije lahko starši dobijo pri svetovalni delavki Sabini Jurkošek, 03 817 15 93, sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si.

Jelka Kitak, ravnateljica  

VPIS NOVINCEV

za šolsko leto 
2022/23
od 1. 4. 2022 
do 8. 4. 2022

VABLJENI 

K VPISU.

Lokacije javno dostopnih defibrilatorjev na območju občine Šmarje pri Jelšah. 
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Na Zavodu za gozdove Slovenije v skladu z javnim po-
oblastilom usmerjamo gospodarjenje z vsemi gozdovi ne 
glede na lastništvo. V ta namen med drugim izdelujemo tudi 
gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot. Za 
vsako gozdnogospodarsko enoto v Sloveniji redno izdela-
mo načrt vsakih 10 let. Glede na terminski razpored obnove 
gozdnogospodarskih načrtov letos začenjamo z zbiranjem 
podatkov v gozdnogospodarski enoti Šmarje, ki zajema ob-
močje naslednjih katastrskih občin: Ratanska vas, Tržišče, 
Topole, Tekačevo, Spodnja Kostrivnica, Lemberg okolica, 
Lemberg trg, Pijovci, Sladka Gora, Vrh, Dvor, Bobovo, Prelo-
ge, Grliče, Kačji Dol, Male Rodne, Velike Rodne, Rjavica, Bre-
stovec, Ceste, Plat, Kristan Vrh, Šmarje pri Jelšah, Zadrže, Se-
novica, Bodrež, Platinovec, Ješovec, Brecljevo, Dol, Koretno, 
Pristava, Hajnsko, Nezbiše, Kamence, Rajnkovec, Nimno, Vi-
dovica, Rogaška Slatina, Spodnje Selce in Spodnja Ponkvica. 

Ob obnovi gozdnogospodarskega načrta želimo poleg 
novih spoznanj s področja gozdarstva v nastajajoči načrt 
vključiti pobude, želje in načrte zainteresirane javnosti, to-

Obnova gozdnogopodarskega načrta 

• Bolje organizirano in financirano gasilstvo 
 ter civilno zaščito
• Revitalizacijo podeželskih naselij
• Dostojne pokojnine
• Dostojno zaposlitev
• Cenovno dostopno energijo za 
 gospodinjstva in gospodarstvo 
• Povezano Slovenijo 

Zaslužimo si
socialno pravično, solidarno, 
svobodno in odprto družbo.

kandidat Gibanja Svoboda 

David
Stupica
ZA!
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rej ne samo lastnikov gozdov, pač pa vseh prebivalcev, ki so 
povezani z obravnavanimi gozdovi. Pobude bomo v sklopu 
priprave osnutka obravnavali in jih po možnosti kar najbolje 
vgradili v usmeritve za prihodnje gospodarjenje z gozdovi. 

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospo-
darskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na 
spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije: 

http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/.
Javno zbiranje pobud in predlogov poteka od 1. marca 

2022 do 31. maja 2022. Predloge pošljite najpozneje do 31. 
maja 2022 na naslov: Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljan-
ska 13, 3000 Celje, ali na elektronski naslov: oecelje@zgs ali 
matej.tajnikar@zgs.si. Poizvedbo, pobudo ali predlog lahko 
date tudi po telefonu na številko: 03 42 55 185. 

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim 
gozdnogospodarskim načrtom, zato z veseljem pričakujemo 
vaš odziv.

Mag. Matej Tajnikar,
višji koordinator za področje gozdarstva, Zavod za gozdove, OE Celje
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Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah v 
letu 2022 obeležuje 50 let organizi-
rane predšolske vzgoje v Šmarju pri 
Jelšah, od tega 27 let kot samostojni 
javni zavod. Zagotovo lahko trdimo, 
da je  naš vrtec sodobna predšolska 
ustanova, ki zasleduje globalne cilje 
in načela predšolskega kurikuluma 
in je temeljna vzgojno-izobraževal-
na celica, podaljšana roka družine, ki 
staršem pomaga pri skrbi za otrokov 
optimalni vsestranski razvoj.

Vrtec je imel nekoč in ima še da-
nes enak namen in poslanstvo: da 
svoje vzgojne in izobraževalne nalo-
ge uresničuje skozi igro otroka z raz-
ličnimi dejavnostmi in aktivnostmi, ki 
so vedno skrbno načrtovane, izhajajo 
iz njihovih pobud, potreb in razvojne 
stopnje otroka ter vodijo k natančno 
določenim ciljem. Otrokom ni bilo ve-
dno nudeno toliko materialnih dobrin, 
ki jih vrtci s pomočjo občin ustanovi-
teljic in staršev zagotavljamo danes, 
vendar je vrtec razvijal otroke na vseh 
področjih razvoja in jih osrečeval tako 
nekoč kot tudi še danes.  

S torto začeli praznovanje
Z vrtcem praznujemo in se vese-

limo vsi, ki smo kakorkoli povezani z 
njim. Tako smo 10. marca začeli s pra-
znovanjem na najlepši način – s torto 
in kratkim kulturno-zabavnim progra-
mom. S sodelavkami na upravi pa že 
nekaj časa intenzivno pripravljamo 
gradivo za knjigo, ki jo bomo izdali ob 
tem častitljivem jubileju. 

Ob tem bi se iskreno zahvalila 
za vso pomoč in podporo Občine 
Šmarje pri Jelšah, ki bo tudi finančno 
omogočila izdajo knjige. Otroški vr-
tec Šmarje pri Jelšah je in je bil vedno 
pod okriljem dobrih, skrbnih županov 
in sodelavcev na občini. Verjamemo, 
da bo tako tudi v prihodnje.

AKTUALNI PREGLED

50let VRTCA ŠMARJE PRI JELŠAH 
Običajno je praznovanje jubilejev 

povezano s spomini na prehojeno pot 
kot tudi z načrti za naprej. Takrat smo 
pozorni in se spomnimo raznih do-
godkov, dosežkov, anekdot … in tistih 
oseb, ki so pripomogle, da se je začr-
tano v teh letih tudi uresničilo in izpe-
ljalo. Zagotovo se v Otroškem vrtcu 
Šmarje pri Jelšah s ponosom lahko 
ozremo nazaj, na pol stoletja delova-
nja in samozavestno še polni energije, 
volje, pripravljenosti za delo v priho-
dnosti kreiramo in uresničujemo nove 
ideje, ki jih ni malo. 

Osrednji dogodek našega prazno-
vanja se bo odvijal 11. maja 2022 ob 
16. uri, ko bomo gostili šolsko mini-
strico Simono Kustec, pravosodnega 
ministra Marjana Dikaučiča, našega 
župana Matijo Čakša in številne druge 
goste. Nastopali bodo otroci iz vseh 
oddelkov, zato ob tej priložnosti va-
bimo tudi vas, starše, da se priključite 
praznovanju. Ta dan se bomo simbo-
lično poslovili tudi od iztekajočega se 
šolskega leta.

Hvala vsem, ki tako ali drugače ži-
vite z nami.

Jelka Kitak, ravnateljica vrtca

Enota Sonček, kjer je uprava vrtca, danes. 
Foto: arhiv vrtca

Poslopje šmarskega vrtca pred pol stoletja. 
Foto: arhiv vrtca
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AKTUALNI PREGLED

Inovativni kmet Matic Vizjak, s kme-
tije Vizjak v Šmarju pri Jelšah, se je na 
začetku marca mudil v Dallasu, kjer se 
je družil s košarkarskimi zvezdniki. Ma-
tic Vizjak je sicer član SBC – Klub slo-
venskih podjetnikov, sekcije SBC Mladi. 

Nepozabne utrinke v Dallasu je 
Matic Vizjak med svojimi sledilci delil 
na družbenih omrežjih. »Bil je nepo-
zaben večer z ekipo Dallas Mavericks 
Team,« je zapisal in dodal, da je bil ve-
čer posvečen fundaciji Mavs, ki s po-
močjo programa spreminja življenja 
na bolje. Finančna sredstva namreč 
namenja za otroke v rejništvu, žrtve 
nasilja v družini, družine v stiski in še 
veliko več. Fundacija je na dogodku 
zbrala 110.000 dolarjev. Matic Vizjak, 

Matic Vizjak v družbi Luke Dončiča 

ki ima več kot očitno veliko srce, je ob 
tem še zapisal: »Počaščen sem, ker je 
bilo naše Chilli Wine (originalna serija 
dobitnika zlate medalje iz leta 2018) 
na dražbi z drugimi slovenskimi vini v 
podporo fundacije Mavs.«

Na svečanem dogodku se je Matic 
Vizjak ekskluzivno spoznal z Markom 
Cubanom, lastnikom kluba Dallas Ma-
vericks, z enim od najuspešnejših igral-
cev lige NBA Dirkom Nowitzkim in se-
veda Luko Dončičem. 

