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

Priporočila avtorjem za nenaročene prispevke 
Članki morajo biti opremljeni s polnim imenom 
in priimkom, naslovom avtorja in pripisano 
telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti 
avtentičnost. Uredništvo si v skladu z uredniško 
politiko in s prostorskimi zmožnostmi pridržuje 
pravico do objave ali neobjave, krajšanja, 
spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja 
nenaročenih prispevkov. Prispevki niso honorirani. 
Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor 
prispevka. 

Prispevke oddajte v formatih .doc, brez 
oblikovanja, vnesenih fotografij in grafik. Digitalne 
fotografije (vsaj ena je obvezna pri vsakem 
članku) pošljite kot samostojne datoteke v .jpg 
formatu in velikosti vsaj 2 Mb. V besedilu dopišite 
stavek o vsebini fotografije in navedite avtorja. 
Dolžina nenaročenih prispevkov je lahko največ 
1.000 znakov s presledki, v vsakem primeru je 
priporočljiv predhodni dogovor z odgovorno 
urednico glasila. 

Rok za naslednjo številko
Zadnji rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih 
objav za naslednjo številko je 30. november 2022. 
Naslednja številka izide 15. december 2022.

Na naslovnici: Potomka stare trte v Šmarju pri 
Jelšah
Foto: Damjan Regoršek
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  Marko Samec

UVODNIK

Kako veste, da prihaja jesen? Ker je čas za spravilo pridelkov z njiv 
in vrtov, vinogradov, sadovnjakov, bi odgovorili eni. Drugi bi spomnili na 
hladnejša in meglena jutra, krajše dneve, na deževje, ki pogosto povzroča 
težave. Vse omenjeno res napoveduje jesen. In barve dreves. 

Drevesa so kot ljudje. Vsako je drugačno, edinstveno, oblikovano po 
svoje. Spomladi so drevesa pravi balzam za oči z živahno zeleno barvo 
mladih listov in svežine. Drevesa so obešalnik za liste, ki nihajo v sapi vetra, 
včasih bolj, drugič manj. Drevesa so dom za ptice, ki si v zavetju vej in listja 
spletajo gnezda. V drevesnih krošnjah bivajo in se prehranjujejo številne 
žuželke, pajki, gosenice …, ki bogatijo življenje v naravi. V senci drevesnih 
krošenj se ljudje tako radi v vročih poletnih dneh hladimo in uživamo v 
sproščenih druženjih in klepetih z nam dragimi. 

V teh dneh drevesa dobivajo novo preobleko. Živahni rumeni, rdečkasti 
in rjavi odtenki bogatijo krajše dneve. Povsem nova doživetja dnevom doda 
jesenski veter, ki naznanja slovo listov od dreves in čudovit ples živahnih 
odtenkov različnih oblik in velikosti. Ja, počasi prihaja zima, ko bodo 
drevesa ostala brez listov. A njihove veje bodo še vedno nudile zavetje 
pticam; s tem, ko na drevesa namestimo ptičje hišice s hrano, drevesom 
vrnemo življenje, četudi ta zasluženo počivajo. Drevesa nas tako učijo, da 
narava in vsa živa bitja v njej potrebujejo počitek. Zatorej ga potrebujemo 
tudi ljudje. 

Naj bodo dobro opravljeno delo, predvsem pa bogata letina in pridelki, 
ki ste jih skrbno spravili v kleti in shrambe, zadosten razlog, da se tu in tam 
ustavite, spočijete, si vzamete čas zase in najdražje. Da opazite svet okoli 
sebe. Da uživate v barvah jeseni in naravi, ki nas vselej uči in nam toliko 
daje. 

Sergeja Javornik,
odgovorna urednica
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Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani,
vstopili smo v jesenske dni, ki jih zaznamuje tudi začetek šolskih 

dni, s tem pa tudi posebna skrb za varno vožnjo, še posebej ob šolskih 
poteh. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so v prvih šolskih 
dneh pomagali zagotavljati varno pot v šolo. To so prostovoljci Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah 
in učitelji, policija in medobčinsko redarstvo.

Izjemno delovna jesen se kaže tudi v naši občini, saj uresničujemo oz. 
zaključujemo projekte, financirane z denarjem in občinskega in državnega 
proračuna. Posamezne projekte, kot so križišče pri Kašči, povezovalna 
cesta Dobrava, prizidek k centralni šoli OŠ Šmarje pri Jelšah, sanacija 
plazu pri gasilskem domu Sv. Štefan in pešpot Sv. Štefan, dokončanje 
energetske sanacije POŠ Kristan Vrh, bomo predali namenu še letos.

Občina Šmarje pri Jelšah si bo še naprej prizadevala za enakomeren 
in enakovreden razvoj vseh svojih krajevnih skupnosti s poudarkom na 
reševanju stanovanjske problematike mladih v krajevnih skupnostih ter 
na dokončanju razvojnih programov občine, ki so načrtovani v proračunu 
Občine Šmarje pri Jelšah že dlje časa. 

Jesenski čas bo zaznamovan tudi z lokalnimi volitvami za župana občine in 
občinske svetnike. Kot sem že napovedal v juniju, bom na volitvah za župana občine 
Šmarje pri Jelšah kandidiral za drugi mandat. Prvi mandat, ki je v sklepni fazi, 
zaključujem s pozitivnimi občutki in z voljo do nadaljevanja tega, kar smo v prvem 
mandatu uspeli uresničiti. Vesel sem vsake nove pridobitve za Šmarje, s katero se kraj 
in občina lahko razvijata in izboljšujeta kakovost našega bivanja v občini. Verjamem, 
da ima naša občina še veliko možnosti za svoj razvoj in napredek, ki ga je treba smelo 
zastaviti in uresničiti. Nekaj takih projektov in idej že snujemo za prihodnost.