Špela Jurglič, SBC - Klub slovenskih podjetnikov
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Na dražbi fundacije Mavs je bilo tudi Vizjakov Chilli 
Wine. Foto: osebni arhiv Matica Vizjaka

Matic Vizjak je ekskluzivno spoznal Marca Cubana. 
Foto: osebni arhiv Matica Vizjaka

Gradimo zate 
za naš kraj

Kozjansko in Obsotelje potrebujeta 
sodobne in energetsko varčne šole, 
vrtce, zdravstvene domove, domove 
za starejše, redno vzdrževanje in 
posodabljanje gasilskih domov in 
gasilske opreme, sodobno cestno 
in železniško infrastrukturo.

Anton Šturbej, 
kandidat za poslanca

Obsotelje in Kozjansko
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Trase Rokove teka po šmarskih 
bregih:
- 10:30 → Oki Doki tek za predšolske otroke 

(300 m)
- 11:00 → Oki Doki tek za šolske otroke do 

vključno  7. razreda OŠ  (600 m)
- 15:00 → Krpanov vzpon (na sv. Rok) 
- 16:15 → Po Marjanovi poti s kolesom (27 km)
- 16:30 → 3 km RekreAZA +  tek
- 16:30 → 11,5 km Jagrov tek 
 (ŠiK pokal + pohod)

Medgeneracijsko 
druženje

Posebno skrb dajemo 
medgeneracijskemu druženju. Vabimo 

najmlajše, najstarejše in vse vmes.
Predšolski in osnovnošolski otroci iz občine 

Šmarje pri Jelšah imajo prijavnino na otroške teke 
BREZPLAČNO, za kar se lahko zahvalimo Občini Šmarje 

pri Jelšah in Društvu prijateljev mladine Šmarje pri Jelšah. Z 
nami bodo tudi varovanci Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. 

Udeleženci bodo lahko svojo kondicijo preverili tudi v hoji na 2 km v 
izvedbi Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. 

VEČ INFO IN PRIJAVE: 
www.rokovtek.si

AKTUALNI PREGLED

Rokov tek po šmarskih bregih 2022

Osem izvedb 
Rokovega teka 

(Tekaško društvo 
Rokov tek), štiri izvedbe 
Teka po šmarskih bregih 

(Športno društvo Šmarje) in 
dve “koronski” leti, ko prireditev 

v Šmarju pri Jelšah skoraj ni bilo, 
so podlaga novega koncepta 

prireditve, na katero vas vabimo v 
soboto, 18. junija 2022, v sklopu praznovanja 

praznika Občine Šmarje pri Jelšah. 
Sodobni čas narekuje vse več obveznosti, stresa in 

nezdravega načina življenja. Ljudje pozabljamo nase, 
na svoje zdravje in na druženje s prijatelji. Rokov 

tek po šmarskih bregih je odlična priložnost, 
da združimo prijetno s koristnim. Zato vas 

vabimo v našo družbo, da nas spoznate 
na malce drugačen način – skozi tek, 
kolesarjenje, pohodništvo in zabavo.

Dogodki Rokovega teka po 
šmarskih bregih se odvijajo 

skozi celoten dan po raznoliki 
pokrajini kozjanskih gričev, 

ki jih dopolnjujejo 
naravne, kulturne 

in turistične 
znamenitosti. 

»Hvala vsem podpornikom in 
sponzorjem, ki omogočate prireditev!«
 Gregor Krajnc, Tekaško društvo Rokov tek

18.  junij

Vsi udeleženci prejmejo:
- spominsko medaljo
- darilo
- pijačo ob progi in na cilju
- malico
- možnost masaž in sprostitve mišic po 

zaključenem teku
- varstvo otrok v času teka

Najhitrejši prejmejo:
- medalje za prva tri mesta po 

posameznih kategorijah
- kristalne pokale Steklarne Rogaške
- druge nagrade

Najhitrejši trije na 
11,5 km  Jagrovem teku 
prejmejo:
- za prvo mesto darilni bon trgovine 

Jager 200 eur
- za drugo mesto darilni bon trgovine Jager 

100 eur
- za tretje mesto darilni bon trgovine Jager 50 eur

Pripravljamo tudi pester celodnevni 
spremljevalni program:
- otroški program z nastopom vrtčevskih otrok
- koncert za otroke –  Poskočni Dejan
- mednarodno srečanje godb
- kulinarično doživetje z gostilno Krpan
- večerna zabava z Dejan dogaja bend
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OSREDNJA TEMA

»Čisto Šmarje 2022«
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA 

Skrb za urejeno in čisto okolje je naša skupna in stalna skrb.   
Vabljeni, da se udeležite spomladanske čistilne akcije »Čisto Šmarje 2022«, 
ki bo potekala v soboto, 2. aprila 2022, od 9. do 12. ure. Če bo deževalo, bo 
čistilna akcija 9. aprila.  Spremljajte obvestila na spletni strani www.smarje.si in 
Facebook strani občine.

Skupaj očistimo nepravilno odložene odpadke v naravnem okolju, uredimo 
bivalno in delovno okolje. V organizacijo in izvedbo spomladanske čistilne 
akcije se bodo letos ponovno vključili: krajevne skupnosti, javni zavodi, 
ustanove, društva, klubi, prostovoljci. Po napovedih sodelujočih bo v čistilni 
akciji sodelovalo več kot petsto občanov vseh generacij.  

Čistilna akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov, pospravljanju 
zasebnih podstrešij in kleti, čiščenju črnih odlagališč in podobno, ampak 
so naša prizadevanja usmerjena v urejanje bivalnega in delovnega okolja, 
pobiranje odpadkov v naravnem okolju, ob cestah, vodotokih, sprehajalnih 
poteh, kolesarski stezi, okoli športno-rekreacijskih objektov … 

Priporočila 
za ločevanje odpadkov

Pred začetkom čiščenja pri vodji 
zbirnega mesta pridobite ustrezna navodila 

za ločevanje odpadkov. Sodelujoče prosimo, da 
odpadke ločite po posameznih vrečah:
-  prazna in čista, neblatna embalaža: plastenke, plastična 

embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke 
-  embalažno steklo: steklenice in stekleničke živil, pijač, 

kozmetike in zdravil, kozarci vloženih živil ter druga 
steklena embalaža

-  ostali odpadki, ki jih ni možno zbrati ločeno oz. so 
preveč umazani; tkanine, stiropor, keramika, plenice, 
zaščitne maske 

-  nevarni odpadki: baterije, kartuše, tonerji, mobilni 
telefoni, embalaža barv in lakov, embalaža olj, 
embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in 
halogenske sijalke.

Nevarnih odpadkov NE pobirajte
Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče 

(salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, 
industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in 
eksplozivna sredstva …, NE POBIRAJTE in NE 
PREMEŠČAJTE! S pobiranjem ali premeščanjem 
lahko škodujete sebi in okolju. Gradbenih odpadkov 
ne čistimo, prav tako ne čistimo divjih oz. 
nezakonitih odlagališč. 

O lokacijah nevarnih in gradbenih odpadkov 
ter divjih odlagališč obvestite Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, 
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 
inšpektorja Marka Razborška na 041 659 599, 
e-naslov: inspektorat@rogaska-slatina.si. Po 
možnosti lokacije in stanje fotografirajte. 

Koordinatorji akcije bodo na posameznih zbirnih 
mestih poskrbeli za odvoz zbranih odpadkov v zbirni 
center. Z javnim komunalnim podjetjem OKP Rogaška 
Slatina je dogovorjeno, da bosta zbirna centra v Šmarju pri 
Jelšah in Pristavi pri Mestinju na dan čistilne akcije odprta do  
14. ure. 
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Poskrbite za svojo varnost
Najpomembnejša je vaša varnost, zato navajamo 

nekaj priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
udeležencem čistilne akcije: 
-  na čistilno akcijo pridite primerno obuti in oblečeni, 

roke zaščitimo s primernimi  rokavicami; priporočljive so 
usnjene delovne rokavice ali rokavice iz čvrstejšega blaga, 
ojačane z gumo ali usnjem;

-  pri pobiranju odpadkov lahko naletimo na ostre predmete (npr. 
odprte pločevinke, razbito steklo ...), s katerimi ravnamo 

še toliko bolj previdno, da preprečimo 
vreznine ali  vbode;

-  če naletimo na injekcijsko iglo, jo z orokavičeno roko 
previdno poberemo in  odložimo v plastenko iz trde 
plastike. Plastenko dobro zapremo s pokrovčkom. 

Oddamo jo organizatorju čistilne akcije. Če čistimo sami, 
zaprto plastenko oddamo pooblaščenemu zbiralcu. 

Če bi prišlo do vboda, iztiskamo kri ob vbodu in 
pustimo, da kri teče. Rane ne sesamo. Če imamo 
možnost, izpiramo z mlačno tekočo vodo ali s 
fiziološko raztopino vsaj 10 minut, nato vbodeno 
mesto prelijemo ali obrišemo z alkoholnim 
razkužilom za kožo, ki naj učinkuje, dokler se ne 
posuši (2 do 3 minute). Rano sterilno obvežemo 

in odidemo do osebnega zdravnika.
Udeležba na akciji je na lastno 
odgovornost. Organizatorji ne 

prevzemajo odgovornosti za 
morebitne poškodbe in 

nesreče pri akciji. Zbirna mesta in lokacije čiščenja
Čistilna akcija bo na območju občine potekala od 9. do 12. ure. Lokalni 

koordinatorji oziroma vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu dali vsa navodila in 
vas razporedili po skupinah, ki se bodo odpravile na posamezne lokacije čiščenja. Udeležencem 
čistilne akcije bodo razdelili zaščitne rokavice in vrečke, ki jih bo zagotovila Občina Šmarje pri 
Jelšah. Za vse udeležence čistilne akcije bomo po opravljenem delu zagotovili toplo malico.

DOL PRI PRISTAVI
Zbirno mesto: železniška postaja
Lokacije čiščenja: ob cestah, železniški 
progi, kolesarski stezi

KRISTAN VRH, ZIBIKA
Zbirno mesto: gasilski dom 
Lokacije čiščenja: ob cestah, 
vodotokih, po vaseh

ŠMARJE PRI JELŠAH 
Zbirno mesto: gasilski dom 
Lokacije čiščenja: ob cestah, železniški 
progi, kolesarski stezi, pešpoti, okolica 
objektov za šport in rekreacijo 

MESTINJE
Zbirno mesto: gasilski dom
Lokacije čiščenja: ob kolesarski 
stezi, železniški progi, ob cestah in 
vodotokih

SV. ŠTEFAN
Zbirno mesto: gasilsko-kulturni dom
Lokacije čiščenja: ob cestah, v vaseh  

LEMBERG
Zbirno mesto: stara šola 
Lokacije čiščenja: trg Lemberg, ob 
cestah

SLADKA GORA
Zbirno mesto: dom krajanov in 
gasilcev
Lokacije čiščenja: ob vseh cestah v 
krajevni skupnosti in središče Sladke 
Gore

TINSKO
Zbirno mesto: igrišče
Lokacije čiščenja: ob cestah, v vaseh 

ŠENTVID PRI GROBELNEM
Zbirno mesto: gasilski dom
Lokacije čiščenja: ob cestah, 
vodotokih, pešpoteh

Vabljeni, da se nam pridružite v čim 
večjem številu in podprete skupna 
prizadevanja za čisto in urejeno 
območje celotne občine.

Sergeja Javornik
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DOMOZNANSKI PORTRETI

170. obletnica rojstva rojaka 
Jakoba Sketa

Slovenski pisatelj, pedagog, urednik in literarni zgodovinar Jakob Sket je 
bil rojen 2. maja 1852 v Mestinju. Ob 170. obletnici njegovega rojstva letos 
11. aprila mineva tudi 110 let od njegove smrti. Bil je dolgoletni profesor na 
celovški gimnaziji, pisal je slovenska srednješolska berila in slovnice, bil je 
urednik časopisa Kres in ravnatelj Mohorjeve družbe v Celovcu, najbolj pa 
je znan po zgodovinski povesti iz turških časov Miklovi Zali. Čeprav se je 
zgodba med prebivalci Šentjakoba v Rožu prvotno skozi stoletja ohranjala 
kot ustno izročilo, Sketova povest Miklova Zala danes pomembno prispeva h 
kulturnemu, narodnostnemu in jezikovnemu povezovanju tamkajšnjega ob-
mejnega prebivalstva ter postaja simbol nekdanjega skupnega slovenskega 
kulturnega prostora.

Narodno zaveden dijak in študent
Jakob Sket je večino svojega življenja živel v Celovcu, takrat 

pomembnem glavnem mestu Koroške, kjer je tudi umrl. Zgodnje 
otroštvo je preživel v Mestinju, ljudsko šolo je obiskoval na Sladki 
Gori, normalko pa v Celju. Šolanje je nadaljeval na mariborski gim-
naziji, kjer je bil odličen dijak in bil dejaven tudi med narodno za-
vednimi dijaki. V Gradcu je študiral klasično filologijo, slovenščino 
in nemščino. Bil je med ustanovitelji akademskega društva Triglav, 
leta 1876. Leta 1877 se je zaposlil na celovški gimnaziji, leto kasneje 
pa dokončal študij z doktoratom. Istega leta se je prijavil na raz-
pisano mesto univerzitetnega profesorja na Dunaju, vendar je bila 
njegova prošnja zavrnjena. Prav tako so mu čez nekaj let zavrnili 
prošnjo za profesorja na graški univerzi.

1 Jakob Sket 
(1852–1912)

2 Naslovnica knjige 
Miklova Zala

3 Ljudska igra Miklova 
Zala v izvedbi 
kulturne skupine KD 
Anton Aškerc leta 
1952, uprizorjena na 
prostem v Mestinju. 
Foto: arhiv knjižnice
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Gimnazijski profesor
Velika želja postati univerzitetni 

profesor se Sketu ni uresničila. Vse do 
upokojitve je poučeval na gimnaziji v 
Celovcu, vendar je bil kljub temu izre-
dno aktiven na več področjih. Po nje-
govi zaslugi je slovenščina na celovški 
gimnaziji postala maturitetni predmet. 
Nadaljeval je delo svojega predhodni-
ka Antona Janežiča ter sestavljal šol-
ska berila in slovnice za vse razrede 
srednjih šol. Najprej je izdal popravljen 
Janežičev Cvetnik, berilo za slovensko 
mladino. V letih od 1889–1893 je izdal 
Slovenske čitanke za vseh takratnih 
osem razredov srednjih šol. Sestavil je 
še dve vadnici za Nemce ter Slovensko-
-nemški in nemško-slovenski slovarček, 
s čimer je omogočil nemško govore-
čim, da se naučijo slovenskega jezika.

Urednik in pisatelj
Leta 1881 je Jakob Sket postal ure-

dnik časopisa Kres, v katerem je pod 
psevdonimom dr. Sojan izdal svoje prvo 
delo, avtobiografski roman Milko Vo-
grin. V romanu je opisal svoja doživetja 
med vojno Avstrije z Bosno leta 1878, v 
katero je bil mobiliziran takoj po študiju. 
V letih 1884 in 1885 sta v Kresu izšli tudi 
njegovi noveli Žrtva ljubosumnosti ter 
Slika in srce. Takrat priljubljen slovenski 
leposlovni in znanstveni list Kres je leta 
1880 zasenčil Ljubljanski zvon. Kljub 

Sketovim prizadevanjem za njegov ob-
stoj je Kres v nekaj letih zaradi velikega 
upada števila naročnikov prenehal izha-
jati. Bolj kot pri Kresu je bil Sket uspešen 
pri Mohorjevi družbi. Od leta 1883 in vse 
do svoje smrti je bil član odbora druž-
be, leta 1889 njen urednik, zadnje leto 
svojega življenja pa tudi njen ravnatelj. 
Skrbel je za knjižni program Mohorjeve 
družbe, zbiral rokopise in si prizadeval 
za kakovostno produkcijo, zato je k so-
delovanju vabil najuglednejše pisatelje.

Povest o Miklovi Zali
Sketovo največje leposlovno delo, s 

katerim se je vtisnil v spomin slovenske-
mu narodu, je povest iz turških časov Mi-
klova Zala, ki je nastala po resničnih do-
godkih. Ustno izročilo, ki med prebivalci 
Svaten pri Šentjakobu v Rožni dolini živi 
še danes, je Sketa spodbudilo k razisko-
vanju dogodkov v času turških vpadov 
na takratno slovensko ozemlje, pred-
vsem pa na Koroško. Na osnovi dogod-
kov, ki jih je leta 1478 v kroniko natančno 
zapisoval župnik v Šmartinu na Teholici 
Jakob Unrest, je Sket napisal pripoved 
o Miklovi Zali. Zgodba, postavljena v 15. 
stoletje na Koroškem, opisuje junaški boj 
preprostega slovenskega kmeta, ki se 
je brez podpore plemstva pogumno in 
vztrajno boril proti krutemu sovražniku 
ter kljub vsemu ohranil vero in domovi-
no. Vse to pa se zrcali v na začetku tra-
gični zgodbi o deklici, ki jo Turki ugrabijo 

in odpeljejo s seboj za sužnjo, vendar 
se zgodba srečno konča, saj se Miklova 
Zala s pomočjo svojega strica pogumno 
reši in vrne v svoj domači kraj. Gradišče 
na Turnah, kamor so se Šentjakobčani 
zatekli pred Turki, je pred desetletjem 
kot kulturno dediščino zaščitil Franc Mi-
keln, ki je bil lastnik Miklove domačije.