Hvaležen sem za vašo podporo, sodelovanje in razumevanje.  
Želim vam predvsem mirno jesen in veliko zdravja.

Pozdrav, 

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

BESEDA ŽUPANA
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Za prvi del obnove dvorca je ob-
čina pridobila državni denar. Izvaja-
lec bo izbran do konca leta. 

Ministrstvo za kulturo bo sofi-
nanciralo izvedbo projekta Kulturna 
doživetja dvorca Jelšingrad, ki ob-
sega rekonstrukcijo dela dvorca in 
oblikovanje treh novih digitaliziranih 
turističnih produktov. Projekt bo stal 
1.637.170 evrov, ministrstvo bo zago-
tovilo 1.064.521 evrov v prihodnjih 
dveh letih. Občina bo za izvedbo 
projekta zagotovila 572.648 evrov.

»Pridobili smo pomembna sred-
stva za prvi korak pri stabilizaciji in 
obnovi dvorca za prihodnje rodove. 
Z uspehom na razpisu smo pridobili 
čas, da bomo v prihodnjih letih, dese-
tletjih dvorec obnovili do te stopnje, 
da bo ponovno služil svojemu name-
nu,« je zadovoljen župan Matija Čakš.  

Občina je obnovo prijavila na javni 
razpis za sofinanciranje projektov traj-
nostne obnove in oživljanja kulturnih 
spomenikov v lasti občin ter vključe-
vanje kulturnih doživetij v slovenski 
turizem iz sredstev za izvajanje nacio-
nalnega Načrta za okrevanje in odpor-
nost. »Naložba vključuje rekonstrukcijo 

Prihodnje leto začetek obnove dvorca Jelšingrad
IZ OBČINSKE UPRAVE

ostrešja in strešnega venca, menjavo 
strešne kritine in statično stabilnost 
objekta, s katero bo objekt kulturne 
dediščine zaščiten pred nadaljnjim 
propadanjem. Naložba predvideva še 
ureditev dveh grajskih soban v pritličju 
za obiskovalce. V teh sobanah bodo 
obiskovalci s  pomočjo digitalnih oro-
dij (VR očala) spoznali nove turistične 
produkte Doživetje zgodovine dvorca, 
Grajska poroka in Igra golfa – pitch and 
putt,« vsebino predstavlja mag. Anita 
Reich, vodja oddelka za investicije. 

Za načrtovana dela je občina že 
pridobila gradbeno dovoljenje in ustre-
zna mnenja, izdelani sta projektna in 
investicijska dokumentacija. Jeseni bo-
sta objavljeni javni naročili za izvajalca 
del in nadzor. Z deli bi začeli v priho-
dnjem letu, po terminskem načrtu bo 
projekt zaključen septembra 2025. Po 
zaključku naložbe bo občina dvorec v 
upravljanje predala Zavodu TŠM. 

Načrta obnove preostalega dela 
dvorca občina še nima.

 Sergeja Javornik

V drugi polovici oktobra bomo 
v parku ob dvorcu posadili slavno-
stno lipo. Na Vischerjevem bakrorezu 
iz poznega 17. stoletja je ob dvorcu 
predstavljeno to izjemno drevo, ki je 
v srednjeevropskem prostoru bolj po-
znano pod nazivom »Tanzenlinde«. 
Gre za posebnost, ko je krošnja mo-
gočne lipe služila kot prostor slavja, 
plesa in družabnih dogodkov. 

Krošnja mlade lipe bo v naslednjih 
letih oblikovana v tri etaže, nad spo-
dnjo bo postavljen lesen podest za 
vzpon v krošnjo drevesa. V projektu 

nakupa in posaditve 
lipe sodelujejo Občina 
Šmarje pri Jelšah, Za-
vod za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, 
območna enota Celje, 
Nega dreves Arborist 
Tanja Grmovšek, s.p.

S posaditvijo lipe 
bomo obeležili Dneve 
evropske kulturne dedi-
ščine in Teden kulturne 
dediščine.

Sergeja Javornik

Kmalu bo rasla edinstvena lipa  

Lipa ob Jelšingradu na Vischerjevem bakrorezu iz leta 1681. 

Obnova dvorca bo stekla prihodnje leto. Foto: Matic 
Javornik, Blaž Lah
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi novega Gradbene-
ga zakona je 30. 7. 2022 stopila v 
veljavo nova Uredba o razvrščanju 
objektov (Ur. l. RS, št. 96/2022) 
s pripadajočo tehnično smernico. 
Uredba, enako kot prejšnja, določa 
podrobnejša merila za razvrščanje 
vseh objektov na enostavne, nezah-
tevne, manj zahtevne in zahtevne 
objekte.

Objekti se praviloma razvršča-
jo glede na njihovo velikost (povr-
šina, prostornina, višina, globina, 
etažnost). Pri gradbeno-inženirskih 
objektih je upoštevana še dolžina, 
nosilni razpon, pretok, premer.

Med enostavne objekte se uvr-
ščajo pretežno stavbe manjših di-
menzij, konstrukcijsko nezahtevne, 
ki služijo kot pomožni objekti k ob-
stoječim stavbam v okviru njihovih 
gradbenih parcel. Lahko so le eno-
etažni, visoki največ 4 m in globoki 
največ en meter. Lahko se gradijo 
brez gradbenega dovoljenja, zado-
šča le mnenje občine.