Miklova Zala, ljudska igra
Med ljudmi se je izvirna povest zelo 

priljubila, zato je kmalu doživela vrsto 
uprizoritev na ljudskih odrih, prvič pa 
leta 1897 v Gorici. Ob stoletnici Sketo-
vega rojstva so člani Kulturnega društva 
Anton Aškerc Šmarje pri Jelšah pod 
vodstvom Amalije in Avgusta Anderluh 
Miklovo Zalo uprizorili v Mestinju na pro-
stem, njeno ponovitev pa v osrčju gradu 
Jelšingrad. Na tej veličastni prireditvi je 
nastopalo več kot sto igralcev, pevcev, 
konjenikov in sta-
tistov. Ob 150-le-
tnici Sketovega 
rojstva so Miklo-
vo Zalo v Mesti-
nju uprizorili člani 
Kulturnega dru-
štva Jakob Sket 
Mestinje.

Mateja Žagar, 
bibliotekarka, 

Knjižnica Šmarje pri 
Jelšah, Domoznanska 

zbirka 

DOMOZNANSKI PORTRETI

Viri:
• Dve obletnici 

pisatelja Miklove 
Zale. Tovariš, 1952,  
št. 22, str. 356.

• Iniciativa Miklova 
Zala. Revitalizacija 
gradišča na Turnah 
(vmesno poročilo). 
Prireditveni in 
razstavni center 
Miklova Zala v 
Svatnah, 2006.

• Žebovec, M. Jakob 
Sket. Slovenski 
književniki rojeni do 
leta 1899, 2005, str. 
136-137.
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320. obletnica rojstva dr. 
Mateja Vrečerja, graditelja 
šmarske Kalvarije

Letos praznujemo 320. obletnico rojstva dr. Mateja 
Vrečerja, idejnega snovalca in avtorja naše znamenite 
Kalvarije. Temu jubileju bomo letos posvetili precej ak-
tivnosti.

Dolgo smo Mateja Vrečerja poznali samo z napisa na 
njegovem nagrobniku. Njegovo življenje in delo pa sta se 
v pravo perspektivo postavila šele ob odkritju njegovega 
testamenta in popisa inventarja, ki ju hranijo v Gradcu, v 
Štajerskem deželnem arhivu. Rojen v Šentjanžu nad Štora-
mi v preprosti kmečki družini je Matej Vrečer, star 58 let, v 
Šmarju pri Jelšah umrl kot eden najpremožnejših župnikov 
na Štajerskem. Njegov gmotni položaj mu je tudi omogo-
čil gradnjo tako izjemnega spomeniškega kompleksa, kot 
je Kalvarija. 

Pot do Šmarja
Vrečer se je rodil leta 1702 v številčni družini. Osnovno 

izobrazbo je pridobil v latinski šoli v Rušah, naziv doktor 
svobodnih umetnosti in filozofije pa na graški univerzi, ki 
so jo vodili jezuiti. Leta 1726 je bil v Vidmu posvečen v ma-
šnika in je kot tak najprej služboval v Novem mestu. Nato 
je bil nekaj let župnik v Šentjurju pri Celju, leta 1734 pa je 
nastopil duhovniško službo v Zibiki. Za župnika v Šmarju 
pri Jelšah je bil imenovan 5. maja 1737, kjer je to službo 
opravljal vse do svoje smrti, 6. maja 1758.

Bil je tudi odličen urar
Kot razkrivajo dokumenti, mu je gradnjo tako obsežnega 

spomenika, kot je Kalvarija, omogočil njegov gmotni polo-
žaj. Sredi 18. stoletja je bil namreč Vrečer eden najpodjetnej-
ših in najpremožnejših župnikov na Štajerskem. Tako veliko 
premoženje si je prislužil s pridelovanjem in prodajo vina, z 
usnjarno v Lembergu in oljarno v Kranjčici, predvsem pa z 
izdelovanjem in prodajo prenosnih sončnih ur, s katerimi je 
zaslovel po vsej Štajerski. Posebej se je proslavil s sončnimi 
urami, ki jih je leta 1745 izdelal za graški astronomski ob-
servatorij graške univerze, ki žal ni več ohranjen. Edino do-
slej znano prenosno sončno uro je do svojega zaprtja hranil 
zasebni urarski muzej v Wuppertalu, njena fotografija pa je 
objavljena v knjižni izdaji Vrečerjevega testamenta.

Zgledoval se je po Gradcu
Vrečer naj bi se gradnje Kalvarije v Šmarju lotil po vzo-

ru graške. Pri izboru mojstrov, še posebej kiparjev, je bil 
zelo zahteven, za izjemne so se izkazali tudi štukaterji. Ti 
naj bi v Šmarje prišli z Bavarske. Skupaj s freskami, kamni-
tim okrasjem, štukaturo, lesenimi kipi in samo arhitekturo 
predstavlja šmarska Kalvarija eno najlepših baročnih pasi-
jonskih poti pri nas, v času njenega nastanka (1753) pa je 
veljala celo za najlepšo v tedanji Notranji Avstriji. 

Vlasta Kramperšek Šuc

Matej Vrečer, upodobljen na korni freski v cerkvi sv. Roka. Foto: Damjan Regoršek

Originalni leseni kipi, shranjeni v Muzeju baroka, predstavljajo neprecenljivo 
baročno kiparsko dediščino. Na fotografiji je kip sv. Petra iz 7. kapele. 

Foto: Nataša Müller
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Naše priporočilo
K velikonočnim dobrotam se prileže kozarec vina. Njegov okus obogatite s pelinom, ki ima tudi zdravilni pomen. Ob obilju velikonočnih jedi deluje kot razgradnik ali digestiv.

Sergeja Javornik
 Slavica Javornik  

DOBER TEK! Velikonočni zajtrk
Velika noč je največji krščanski praznik, močno povezan s tradicijo in starimi običaji. Prav posebno mesto imajo veli-

konočne dobrote. Recepti za njihovo pripravo se prenašajo iz roda v rod. Nekatere gospodinje pri pripravi velikonočnih 
dobrot prisegajo le na družinske recepte, ki se prenašajo iz roda v rod, nekatere pa rade preizkusijo tudi kaj novega. 

V tokratni rubriki Dober tek predstavljamo preizkušene recepte za pripravo treh jedi, ki jih lahko ponudite za veliko-
nočni zajtrk. Recepte je pripravila SLAVICA JAVORNIK, dolgoletna vodja kuhinje v Termah Olimia, učiteljica strokovnih 
predmetov kuharstva na srednji šoli za gostinstvo v Celju, ki zdaj vodi kuharske delavnice univerze za tretje življenjsko 
obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah.

PREKAJENA ŠUNKA IN KOZJANSKA KLOBASA V 
TESTU (za 6–8 oseb)

VANILIJEVA POTICA (za model premera 22 cm)

½ kg moke 
(pol ostre, pol mehke)
3 dag kvasa, 1 žlica sladkorja
1 jajce + 1 jajce za premaz
5 dag masla

sol, mleko po potrebi
60 dag prekajenega hrbta 
ali šunke
1 par kozjanskih klobas
1 beljak za premaz mesa

Šunko in klobase kuhamo približno 20 minut. 
Pripravimo nekoliko trdnejše kvašeno testo. Vzhajano 
testo razvaljamo na dober cm debelo in nanj položimo 
šunko oziroma kozjansko klobaso. Klobaso in šunko prej 
premažemo s stepenim beljakom, da se testo oprime 
mesa. Zvijemo in pustimo vzhajati. Vzhajano premažemo 
s stepenim jajcem in pečemo pri 180 °C približno pol ure, 
šunko pečemo 10 minut več oz. odvisno od velikosti kosa. 

VELIKONOČNI NAMAZ  (za 6 oseb)
3 trdo kuhana jajca
½ debelejšega avokada
3–4 žlice naribanega hrena
2 žlici gorčice v zrnu
2 žlici jogurta

1 žlica majoneze
1 žlica kisle smetane
sol, poper, 
čili ali čilijevo olje
drobnjak in divji česen

Trdo kuhana jajca in hren na drobno naribamo, avokado 
pretlačimo z vilico. Dodamo ostale sestavine in dobro zmešamo. 

Testo:
40 dag moke 
(pol ostre, pol mehke)
6 dag masla
3 rumenjaki
3 dag kvasa
10 dag vaniljevega 
sladkorja
2,5 dl mleka
rum, sol

Nadev:
15 dag masla
20 dag mandljev (pol mletih, 
pol sekljanih)
10 dag sladkorja
1 strok vanilje
4 jajca
½ dl sladke smetane
2 žlici belih drobtin
sladkor v prahu za posip 

Iz kvasa, žličke sladkorja, žlice moke in mlačnega mleka 
naredimo kvasni nastavek. Pustimo ga vzhajati. Vzhajanega 
dodamo moki. Posebej raztopimo maslo, dodamo sol, 
preostali sladkor, vaniljev sladkor in rumenjake. Dobro 
razmešamo in toplo dodamo moki. Stepamo, da postane 
testo gladko, elastično in se loči od posode. Testo 
pomokamo, pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati na toplem. 
Vzhajano testo razvaljamo na pomokani površini na slab cm 
debelo, enakomerno namažemo z nadevom in tesno zvijemo. 
Potico damo v dobro pomaščen pekač, prebodemo s špilo 
in pustimo vzhajati. Vzhajano potico premažemo s stepenim 
jajcem in pečemo pri 180 °C približno 45 minut.
Za nadev stopimo maslo in mu dodamo mlete in sekljane 
mandeljne; mešamo, da se ne primejo na posodo. Mandeljne 
odstavimo, stepemo jajca in jih dodamo praženim mandljem. 
Posodo postavimo zopet na štedilnik in na rahlem ognju 
pražimo, neprestano mešamo, da ne nastanejo grudice. 
Nadev odstavimo, dodamo sladkor, sredico vaniljevega 
stroka, po potrebi drobtine in sladko smetano. Nadev mora 

biti lepo mazav. 
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KULTURA

S sproščanjem ukrepov so znova 
zaživele gledališke dvorane in tudi mi 
vas želimo v pomladnih mesecih čim 
večkrat povabiti k nam. Poleg pred-
stav za izven nadaljujemo z dolgole-
tno tradicijo gledališkega abonmaja, 
ki v pretekli sezoni in pol zaradi epi-
demioloških omejitev ni bil izvedljiv. 

V marcu smo organizirali ogled 
opere Carmen v SNG Maribor. V apri-
lu, maju in juniju bomo izvedli spo-
mladanski gledališki abonma, ki bo na 
šmarski oder ponovno pripeljal pred-
stave poklicnih gledališč. 

V aprilu bomo gostili romantično 
dramo Jazz v izvedbi MGL Mestnega 
gledališča ljubljanskega, v kateri na-

Po dveh letih se vrača gledališki abonma 
stopata Sebastian Cavazza in Ajda 
Smrekar. V maju vas vabimo k ogledu 
glasbene komedije Čudovita v izved-
bi Slovenskega stalnega gledališča 
Trst, junija pa si bomo ogledali ko-
mično dramo o razkrivanju skrivno-
sti, ujetih v mobilne telefone. Žlahtno 
komedijo po izboru strokovne žirije 
na lanskih Dnevih komedije v Celju 
z naslovom Popolni tujci igra Drama 
SNG Maribor. 

Za vzpodbudo in ob podpori Ob-
čine Šmarje pri Jelšah, da ponovno 
obudimo gledališče v Šmarju ter k 
vpisu pritegnemo čim več starih in 
novih abonentov, je cena abonmaja 
zelo ugodna, samo 35 evrov. Veseli-

mo se naših srečanj v gledališču in če 
pohitite, morda še dobite sedež, kajti 
le nekaj jih je še na voljo. 

Jana Turk Šulc, organizatorka kulturnih prireditev,
 Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Študijski krožki imajo v naši knji-
žnici že dolgo tradicijo in zelo razno-
like teme. Vanje se vključujejo strastni 
bralci in pevci, uporabniki storitev 
varstveno delovnega centra, stano-
valci doma upokojencev, člani univer-
ze za tretje življenjsko obdobje …  

Letos delujeta dva prav poseb-
na krožka. Beremo v naročju staršev 
združuje mlade mamice (tudi kakšen 
očka kdaj pride) na starševskem do-
pustu, udeležujejo pa se ga skupaj z 
otrokom. Srečanja se odvijajo enkrat 
tedensko, k sodelovanju pa smo po-
vabili različne strokovnjakinje: psiho-
loginjo, fizioterapevtko, glasbeno in 
likovno pedagoginjo, pravljičarke …  
Za udeležence je krožek tudi prilo-
žnost za srečanja z drugimi starši ter 
izmenjavo izkušenj in spoznanj. 

Položeno v zibko je študijski kro-
žek, ki je nastal na pobudo članic naše 
univerze za tretje življenjsko obdobje, 
ki pod strokovnim vodstvom učiteljice 
ročnih del Stanislave Vulević že vrsto 
let ustvarjajo in bogatijo svoje znanje 

Rastimo s knjižnico in študijskimi krožki

iz kvačkanja, vezenja in pletenja. Od-
ločile so se, da bodo spletle tople in 
mehke copatke za prav vse letošnje 
novorojenčke iz naše občine. Da bodo 
prišli do njih, bodo poskrbeli v Zdra-
vstvenem domu Šmarje pri Jelšah.

V knjižnici verjamemo, da bosta 
tudi ta dva krožka pripomogla k temu, 
da bodo otroci rastli s knjižnico.

Jana Turk Šulc, organizatorka kulturnih prireditev, 
Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Beremo v naročju staršev združuje mlade mamice na starševskem dopustu. Foto: arhiv knjižnice

Članice študijskega krožka Položeno v zibko med 
pletenjem copatkov za novorojenčke. Foto: 

arhiv knjižnice

Aprila na šmarskem odru Sebastian Cavazza in 
Ajda Smrekar. Foto: arhiv MGL
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Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in 
umetnosti Legende je izdalo slikanico Ajdovske deklice. 

»Sporočilo zgodbe je, da nas lahko firbčnost včasih 
tudi hudo stane. Predvsem pa smo s slikanico želele spo-
mniti in ohraniti nekaj otroške domišljije in magije, ki nam 
je vsem manjka,« izpostavlja Janja Sivec, predsednica dru-
štva in avtorica besedila slikanice.  

Zgodba iz domačih logov
Zgodbo v društvu poznajo dvanajst let. »Že leta 2010 

nam je domačinka Marija Bališ iz Brecljevega povedala 
zgodbo o ajdovskih deklicah, ki so jo pripovedovali otro-
kom v njeni mladosti, da ti ne bi hodili sami ponoči okoli. 
Zgodba je potem približno deset let počivala, dokler nismo 
v društvu Legende začele izvajati Sprehodov z Legendami 
v Šmarju. Pri iskanju zgodb smo se spomnile na to zgodbo, 
ki je nismo našle v drugih virih. Da bi ohranile spomin na 
zgodbo, jo redno pripovedujemo, odločile pa smo se, da jo 
uporabimo tudi kot navdih za slikanico, ki govori o deklici, 
ki spoznava ta gozdna bitja, ki bivajo v gozdovih med sv. 
Rokom in sv. Tomažem,« pripoveduje Janja Sivec.

Zgodbo namenjajo vsem, ki imajo radi zgodbe, ki bi 
želeli spomin iz Šmarja oz. imajo vezi s Šmarjem. Janja 
Sivec meni, da bi lahko slikanica predstavljala prijeten spo-
min na obisk Šmarja, Kalvarije ali Sprehoda z Legendami.          

Ajdovske deklice za ohranitev domišljije in magije

Lahko je tudi upo-
rabno darilo z vse-
bino, ki se dotika 
več plasti dediščine 
kraja in jo ohranja 
za nove rodove. 

Slikanico je s ču-
dovitimi ilustracija-
mi opremila Špela 
Cvajnar. Prvi natis 
slikanice obsega 
300 izvodov, »kar bo 
verjetno kar hitro po-
šlo,« prizna sogovornica 
in doda: »Slikanica ni naprodaj, je brezplačna, saj naše delo 
že več let podpira Občina Šmarje pri Jelšah, pri tisku pa je 
svoje dodal tudi Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejav-
nosti Šmarje pri Jelšah.« Brezplačni izvodi so bili na voljo 
na predstavitvi slikanice 21. marca, nekaj jih bo na voljo v 
šmarski knjižnici, prejeli jih bodo v vrtcu in šoli. 

Seveda se poraja vprašanje, ali si lahko obetamo izdajo 
še kakšne slikanice. Janja Sivec s prepoznavnim nasme-
hom odgovori: »Zelo popularno vprašanje … Najprej bomo 
razdelili tole in počakali na odzive. Se pa teme ponujajo kar 
same - od jelš, do Jelšingrada, velikanov ...«

Sergeja Javornik

DRUŠTVENI UTRIP

Zgodba pripoveduje o deklici, 
ki spoznava gozdna bitja, 

ki bivajo v gozdovih 
med sv. Rokom in sv. 

Tomažem.

Avtorica besedila je Janja Sivec, čudovite 
ilustracije so delo Špele Cvajnar.
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DRUŠTVENI UTRIP

Mlada šmarska karateista Tajda in 
Tadej Mavsar, učenca 3. in 7. razreda 
OŠ Šmarje pri Jelšah, letos nadalju-
jeta z uspehi na mednarodnih karate 
turnirjih. 

Po usahnitvi korone sta se 13. 2. 
2022 udeležila mednarodnega 16. Po-
kala Nestla Žganka v Velenju. Turnir je 
bil za slovenske tekmovalce zelo po-
memben, saj ga je Karate zveza Slo-
venije določila kot enega izmed dveh 
izbornih za izbor reprezentantov za 
nastop na Otroškem balkanskem pr-
venstvu, ki bo junija v BiH.