Nezahtevni objekti so nekoliko 
večjih tlorisnih dimenzij, lahko so le 
enoetažni, visoki največ 6 m in glo-
boki največ 2 m. Nova uredba bolj 
podrobno določa merila in pogoje za 
postavitev objekta, ki je kot gotovi 
proizvod, dan na trg, za njegovo po-
stavitev ni treba izvesti betonskih in 
zidarskih del, konstrukcijski elementi 
se na mestu postavitve ne smejo va-
riti. Tak objekt ne more imeti lastnih 
komunalnih in drugih priključkov, se 
pa ne glede na velikost razvršča med 
nezahtevne objekte. Za gradnjo ne-
zahtevnih objektov je treba prido-
biti gradbeno dovoljenje na upravni 
enoti, na občini pa pozitivno mnenje 
glede skladnosti s prostorskimi akti. 

Po novem Zakonu o urejanju pro-
stora (ZUreP-3), ki je začel veljati 1. 
6. 2022, ni več zakonske oprostitve 
plačila komunalnega prispevka za 
nezahtevne pomožne objekte, ki ni-

Sprememba gradbene zakonodaje na področju razvrščanja 
objektov

majo samostojnih priključkov na ko-
munalno opremo. Zato je tudi za ne-
zahtevne objekte po novem treba na 
občino oddati vlogo za odmero ko-
munalnega prispevka in vlogi priloži-
ti dokumentacijo za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Za tak objekt ni 
treba izdelati zahtevne projektne 
dokumentacije, zadošča le tehnično 
jasna skica z dimenzijami in vrisom 
lokacije objekta.

Skupna novost enostavnih in ne-
zahtevnih objektov je tudi ta, da se 
ukinja omejevanje največjega raz-
pona konstrukcije. Večja novost 
nove uredbe je uvedba »manjše re-
konstrukcije objekta«. Gre za manj-
ša dela, s katerimi se lahko posega 
tudi v konstrukcijo objekta, vendar 
se izgled in gabariti objekta bistve-
no ne spreminjajo. Možno je dozidati 
odprto zunanje stopnišče ali dviga-
lo, zamenjati ostrešje, pri čemer se 
lahko kolenčni zid poviša za 30 cm, 

dovoljena je izvedba novih odprtin in 
prebojev, gradnja frčad ipd. Dela je 
dovoljeno izvajati na podlagi soglas-
ja pooblaščenega strokovnjaka s po-
dročja gradbeništva, za večje posege 
je potrebno mnenje pooblaščenega 
arhitekta in soglasje občine. 

Nabor manj zahtevnih in  zahtev-
nih objektov ostaja bolj in manj enak. 
Za začetek gradnje je treba prido-
biti gradbeno dovoljenje na upravni 
enoti na osnovi predhodno izdelane 
projektne dokumentacije z vsemi pri-
padajočimi soglasji in mnenji ter pla-
čilom predpisanih dajatev.

Uredba je v veljavi šele krajši čas 
in se njena uporaba v praksi še ni 
povsem uveljavila, zato je pričakovati 
še kakšne dopolnitve in spremembe.

Zdenka Kos, Peter Planinšek,
 oddelek za okolje in prostor

Za gradnjo nadstrešnic za avto od 20 m² do 50 m² je po novi zakonodaji 
treba pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt in plačati 

komunalni prispevek.
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Naložba Direkcije Republike Slo-
venije za infrastrukturo v sodelova-
nju z občino je zaključena. 

Odzivi uporabnikov in strokovnih 
služb na izvedene prometne rešitve 
so pozitivni. Promet se odvija tekoče, 
tudi ob konicah. Urejene so površine 
za pešce in kolesarje z ustreznimi pre-
hodi v območju križišča, ki so opre-
mljeni s talnimi taktilnimi oznakami 
za slepe in slabovidne. Nova mostna 
konstrukcija priključka Vegove ulice 
z razširjeno vozno površino in levim 
zavijalnim pasom omogoča varno in 
udobno srečanje šolskega avtobusa z 
osebnim avtomobilom. Za premosti-
tev višinske razlike med cesto in par-
kiriščem na južni strani ceste so zgra-
jene stopnice in klančina za invalide. 
Varno dostopanje do trgovine Kašča 
je urejeno iz Obrtniške ulice preko na 
novo urejenega večjega parkirišča. 

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Nova prometna ureditev v križišču pri trgovini Kašča

Podjetje GAAL iz Podčetrtka je ju-
lija zaključilo z rekonstrukcijo mostu v 
Kolodvorski ulici v Šmarju pri Jelšah. 
Pred obnovo je bilo to območje že vr-
sto let nevarno, saj je bila precej pro-
metna cesta na tem mestu zožena, 
kar je pomenilo slabšo prometno var-
nost in pretočnost Kolodvorske ulice.

»Po obnovi je razširjeno cesti-
šče s hodnikom za pešce uresničen 
ukrep, ki smo si ga zastavili v sklopu 
akcijskega načrta Celostne prometne 
strategije občine,« je izpostavila mag. 
Anita Reich, vodja oddelka za inve-
sticije. Zaključena naložba prispeva k 
izboljšanju prometne urejenosti kra-
ja, predvsem pa zagotavlja večjo var-
nost za vse udeležence v prometu, 
tj. pešce, voznike, bližnje stanovalce, 
šolsko mladino, rekreativce, obisko-

Novi most za večjo varnost

valce občine. Obenem se je izboljšala 
pretočna sposobnost Dvorskega po-
toka.

V sklopu naložbe so bili zgrajeni 
novi mostni oporniki, nove mostne 
plošče, razširjeno je cestišče, urejen 

je pločnik, postavljena nova zaščitna 
ograja, zavarovani so dno struge in 
brežine Dvorskega potoka na obmo-
čju mostu. Izvedba je stala nekaj manj 
kot dvesto tisoč evrov.

 Sergeja Javornik

Z obnovo mostu je uresničen cilj, zapisan v občinski celostni prometni strategiji. Foto: arhiv občine

Odzivi uporabnikov in stroke na izvedene prometne 
rešitve so dobri. Foto: Matic Javornik, Blaž Lah
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Občina Šmarje pri Jelšah se letos šestič zapored 
vključuje v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, 
ki je potekal od 16. do 22. septembra. Letošnji slo-
gan je Trajnostno povezani.