Tajda je v najštevilčnejši katego-
riji mlajših kadetinj zasedla 3. mesto. 
Tadej je tekmoval v 3 absolutnih  ka-
tegorijah. V kata malčki je nanizal 4 
zmage brez izgubljenih zastavic in 
osvojil zlato medaljo. V starejši kate-
goriji kata dečki mu je Italijan prepre-
čil vstop v finale, osvojil je 3. mesto. 
V drugem delu tekmovanja se je pre-
izkusil v borbah. S tremi zmagami je 
gladko prišel do finala, kjer je vodil do 
zadnje sekunde in potem filmsko iz-
gubil zlato. S tema uvrstitvama imata 
oba zagotovljene že pol vstopnice za 
Balkansko prvenstvo.

Tajda in Tadej si utirata pot na Balkansko prvenstvo

V začetku marca je sledila tekma 
v Banja Luki. Tadej  je bil najprej supe-
rioren v katah, prvič pa je tekmoval v 
dveh kategorijah borb, kjer je v svoji 
kategoriji iztržil bron, v starejši pa zla-
to. S petimi medaljami je bil progla-
šen za najuspešnejšega tekmovalca 
tekme in dobil poseben pokal. Tajda 
je nastopila le v svoji kategoriji kata 
2009, kjer je osvojila 3. mesto. 

Naslednji cilj je prestižna tekma v 
Samoboru, sledijo domače pokalne 
tekme. 

Pomladni dnevi prinašajo vrnitev tekmovalnega dela v nogometnih li-
gah. Naše selekcije so po treningih v dvorani v zimskem času in postopnem 
prehodu treningov na zunanje površine že začele s tekmami v pomladan-
skem delu sezone 2021/2022. 

Tudi v tem času vabimo mlade fante in dekleta, da se nam pridružijo v 
gibanju na svežem zraku, dobri družbi in usmerjenih aktivnostih. Skupinam 
v Šmarju, Šentvidu, Kristan Vrhu in na Svetem Štefanu se pridružuje še Zi-
bika, kjer pripravljamo novo skupino, ki jo bo vodil naš trener Rafel Zupanc.

Pred nami pa je še pestro dogajanje, saj smo stopili v jubilejno leto. Va-
bimo vas na ogled ligaških tekem, na dogodke ob zaključku. Štejemo jih že 
80 in še vedno brcamo!  

Aleš Ratej, predsednik

Aktivno v pomlad

Tajda in Tadej karate trenirata v 
Karate klubu Seki, ki treninge izvaja 
v Slovenskih Konjicah in Velenju. Ta-
dej dodatno enkrat tedensko trenira 
še karate borbe v Fight Club Shony 
v Brežicah.

Hvala vsem sponzorjem in dona-
torjem za podporo pri delovanju Ka-
rate kluba Seki, posebej podjetju Vitli 
Krpan.

Toni Mavsar, Karate klub Seki 

Tajda in Tadej nizata uspehe na različnih tekmovanjih. Foto: Toni Mavsar

26



VRTILJAK MLADIH

Kot se za pust spodobi, se je na 
ploščadi pred Kulturnim domom v  
Šmarju pri Jelšah odvijalo prav po-
sebno pustno rajanje. Krofi. Radost, 
otroški smeh,  izvirne pustne šeme…

Zavod za turizem, šport in mla-
dino je organiziral in uspel pričara-
ti pravo pustno vzdušje, ki smo ga 
med časom pandemije zares pogre-
šali. Program so izvedli s pomočjo 
animatorske skupine »Če ne prideš, 
te ne bo«, ki ga je vodila Tanja Fon. 
Šmarsko središče je zopet zaživelo, 
na njem se je trlo ljudi. 

Poleg tradicionalnih pustnih kro-
fov, ki na praznik seveda ne sme-
jo manjkati, so se obiskovalci lahko 
okrepčali še z vaflji in brurgerji. Naj-
bolj izvirne maškare so prejele ma-
mljive nagrade. Foto navdušenci so 
lahko pozirali v foto kotičku, medtem 
ko je za animacijo otrok poskrbela 
skupina vitezov iz Velenja. Ključna je 
bila tudi ponudba lokalnih ponudni-
kov. Za piko na i so zimi pomahali v 
slovo ptujski kurenti. 

Zala Plevnik 

»A imate kaj za pusta hrusta?«»A imate kaj za pusta hrusta?«

Stojnice so bile polne veselih in unikatnih mask. Foto: arhiv TŠM

Kurenti so obiskali tudi dom upokojencev. Foto: arhiv TŠM

Tradicionalni krofi so bili na voljo zastonj.  
Foto: arhiv TŠM

Pust sklepa tudi nova prijateljstva.  
Foto: arhiv TŠM
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VRTILJAK MLADIH

Zaposleni vrtca Šmarje pri Jelšah z 
ravnateljico Jelko Kitak smo se v leto-
šnjem šolskem letu odločili, da bomo 
vzgojitelji in njihovi pomočniki otrokom 
odigrali dramatizacije. Korona razmere 
so nam žal onemogočile druženje, obi-
ske staršev in starih staršev. Zato je pa-
dla odločitev, da bomo v vrtcu odigrali 
dramatizacije za otroke, ki si jih bodo 
potem lahko ogledali na spletu. 

Čarobnost, igrivost in ustvarjalnost 
smo tako preko video posnetkov pre-
nesli v domove otrok. V septembru 
smo pripravili dramatizacijo Razbita 
buča, v prazničnem času dramatizaci-
jo Božične potičke za vse, v februarju 
pa ob 100-letnici rojstva pisateljice Ele 
Peroci odigrali Muco Copatarico. 

Vaje so potekale v popoldan-
skem času, v popolnoma sprošče-
nem vzdušju, kjer dobre volje,  pred-

Dramatizacije v vrtcu 

vsem pa smeha ni manjkalo. Kostume 
smo si kar izposodili v naši vrtčevski 
knjižnici ali pa kaj sešili, dodali. Tudi 
scena je nastajala v vrtcu, kjer smo z 
veseljem vključili naše otroke, ki jim 
sodelovanje ogromno pomeni.

Vsaka dramatizacija nosi svoje spo-
ročilo. Predvsem to, kako  pomembno 
je sodelovanje med nami, da nič drugo 
v življenju ne šteje kot do, da smo pri-
jazni drug do drugega, da imamo pri-
jatelje. Na ta način smo želeli otrokom 

Vrtec Šmarje - To smo miTo smo mi

in staršem približati, kako poteka naše 
delo v vrtcu še drugače. Odziv otrok in 
njihov staršev je bil več kot pozitiven, 
zato nam to daje le še dodaten zagon. 
Zagotovo vam v prihodnje pripravimo 
še kakšno prijetno dramatizacijo, tokrat 
morda, tudi ogled v živo. Vse  naše dra-
matizacije si lahko ogledate na spletni 
strani vrtca Šmarje pri Jelšah.

Vrtec Šmarje, to smo mi!    Vrtec Šmarje, to smo mi!    

Tanja Zagorščak, vodja dramske skupine 

Letos naš vrtec praznuje okrogli 
jubilej. 50 let, pol stoletja je dolga 
doba. V tem času se je nabralo veli-
ko spominov, ki jih sedaj obujamo na 
različne načine: s pogovori s takratni-
mi zaposlenimi, osebami, ki so ta vr-
tec obiskovale …

Naše praznovanje se je začelo s 
sloganom Vrtec Šmarje – To smo mi, z 
novo himno in okraševanjem vrtca. Iz-
delali smo rožice, ki sedaj krasijo naše 
prostore, dejavnosti v duhu praznova-
nja pa še potekajo.

Seveda za rojstni dan ne sme 
manjkati torta, ki so jo spekli v naših 

kuhinjah. V četrtek, 10. 3. 2022, smo 
v vrtcu vsi praznovali. Otroci so se 
predstavili s kratkim programom in 
se posladkali s torto. Praznovanje bo 
potekalo vse leto 2022. Veliko pra-
znovanje majhnih in velikih pa bomo 
obeležili na prireditvi 11. 5. 2022.

Darja Hrup, pomočnica ravnateljice 
Praznovanje ob jubileju smo začeli s torto.  

Foto: arhiv vrtca

Med igranjem smo se zabavali in dokazali, kako pomembni so sodelovanje, prijaznost, prijateljstvo. Foto: arhiv vrtca
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NOVICE
Biserna poroka Ide in Lojzeta Bizjak

Njuna ljubezen je še istega 
leta rodila hči Smiljano, kmalu še 
Jožico, nato sina Jožeka, nekaj 
let kasneje še hči Marjetko. Ko 
sta zgradila dom in gospodar-
ska poslopja in so njuni otroci že 
odrasli, sta se lotila novega veli-
kega izziva. Poleg obstoječe hiše 
sta zgradila objekt za turistične 
namene, kjer lahko sprejmejo za-
ključene družbe do 80 gostov in 
nastanitvene zmogljivosti, kjer je 
lahko nastanjenih 26 gostov.