Uvodni dan celotedenskega dogajanja smo zasta-
vili pestro in dinamično. A nam je deževje preprečilo 
izvedbo dogodka Parkirišče je lahko igrišče. Dogo-
dek bomo izvedli v prvem tednu oktobra, ko tradi-
cionalno obeležujemo Teden otroka; točen datum 
bo objavljen na občinski spletni strani in družbenih 
omrežjih. 

Parkirišče je lahko igrišče
Za avtomobile bomo zaprli parkirišče v športnem 

parku v Šmarju pri Jelšah ter ga namenili otroški igri 
in ustvarjanju ter promociji oblik trajnostne mobil-
nosti. Postavljen bo kolesarski poligon, na katerem 
bodo lahko kolesarji vseh starosti preizkusili svoje 
spretnosti. Otroci iz vrtca in OŠ bodo ustvarjali na 
temo trajnostne mobilnosti, svoja dela pa razstavili 
na prostem. Namenu bomo predali naslone za kolesa 
in servisno popravljalnico, ki smo ju namestili v mi-
nulih dneh ob parkirišču v športnem parku. Uradno 
bomo namenu predali še prenovljen most v Kolod-
vorski ulici, v sklopu katerega smo uredili pločnik za 
pešce in kolesarski pas, ki je povezan z obstoječim 
pasom od športnega parka do središča naselja in 
naprej s kolesarsko povezavo do Rogaške Slatine in 
Podčetrtka. 

Podjetje KTI Doživetja iz Podčetrtka bo predsta-
vljalo električna kolesa in električne skiroje. Zavod 
Uvid iz Rogaške Slatine bo predstavil projekt Vklju-
čevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje. Z ekipo 
organizatorjev Rokovega teka po šmarskih bregih 
bo mogoče rekreativno teči, obiskovalci pa bodo 
lahko spoznali še atraktivno ekipo šmarskih fantov, 
ki se združujejo v Šmarje cycling team. Občina bo 
predstavila projekt brezplačnih prevozov starejših 
občanov Prostofer, ki ga izvajamo tri leta in so ga ob-
čani zelo lepo sprejeli. Dogajanje bomo razdelili na 
dva dela, dopoldan za predšolske in šolske otroke, z 
vsebinami popoldanskega dela pa nagovarjamo vse 
generacije. 

Dan brez avtomobila
Dež pa nam ni preprečil izvedbe aktivnosti dneva 

brez avtomobila. V petek, 16. septembra, smo za ves 
dan za avtomobile zaprli enosmerno povezovalno 
cesto med Kolodvorsko ulico in glavno cesto v Šmar-
ju pri Jelšah. S postavitvijo koles ob rob kolesarskih 
pasov smo opozorili voznike osebnih vozil, da cesta, 
na kateri je označen obojestranski kolesarski pas, ni 
namenjena parkiranju, ampak varnemu kolesarjenju 
občanov. Na tej cesti namreč vozniki še vedno usta-
vljajo in parkirajo vozila, čeprav je to prepovedano. 
Njihov izgovor je, da »samo skočijo po kruh v pekar-
no.«
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IZ OBČINSKE UPRAVE

ETM v vrtcu in šoli
V času Evropskega tedna mobilnosti od 16. do 22. 

septembra so otroci iz vrtca in učenci OŠ Šmarje pri 
Jelšah likovno in filmsko ustvarjali na temo trajnostne 
mobilnosti v občini. Učenci druge triade so igrali pro-
metno kačo. Namen igre je spodbujati hojo, kolesar-
jenje in trajnostne oblike javnega šolskega prevoza 
za pot v šolo in domov. Na zemljevid kritičnih točk so 
skupaj z učitelji in starši označili odseke šolskih poti, 
ki sem jim zdijo najbolj nevarni. Zemljevid bodo pre-
dali županu občine in občinskim strokovnim službam. 
Učenci OŠ so lahko sodelovali pri izdelavi kratkega vi-
deposnetka na temo varne poti v šolo, varne udeležbe 
v prometu, zdravega načina življenja brez avtomobila 
oziroma spodbujanja hoje, kolesarjenja. V Evropskem 
tednu mobilnosti in po njem bodo učenci izpolnjevali 
še anketni vprašalnik o svojih potovalnih navadah. 

V službo na trajnostni način
V sodelovanju s podjetjem Envirodual in Območ-

no obrtno zbornico Šmarje pri Jelšah smo zaposle-
ne v javnih zavodih, ustanovah in podjetjih v občini 
spodbujali k trajnostnim oblikam prihoda v službo. V 
sredo, 21. septembra, smo izvedli spletno predavanje 
Mobilnostni načrt za ustanove: za boljše delovno oko-
lje, izboljšano dostopnost za uporabnike in prispevek 
h kakovosti bivanja v lokalni skupnosti. 

Podatki o financiranju
Aktivnosti so sofinancirane iz evropskega progra-

ma LIPE IP CARE4CLIMATE; to je celostni projekt, 
sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi 
partnerjev projekta (www.care4climate.si).

Sergeja Javornik, lokalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnostiKolesarska pasova sta namenjena varnemu kolesarjenju in ne parkiranju osebnih 
vozil. Samo po kruh skočim je bil naš poziv udeležencem k spoštovanju in 

strpnosti do vseh kategorij v prometu. Foto: Sergeja Javornik
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Za oskrbovana stanovanja dodaten državni denar
Občina Šmarje pri Jelšah je uspe-

la s prijavama na dva javna razpisa. 
Konec maja se je občina prijavila na 
javni razpis za dodelitev sredstev s 
področja zagotavljanja javnih naje-
mnih stanovanj. Ministrstvo za okolje 
in prostor je odobrilo 777.120 evrov, 
ki bodo na razpolago v prihodnjem 
letu. Eko sklad je odobril 257.386 
evrov nepovratne finančne spodbu-
de za gradnjo skoraj ničenergijskega 
objekta oskrbovanih stanovanj. Dru-
gi objekt, ki bo v celoti v občinski 
lasti, bo zagotavljal najvišjo energet-
sko učinkovitost A1. Denar Eko skla-
da bo na razpolago v prihodnjem 
letu in bo služil za pokritje finančne 
konstrukcije gradnje.

Celjsko podjetje GES je z gradnjo 
dveh večstanovanjskih objektov 
oskrbovanih stanovanj, ki jih bo obči-
na oddala v najem, začelo lani jeseni. 
Vrednost pogodbe znaša 3.270.335 
evrov, od tega Stanovanjski sklad 

Še v septembru bo podjetje Ku-
ponko iz Šentjurja zaključilo z nalož-
bo, vredno 679.216 evrov, od tega bo 
Ministrstvo za infrastrukturo prispe-
valo 248.866 evrov.

Čeprav je bil objekt redno vzdr-
ževan in je bil zgled dobrega gospo-
darjenja z nepremičninami, je starost 
objekta narekovala smiselne energet-
ske ukrepe, kot so toplotna zaščita 
zunanjih sten  in stropa proti neogre-
vanemu podstrešju, zamenjava dela 
stavbnega pohištva, rekonstrukcija 
kotlovnice, zamenjava razsvetljave in 
vgradnja opreme za izvajanje ener-

getskega monitoringa. S tem bomo 
znižali stroške priprave toplotne 
energije in rabe električne energije, 
zagotovili bolj kakovostne bivalne in 
delovne pogoje tako za učence kot 
zaposlene in druge uporabnike ter 
zmanjšali obremenjevanje naravnega 
okolja z izpusti ogljikovega dioksida.

Na območju občine so tako zdaj 
energetsko obnovljeni vsi šolski 
objekti. 

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Energetsko sanirana še podružnična šola na Kristan Vrhu

sofinancira 1.416.909 evrov. Naložba 
bo zaključena predvidoma do aprila 
prihodnje leto. 

Tretji večstanovanjski objekt oskr-
bovanih stanovanj je namenjen pro-
daji, ki jo izvaja podjetje GES iz Celja.   

Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

Razpis za najem
Oskrbovana stanovanja bomo oddajali v najem 
po neprofitni najemnini na podlagi razpisa, ki bo 
objavljen na občinski spletni strani predvidoma 
v drugi polovici oktobra ali v novembru letos. 
Osnovni pogoj za pridobitev stanovanja v najem je 
starost 65 let in zmožnost plačevanja najemnine. 
Prednost pri dodeljevanju stanovanj v najem 
bodo imeli občani občine Šmarje pri Jelšah. 
Podrobnejši pogoji in zahtevana dokumentacija 
bodo objavljeni z razpisom.

Gradnja oskrbovanih stanovanj bo končana prihodnjo pomlad. Foto: arhiv občine

Podružnična šola na Kristan Vrhu je energetsko 
obnovljena. Foto: arhiv občine
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Barok pod krošnjami po več kot letu dobil zeleno luč
Prejeli bomo nekaj manj kot sto 

tisoč evrov iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj iz 3. javnega poziva 
LAS Obsotelje in Kozjansko. Vrednost 
celotne operacije je nekaj manj kot 
200.000 evrov.

Operacija, ki jo bomo v priho-
dnjih dneh začeli s partnerji, Knjižni-

co Šmarje pri Jelšah, Društvom za 
ohranjanje kulturne dediščine sv. Rok 
in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, 
predvideva razvoj treh novih pro-
duktov (baročni mešanici zeliščnega 
čaja in zeliščne soli ter promocijski 
film). Pomemben del operacije pred-
stavljata obnova poti po Kalvariji in 

vzpostavitev čitalnice pod krošnjami 
pri kulturnem domu v Šmarju. Pot do 
sv. Roka je dokaj dotrajana, mesto-
ma celo nevarna. Z obnovo poti bo 
objekt kulturne dediščine privlačnej-
ši, ogled pa varnejši. Obisk bo možen 
tudi zvečer, saj obnova poti vključuje 
diskretno osvetlitev, ki ne obremenju-
je okolja, poleg varnejšega koraka pa 
omogoča tudi izvedbo različnih ve-
černih dogodkov. 

Trenutno neurejeno travnato po-
vršino ob kulturnem domu, na kateri 
že rastejo drevesa, bomo z manjšimi 
posegi v prostor in nakupom urbane 
opreme spremenili v prijeten ambient 
na prostem ter sredi betonske infra-
strukture poskrbeli za urejeno zeleno 
površino. 

Trenutno potekata postopek izbi-
re izvajalcev obeh naložb. Z gradbe-
nimi posegi bi lahko začeli oktobra. 

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Začela se je rekonstrukcija stare šole
Projekt smo februarja letos prija-

vili na Ministrstvo za zdravje in v maju 
prejeli sklep o sofinanciranju investi-
cije v višini 648.389 evrov. Naložba 
predvideva vzpostavitev sodobnega 
fizioterapevtskega centra, kakor tudi 
opravljanje patronažnega varstva 
družin in nujno potrebne preventiv-
ne dejavnosti v okviru zdravstveno-
-vzgojnega centra.

V septembru je bila podpisana 
pogodba z izbranim izvajalcem, pod-
jetjem GES iz Celja, ki bo naložbo iz-
vedel za nekaj manj kot milijon evrov. 
Zaključek del je predviden v drugi 
polovici naslednjega leta. 