Ob vseh obveznostih nista za-
postavljala delovanja v lokalnem 
okolju, saj sta že 60 let pevca v me-
šanem cerkvenem zboru, Lojze 21 let 
poje še v obrtniškem pevskem zbo-
ru. Vse naštete dejavnosti sta delala 
z veseljem in predanostjo ter ob tem 
spoznala veliko prijateljev. Na turi-
stični kmetiji sta večkrat gostila svoje 
najdražje, sorodnike in prijatelje.

Ko je čas mineval, so tudi njune 
hčere in sin poskrbeli za mladi rod. Imata sedem vnukov, 
Nino, Mojco, Tomaža, Andraža, Tino, Natašo in Jana, ter 
dva pravnuka, Lucijo in Lovra. Ob bogati in včasih naporni 
prehojeni poti sta neizmerno hvaležna svojim otrokom in 
hkrati srečna, da sta še vedno tako dobrega zdravja.

Stanko Fajs 

Na prehodu starega v novo leto 
pred 60. leti, natančneje 31. 12. 1961, sta 
si večno zvestobo obljubila Ida in Alojz 
Bizjak iz Orehovca v Zibiki. Častitljiv 
jubilej sta želela proslaviti z najdražji-
mi, vendar se je zaradi zdravstvenih 
razmer in varovanja zdravja dogodek 
pomaknil na 15. 1. 2022.

Poročila sta se v cerkvi Tinske Ma-
tere božje nedaleč od njunega doma. 
Ida Založnik, rojena v številni družini z 
9 otroki v Orehovcu 6 na veliki kme-
tiji, je svojega izbranca našla le nekaj 
sto metrov od domače hiše. Lojze je 
iz družine s 4 otroki v Orehovcu 3 in 
ni imel dolge poti h dekletu na va-
sovanje, ki je trajalo 3 do 4 leta. Kot 
soseda sta se poznala od zgodnjega 
otroštva in se kasneje spoznavala ob 
kmečkih opravilih in raznih praznikih. 
A iskrica ljubezni je preskočila, zago-
rela in gori še danes.

Skupno pot sta začela 1. 1. 1962 na 
Bizjakovi domačiji. Oba navajena trdega dela, 
odrekanja, polna zagona sta začela ustvarjati nov dom in 
gospodarska poslopja. Lojze se je od svojega očeta nau-
čil zidarskega dela, ki ga je s pridom uporabil pri obnovi 
doma in tudi pri takratni gradnji hiš v okoliških krajih. Ida je 
poleg otrok in gospodinjskih opravil skrbela za živino ter 
delala na polju in vinogradu.

Ida in Lojze Bizjak z otroki. Foto: osebni arhivZakonca Bizjak pred 60. leti. Foto: osebni arhiv
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SVETUJEMO & POMAGAMO

Deset stvari, ki jih morate otroku povedati ob ločitvi
Ločitev je najbolj travma-

tična izkušnja partnerskega 
razmerja, če ne celo ena od 
najtežjih življenjskih izku-
šenj. Rana je odprta na obeh 
straneh; utegne se zgoditi, 
da bo moralo miniti več let, 
preden si opomorete. Pred-
stavljajte si, kaj šele ločitev 
in vse, kar prinaša, pomeni 
za otroka, vajenega nenehne 
navzočnosti in ljubezni obeh 
staršev. Otrok se mora zave-
dati, da se starši pogovarjajo 
o ločitvi, starši pa si morajo 
vzeti čas za pogovor z njim. 

Nekaj nasvetov:
1. »Ločitev ni tvoja krivda.«

Otroci vseh starosti lahko krivijo sebe. Zato je po-
membno, da otroku z njegovi starosti primernim pogovo-
rom daste vedeti, da za nastalo situacijo ni kriv on. Poleg 
tega se mora zavedati, da izboljšanje vajinega odnosa ni 
niti njegova naloga niti njegova odgovornost. 

2. »Najina ločitev te ne definira kot osebo.«
Vaš otrok se mora zavedati, da je še vedno ista oseba, 

ne glede na možne reakcije okolice. Razložite mu, da se 
bo nekaj stvari spremenilo, ne sme pa se spremeniti on 
sam. Naj njegove želje, sanje in ambicije še naprej ostanejo 
enake in naj jih vajina ločitev ne zatre.

3. »Za naju boš vedno na prvem mestu.«
Otroci imajo pogosto občutek, da se starši ločujejo tudi 

od njih. Otrokov strah pred zapuščenostjo imejte v mislih 
tudi, če ga ta ne more odkrito izraziti. Zato veliko časa na-
menite pogovoru z njim o tem, da ga imata z bivšim par-
tnerjem neizmerno rada, da bosta vedno njegova oče in 
mama ter da mu bosta stala ob strani v dobrem in slabem.

4. »Starši svojo ljubezen kažemo na različne načine.«
Otroci se v času ločitve velikokrat sprašujejo, koliko jih 

imajo starši radi, in to poskušajo ugotoviti na različne načine. 
Na nek način merijo aktivnosti, denar in čas, ki jim jih nameni 
vsak od staršev posebej. A čas in aktivnosti, ki jih preživljajo 
z enim od staršev, je odvisen od mnogih dejavnikov. Zato 
otroku nikar ne pozabite razložiti, da nobena od teh stvari ne 
določa, koliko ga ima eden od staršev rad.

5. »Tvoj odnos z vsakim od staršev je neodvisen 
od drugega.«

V obdobju žalovanja in prizadetosti vas morda 
kdaj zamika, da bi otroku povedali to ali ono o bivšem 
partnerju, a tega nikar ne počnite. S tem boste otroka 
še bolj zmedli in prizadeli, predvsem pa boste s ta-
kšnim početjem škodovali sebi. Če vas ravnanje ali 
obnašanje bivšega partnerja moti, to povejte njemu, 
nikakor pa ne otroku. Ključno je, da se otrok v vajini 
družbi počuti varno in gotovo. Namesto negativnih 
stvari mu raje povejte, da ima vsak od staršev druga-
čen odnos, kar pa nikakor ne bo vplivalo na vajinega.

6. »Če želiš preživeti več časa z drugim od star-
šev, ne bom prav nič jezen/a.«

Če si otrok želi preživeti več časa z vašim bivšim 
partnerjem, to spodbujajte. Nikar pred njim ne kažite raz-

očaranja ali jeze. Namesto tega se raje pogovorite z bivšim par-
tnerjem in se poskusite dogovoriti za skupno preživljanje časa.

7. »Z mamico/očkom se nimava več rada, a se še vedno 
dobro razumeva.«

Ob ločitvi otroku nikar ne recite, da se imata z bivšim par-
tnerjem še vedno rada, saj mu boste s tem vzbudili upe, ki se 
morda nikoli ne bodo uresničili. Namesto tega mu povejte, da 
sta se nekoliko oddaljila, a da se še vedno dobro razumeta in da 
bosta kljub temu, da živita narazen, še vedno skupaj skrbela zanj.

8. »Lahko mi poveš karkoli.«
Ob ločitvi je pomembno, da z otrokom spodbudite od-

krito interakcijo. Povejte mu, da lahko vedno računa na vas 
in vam lahko pove karkoli. Naj izrazi svoja čustva, čeprav 
negativna. Naj se zaveda, da se boste bolje razumeli in 
lažje rešili probleme, če boste odkriti eden do drugega.

9. »Nič od tega, kar čutiš, ni napačno.«
Vaš otrok se mora zavedati, da so vsa njegova čustva 

dobrodošla. Brez sramu ali krivde je lahko jezen, žalosten, 
razočaran, celo vesel zaradi spremembe v družini. Vso 
pravico ima izraziti svoja čustva, ne glede kakšna so. Le 
tako se bo počutil bolje, s tem pa tudi vi.

10. »Zakon je čudovita stvar.«
Kljub temu, da se vajina zveza ni izšla, to še ne pomeni, 

da vsi zakoni razpadejo. Razložite mu, da je zakonska zveza 
svet odnos med dvema osebama, ki se imata najraje na sve-
tu in da bo v prihodnosti verjetno tudi on neko osebo ljubil 
tako močno, kot sta se ljubila vidva.

Vir: splet

Lidija Herman, univ. dipl. soc. del.
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Aktualni javni razpisi 
Javna naročila, razpisi in objave so objavljeni na občinski 

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

V kratkem pregledu so osnovne informacije o trenutno 
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 

 Vsebina: nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v višini 85.500 
evrov. 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 - društva 

5.  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva 
 Rok: 8. 4. 2022 

→  Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
 Vsebina: oddaja neprofitnih stanovanj v najem na 

območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne 
liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter 
stanovanja, na katerih bo občina pridobila razpolagalno 
pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 

 Rok: 19. 4. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s 
področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

 Vsebina: sofinanciranje programov in projektov društev na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 

 Rok: 19. 4. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in 
projektov 

 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: 3. 5. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
športa 

 Vsebina: Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v 
športu:
1.  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2.  Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v 

kakovostni šport,
3.  Kakovostni šport,

4.  Športna rekreacija,
5.  Razvojne dejavnosti v športu,
6.  Organiziranost v športu,
7.  Športne prireditve in promocija športa.