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Na tem območju je načrtovana čitalnica pod krošnjami.                                                     
Foto: Matic Javornik, Blaž Lah

Župan Matija Čakš in Jože Hartl, direktor podjetja 
GES, med podpisom pogodbe. Foto: arhiv občine

Stara šola bo kmalu dobila nove vsebine. Foto: 
arhiv občine
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KALEJDOSKOP GOSPODARSTVA

Jesen je čas za ureditev vrtov 
in grobov

Prvo odpadlo listje z dreves že nakazuje čas spravila dobrot, ki nam jih je 
naklonila narava, ter čas priprave na zimsko mirovanje. Nasvete, kako lahko 
v tem času uredimo vrtove in zelenice, nam gotovo lahko ponudita tokratna 
sogovornika Jana Jagodič in Radko Kvas, ki imata v lasti šmarski cvetličarni. 
Dotaknili pa se bomo tudi obiska grobov v novembru, kjer se je sogovornikoma 
pridružil še Aleš Ratej, izdelovalec nagrobnih napisov.  

Najprej čestitke ob okrogli 
obletnici. Kako pa se je vse sku-
paj začelo?

»Že od otroštva sem si želela po-
stati cvetličarka, zato sem se tudi vpi-
sala na Šolo za hortikolturo in vizual-
ne umetnosti v Celju. Po nekaj letih 
nabiranja izkušenj in znanja v lokalni 
cvetličarni se mi je s 1. 9. 2012 izpolni-
la dolgoletna želja po odprtju svojega 
cvetlično darilnega butika. Ponudbi 
rezanega cvetja, lončnic in suhega 
cvetja sem dodajala vse več darilne-
ga programa. Zaradi povečanega ob-
sega dela se mi je sčasoma pridružila 

Mojca in kmalu je postal prvi prostor 
premajhen. Čas je bil za širitev. Z za-
četkom leta 2019 sem se preselila v 
večje prostore v centru Šmarja. Tako 
sem  lahko povečala tudi ponudbo in 
dodala drevesnico, sadike zelenjave, 
semena, zemljo, pesek, gnojila, bio 
škropiva … in seveda še večjo izbiro 
darilnega programa.

Vseskozi nudimo še poročno in 
žalno floristiko ter dekoriranje prosto-
rov za vse priložnosti. Za nove ideje 
in spremljanje trendov se redno izo-
bražujeva na različnih seminarjih in 
predstavitvah, tako da nama idej ne 
zmanjka.«

Jesenski čas zaznamujejo 
jesenske zasaditve, umiritev vr-
tov, ureditev grobov. Kaj nudite 
občanom kot cvetličarna in 
prava mini vrtnarija?

»Drži. Jeseni narava dozori in se 
umiri, a v tem času nastajajo čudoviti 
nasadi, ki lahko krasijo okolico hiše, 
grede, balkone ali pa samo mizo na 
terasi. Največkrat se odločimo za 
hojhero, resje, gauterijo in okrasne 
trave. Nasade poživimo s kakšnim 
jesenskim dodatkom. Jesen je hkrati 
tudi odličen čas, da zasadimo nova 
drevesa, grmičevje in trajnice. Na 
grobovih se vedno več nasadov dela 
v naravne košare in glinene posode, 
v katerih za poživitev dodamo cikla-
me. Zemlja se lahko zakrije z mahom, 
lubjem ali okrasnim kamenjem.«

JANA JAGODIČ je na prvi šolski 
dan obeležila 10 leto samostojne 
podjetniške poti. Njen butik je pra-
va zakladnica idej za darila, njena 
ljubezen pa so že od nekdaj rože. 
Cvetličarni je dodala še semena in 
raznovrstne sadike, ki zaokrožajo 
njeno cvetličarsko in vrtnarsko po-
nudbo.

Jana Jagodič ima v svojem cvetlično-darilnem 
butiku vedno pestro izbiro sadik, rož, daril in 

nasvetov. Foto: osebni arhiv
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Kako bi predstavili podjetje Gekott?
»Začetek registracije sega v junij 1991, s poslovanjem pa je 

podjetje začelo decembra 1992, in sicer kot pogrebna služba. 
Prvo leto smo izvajali prevoze pokojnikov in organizacijo po-
grebov, nato smo leta 1994 dobili v upravljanje pokopališči v 
Šentvidu pri Grobelnem in Rogatcu. Leta 1996 smo pridobili 
še koncesijo za vsa občinska pokopališča v občinah Šmarje pri 
Jelšah in Rogatec. Poleg omenjenih pokopališč smo prevzeli 
še pokope na pokopališčih na  Prevorju, Ponikvi pri Šentjurju, 
v Lesičnem, Kozjem, na Bučah, v Polju ob Sotli, Podčetrtku. S 
tem je posledično rastlo tudi podjetje. Odprli smo cvetličarno 
v Šmarju pri Jelšah in za nekaj časa tudi v Kozjem. Z izdelki do-
polnjujemo ponudbo pogrebne službe in vrtnarskih del na po-
kopališčih. Zaposlujemo do 14 ljudi, ki se vsakodnevno trudimo, 
da so naše stranke zadovoljne. Z vso organizacijo žalujočim 
svojcem omogočamo komplet storitve pri pokopu sorodnika, 
kar jim v tistem trenutku olajša težko situacijo.«

Vsakdo se žal v nekem trenutku v življenju 
sooči z izgubo drage osebe. Takrat se v naših 
krajih običajno obrnemo na podjetje Gekott 
RADKA KVASA, ki s celostno pogrebno sto-
ritvijo nekoliko olajša težke trenutke. Postali 
so večji upravljavci pokopališč, s cvetličarno 
pa dopolnjujejo ponudbo žalne kot tudi flori-
stike za tiste bolj prijetne priložnosti.

šestimi leti po tehtnem premisleku in trdem treningu tudi 
sam odločil, da začnem s poklicem, ki je zelo specifičen, a 
mi je predstavljal dosegljiv izziv. Delo je naporno, zaradi zah-
tevnih večurnih poz na pokopališčih, unikatno, ker je vsak 
napis svoja zgodba, in še sezonsko naravnano. Da razbijem 
monotonost in uidem kašnemu dežju in mrazu, sem naba-
vil tudi CNC stroj in vse potrebno za izdelavo keramičnih 
slik. Tukaj se mi odpirajo tudi druge možnosti del, a zaenkrat 
sem se omejil na izdelavo nagrobnih napisov in slik. S svojim 
poklicem sem trenutno zadovoljen in to mi pomeni veliko.«

Približuje se 1. november, ko želimo imeti urejene gro-
bove. Imate kakšen nasvet glede napisov?

»Res se ob tem času povpraševanje poveča, ker so 
klasični ali kovinski napisi trajen spomin, ki ga obeležimo 
na grobu najbližjih. Predlagam, da se z naročilom ne odla-
ša, saj je jeseni že krajši dan in tudi vreme je že lahko bolj 
problematično. Vsekakor pa se vedno trudimo, da stran-
kam ustrežemo v želenem roku.« 

Alenka Ratej

ALEŠ RATEJ se je kot di-
plomirani ekonomist preko 
zaposlitev v različnih podjetjih 
kar nekaj let vrtel v poslovnem 
svetu. Sčasoma si je zaželel 
samostojne poslovne poti, a ta 
se je zasukala v dokaj nepred-
vidljivo smer. Postal je izdelo-
valec nagrobnih napisov.

Od ekonomije do na-
grobnih napisov – ni rav-
no najbolj pričakovano. 
Kako je prišlo do tako 
velike spremembe?

»V svetu ekonomije sem doživel veliko zanimivega in ni mi 
žal vseh teh trenutkov, a ker sem rad gospodar svojega časa, 
svojih odločitev in nenazadnje svojega zaslužka, sem se odločil 
za samostojno pot. Po drugi strani pa sem delaven, vesten in 
kar pošteno trmast, tako da izpeljem marsikaj. Oče že več de-
setletij izdeluje napise. Opazoval sem ga od malega in se pred 

Kaj pa svetujete lastnikom in obiskovalcem gro-
bov pred prihajajočim praznikom vseh svetih?

»Kultura urejanja grobov je pri nas na dokaj visoki rav-
ni. Večina grobov je lepo vzdrževanih skozi vse leto. Lju-
dje skrbijo tudi, da se količina sveč zmanjšuje. Več pregla-
vic povzročajo grobovi, ki so obiskani samo ob prazniku, 
čez leto pa se razrašča plevel, ostajajo odpadne sveče 
in druge smeti. Lastnikom slednjih velja apel, da skušajo 
urediti, da bo grob urejen skozi vso leto kot kraj zadnjega 
počitka pokojnih. 

Velik izziv je razvrščanje odpadkov, saj se uporabni-
ki ne držijo napisov na smetnjakih in je nato potrebno 
fizično ločevanje, kar nam vzame veliko časa. Na poko-
pališčih Sladka Gora, Kristan Vrh, Šentvid, Sveti Štefan in 
Dobovec (v občini Rogatec) opažamo tudi mnogo go-
spodinjskih odpadkov, kar ustvarja dodatno delo in stro-
ške. Vse obiskovalce tako naprošamo, da nam pomagajo 
pri ustreznem ločevanju odpadkov.

V času pred 1. novembrom vsako leto opažamo odtu-
jitve nasajenega materiala. Zato ljudi naprošamo, da ob 
naših delavcih tudi sami pozorno spremljajo vsa sumljiva 
dela in osebe na pokopališčih ter nas o tem nemudoma 
obvestijo. Tako upamo, da ne bomo primorani v  uvedbo 
video nadzora nad deli pokopališč in pri smeteh. Vseka-
kor verjamemo, da lahko skupaj lepo skrbimo za posle-
dnje domove naših rajnih.«

Radko Kvas z zaposlenimi v podjetju Gekott skrbi za urejenost pokopališč 
ter celovito ponudbo ob pogrebih in drugih priložnostih. 

Foto: osebni arhiv

Izdelava napisov je zahtevna 
dejavnost, a Aleš Ratej je v njej 

našel svoj poklic. 
Foto: osebni arhiv
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AKTUALNI PREGLED
Neprimerne zasaditve in razraščenost dreves ob cestah

V skupni občinski upravi medob-
činski redarji in inšpektorji zaznavajo 
vse več primerov neprimerne zasadi-
tve in razraščenosti dreves ob javnih 
cestah, tako v naseljih kot zunaj njih. 
Rastje in veje dreves zmanjšujejo 
preglednost ter ovirajo razna vozila 
pri vožnji. Zaradi tega je poleg ovira-
nja vozil in slabe volje voznikov ogro-
žena tudi varnost prometa. 

Zakon o cestah v 75. in 98. čle-
nu določa, da v območju nivojske-
ga križišča občinskih cest, križišča 
občinske ceste z železniško progo 
(preglednostni prostor) ali v obmo-
čju cestnih priključkov na občinsko 
cesto (pregledno polje) ter na notra-
njih straneh cestnih krivin oz. ovin-
kov (pregledna berma) ni dovoljeno 
vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali 
postaviti objekte, naprave in druge 
predmete ter storiti kar koli drugega, 
kar bi oviralo preglednost cest, križi-
šča ali priključka.