 Rok: 3. 5. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in 
humanitarnih dejavnosti 

 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: 10. 5. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine 
 Vsebina: sofinanciranje aktivnosti, povezanih z ohranjanjem 

in vzdrževanjem nepremične kulturne dediščine v občini 
Šmarje pri Jelšah (pridobitev projektne dokumentacije ter 
izdelava konservatorskega načrta oz. projekta, gradbena, 
obrtniška in inštalacijska dela na ovoju oz. strehi objekta ter 
konservatorsko-restavratorski posegi)

 Rok: 30. 5. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav 

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

 Rok: do porabe sredstev ozr. najkasneje do 28. 10. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske 
sisteme komunalnih čistilnih naprav 

 Vsebina: sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih 
priključkov, daljših od vključno 15 m, na javno kanalizacijo v 
občini Šmarje pri Jelšah za leto 2022

 Rok: do porabe sredstev ozr. najkasneje do 28. 10. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk 

 Vsebina: sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
 Rok: do porabe sredstev ozr. najkasneje do 28. 10. 2022

→ Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/
prireditev, ki niso bili predmet drugih razpisov

 Vsebina: 
-  sofinanciranje programov društev, ki niso bila in ne 

morejo biti predmet drugih razpisov;
-  sofinanciranje projektov in prireditev, ki jih organizirajo 

društva, združenja, zavodi in drugi organizatorji, ki niso 
bili in ne morejo biti predmet drugih razpisov, če gre za 
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali pomemben 
dvig prepoznavnosti občine. Izjemoma lahko sodelujejo 
tudi prijavitelji, ki so pridobili sredstva na podlagi 
drugega razpisa, če gre za projekt oz. prireditev širšega 
občinskega pomena.

 Rok: Prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času 
objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar 
najkasneje do 15. novembra za tekoče leto. 

URADNE OBJAVE
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GASTARBAJTER Dragi (moji) Šmarčani,
še danes se spomnim mrzlega decembrskega dne, ko me je mama na svoj 50. rojstni dan prekrižala in z blagoslovom pospremila na pot. Nisem točno vedel, kam me bo pot peljala, a sem zaupal, da bom prišel točno tja, kjer moram biti in kjer mi je namenjeno biti. Mineva že 36 let, čeprav se mnogokrat zdi, kot da se je moja pot začela šele včeraj. Hvaležen sem za vse, kar je bilo. In vsako jutro z radostjo zrem v nov dan. Takšen pač sem, a ne?
Od nekdaj sem vedel, kakšen bo moj poklic, zato sem se v Sloveniji izšolal za natakarja. Poklicno pot sem začel v takratnem hotelu Celeia, nato opravil poslovodsko šolo in poklicno pot nadaljeval pri Zvonetu Štormanu, kjer sem znanje dodatno izpopolnil. Še danes sem mu izjemno hvaležen za vse, kar sem se pri njemu naučil, da sem poklic tako vzljubil, da ga še danes opravljam z velikim veseljem in srčnostjo. 
Živim in delam v kraju Nussbaumen, ki šteje 8.500 prebivalcev. Kraj me zelo spominja na rodno Šmarje pri Jelšah. Na okoliških gričih so vinogradi in mnogo travnikov, kjer se zelo rad sprehajam in se v spominu vračam domov. V okolici je mnogo manjših kmetij, kjer si lahko kupim doma pridelano hrano. Življenjski stroški so precej drugačni kot v Sloveniji. Zdravstvene storitve so samoplačniške. 21 let že službujem v restavraciji Chamihutte, kjer smo v teh letih skozi delo spletli izjemne prijateljske vezi. Med seboj se spoštujemo in si pomagamo. 
Kakšni so Švicarji? Zelo dolgo potrebujejo, da sprejmemo človeka in ga spustijo bližje k sebi. So zelo pošteni, srčni in živijo po svojih načelih. Radi se pogovarjajo, predvsem pa so zmeraj pripravljeni pomagati. Sam sem v teh letih spletel mnoge trdne prijateljske vezi in zares imam prijatelje z veliko začetnico. Nekateri so že obiskali naše kraje, se povzpeli po šmarski kalvariji in bili očarani nad lepoto cerkve sv. Roka. 

VILI KRAJNC je vedno nasmejan 
gospod, ki ga je življenjska pot 
iz Predela pripeljala do Švice. 
Tam s srčnostjo in neusahljivo 
dobro voljo živi in dela že 
skoraj štiri desetletja. Kadar 
le lahko, se rad vrne med 
svoje Šmarčane. 

Rad spremljam dogajanje v Šmarju, tako da sem v stiku s sorodniki in prijatelji. 

Ob prenovi župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja nisem mogel ostati križem 

rok. Velik del prostega časa sem posvetil zbiranju prostovoljnih prispevkov za 

obnovo vaše, moje, župnijske cerkve in bil pri tem sem zelo uspešen. Organiziral 

sem koncert kvarteta Pušeljc in se mojim »Švicarjem« s prelepo slovensko glasbo 

zahvalil za vse darove. Hvaležen sem, da sem lahko pomagal. S tem sem prejel 

tudi potrditev, da me sokrajani in prijatelji cenijo in spoštujejo in pomagajo, kadar 

jih prosim za pomoč. In na nek način tako ostajam povezan s Šmarjem.

Vsako 4. nedeljo v septembru je v bližnjem mestu Einsiedeln vseslovensko 

romanje zamejcev, ki bivamo v Švici. Mašo daruje škof iz Slovenije in tedaj tudi 

mene obiščejo prijatelji iz Šmarja. Pred leti je pri maši pel mladinski zbor Amani iz 

Šmarja. Še danes se govori, da so najlepše zapeli in pesem odmeva v srcu mnogih. 

Žal ne morem mimo epidemije covid, ki je tudi pri nas marsikomu obrnila 

življenje na glavo. V času, ko je bilo zaradi ukrepov tudi pri nas vse zaprto, sem 

pomagal ostarelim in osamljenim. Poskrbel sem, da so imeli osnovne življenjske 

potrebščine in nekoga, s komer so se lahko pogovarjali. Življenje se počasi 

postavlja nazaj na svoje tirnice. Ljudje se lahko družimo med seboj, vračata se 

pozitiven utrip in veselje. 
Kadar mi čas dopušča, se zelo rad povzpnem na bližnje griče, se bos 

sprehodim po travniku, zaprem oči in se z mislimi vrnem v domačo vas, moj 

Predel. Tukaj sem si na vrhu hribčka sezidal hišo, v katero se najmanj trikrat letno 

vračam na oddih. Rad imam to vasico, lepe spomine na brezskrbne otroške dni 

in lepe trenutke, ki sem jih preživel tukaj. Rad imam svoje sorodnike, sosede, 

prijatelje, ki me tako ali drugače spremljajo skozi življenje. Rad imam svoje Šmarje 

pri Jelšah. Z veseljem se zmeraj sprehodim skozi kraj in koga povabim na kavo, da 

rečem kakšno po »šmarsko«. »Bog daj« je zame še zmeraj najlepši pozdrav.

Vse dobro vam želim. In prisrčen pozdrav in Švice.
Vili Krajnc32



•stran ureja •

Žiga Petek

ŠMARSKI ARGO

Der duobruo skoče jie Sluvajnc!Pajtar jie jiemeu daubar vajtar,
Cena jie visuoka cejna,

Kaus letij kuo bous,
Zojc pa tekau skuače kuo zojc!

Martina Skutnik

Srebarnuozluati 
pajbi

Jie bluo nuo nedejluo, kuo sn biu še maluo 

vuotrok. Za južno smuo mejli pečjenuo kuro. 

Pa sn fpraša ateka: »Zaka pa smuo tuotuo 

pico zaklali?« Ate suo pa rjekli: »Strašnuo jie 

prijdnuo njesla, skuor fsaki den nuo jajcuo, 

samuo jie bla pa gruoznuo zbourjena. Fsakič 

kuo jie bla v gjejzdi, jie fse jajce zamejsla 

puokl pa posunala.«
Ljehkuo si strašnuo prijdn, samuo če si 

zbourjen, ti nij spasa!

Urban Petek

Anekdota

Tekaule vam puvajm: 
vunougred jie ubrejzan,
šparouni suo puvejzani.

Zaj še samuo čokam,
de muotke zazvuonijuo.

Šmorskuo bejluo,
muo raduo dejluo!

Vinko Lorger

»Tij! Puo derem piri narmje pijhneš?«
»Ja jies puo krem-piri!«

Minijster za zdravje upuzarja:
Ne puzobit krempirja pusadijt!

Primož Klakočar

SLOVARČEK:

furež – koline
južna – kosilo
pica – kokoš
zbourjen – neroden
gjejzdo – gnezdo
zamejsti – zdrobiti
posunati – pojesti
nij ti spasa – ni ti rešitve
muotka – motika 33ŠMARSKE NOVICEmarec2022
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