Prav tako omenjeni zakon in odloki 
o občinskih cestah določajo, da je na 
cestnem svetu prepovedno zasaditi 
živo mejo, drevje, trto ali druge visoke 
nasade ali poljščine. Posegi v prostor 
varovalnega pasu občinske ceste so 
dovoljeni le s soglasjem upravljavca ob-
činske ceste. Tako lahko npr. zasaditev 
žive meje ali dreves tudi na zemljišču v 
zasebni lasti upravljavec ceste (občina 
ali država) prepove, za kar morajo ob-
stajati utemeljeni razlogi (interesi va-
rovanja občinske ceste in prometa na 
njej, širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza). 

Upravljavci in vzdrževalci cest ima-
jo pravico in dolžnost, da v skladu s 
Pravilnikom o rednem vzdrževanju 
javnih cest vzdržujejo vegetacijo na 
brežinah in bermah, prav tako pa se na 
površinah, ki so sestavni del ceste, ve-
getacija kosi, obrezuje in seka najmanj 
v takem obsegu, da sta zagotovljena 
prosti profil ceste (npr. veje ne ovirajo 

vozil) in predpisana preglednost, da so 
vidne in dostopne prometna signali-
zacija in prometna oprema ter cestne 
naprave in druge ureditve. Izvajalec 
vzdrževanja cest vzdržuje tudi cesti 
bližnja drevesa in druge zasaditve, ki 
lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

Občani imajo ob cestah razne za-
saditve. Zato na inšpektoratu in re-
darstvu opozarjajo, da so si lastniki 
nepremičnin dolžni svojo vegetacijo 
(sadna drevesa, žive meje ipd.) redno 
vzdrževati. Če tega ne bodo izvaja-
li, bodo občine in izvajalci rednega 
vzdrževanja cest izvajali aktivnosti 
za zagotovitve zakonitega in varne-
ga stanja. Inšpektorji in redarji bodo 
v prihodnje nadzirali stanje vegetaci-
je in bodo v primerih zaznanih krši-
tev zoper lastnike ustrezno ukrepali. 
Predpisi za lastnike predpisujejo tudi 
globo v višini 1.000 oz. 500 evrov. 

Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva

Podjetje PIŠEK-Vitli KRPAN je za 
šolsko/študijsko leto 2022/23 pode-
lilo 11 štipendij. Mlade želimo spod-

bujati pri skupno zastavljenih ciljih 
in izobraževati bodoči kader, zato je 
podjetje prvič stopilo na to pot in le-

Krpan dodelil 11 kadrovskih štipendij  
tos sprejelo štipendijsko politiko.    

Po pregledu prejetih vlog smo v 
podjetju izbrali 11 ustreznih profilov z 
nadpovprečnimi ocenami. Podelili smo 
3 štipendije za smer inženir strojništva, 
6 za strojnega tehnika in 2 za tehnika 
mehatronike. Mladi bodo ob šolanju in 
po končanem izobraževanju ob spre-
mljavi mentorja imeli možnost delati 
z visokotehnološko opremo in visoko 
strokovno usposobljenim kadrom in 
tako dodatno pridobivati nova znanja. 
Nudimo jim stimulativne štipendije, ki 
so odvisne od ravni izobraževanja, le-
tnika šolanja in povprečja ocen. 

Podjetje bo tudi v prihodnjih letih 
nadaljevalo začrtano štipendijsko pot 
ter sistematično iskalo in izobraževalo 
kakovosten bodoči kader.

Gregor Globočnik, Pišek-Vitli Krpan 
Štipendisti podjetja Krpan. Foto: arhiv podjetja
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Novo šolsko leto v vrtcu
Začetek šolskega leta je prav poseben dan za tiste 

družine, katerih otroci prvič prestopijo prag vrtca, za 
tiste, ki so se po dopustu vrnili v vrtec, in za tiste, ki so 
že pozabili na počitnice, ker že dolgo obiskujejo vrtec in 
je 1. september preprosto začetek novega šolskega oz. 
vrtčevskega leta.

Od 1. do 8. aprila 2022 je potekal vpis novincev za šol-
sko leto 2022/23. Na začetku šolskega leta smo oblikovali 
23 oddelkov, v katere je razporejenih 424 otrok. Sprejeli 
smo vse novince,  za katere so vloge prispele pravoča-
sno ter hkrati izpolnjujejo vse zakonske pogoje za vpis v 
septembru in tudi oktobru. Hkrati smo ugotovili, da gle-
de na predvidena prosta mesta po posameznih lokacijah 
nekaj otrok ni dobilo mesta na želeni lokaciji. Te otroke 
smo vključili na nadomestno lokacijo. Vloge za vpis med 
šolskim letom bomo obravnavali za vsak mesec posebej. 
V skladu s potrebami načrtujemo odprtje dodatnih od-
delkov.

Zaposleni otrokom vsakodnevno otrokom pripravimo, 
omogočamo spodbudno učno okolje, v katerem otroci 
pridobivajo znanje, spretnosti in navade, osvajajo social-
ne veščine in pridobivajo različne kompetence. Trudimo 
se oblikovati okolje po meri vsakega otroka, glede na nje-
gove interese in potenciale ter na ta način biti učinko-
viti pri spodbujanju njegovega razvoja. Strokovni delavci 
otroke vsakodnevno opazujemo, zapisujemo njihove na-
predke in na ta način spremljamo njihov razvoj, da jim 
lahko ponudimo ustrezno podporo pri njegovem razvoju.

Predšolski otroci se najbolj učijo takrat, ko se dobro 
počutijo, so sproščeni, varno sprejeti, razumljeni, slišani, 
postavljeni pred izzive in kos stvarem, ki jih počnejo. Že-
limo, da se otroci, njihovi starši in vsi, ki so z otroki pove-
zani v našem vrtcu, dobro počutijo. Verjamemo, da dan 
ne bo enak dnevu in da si bomo z vsakim dnem malo 
bližje, ob tem, da ne bomo pozabili spoštovati in upošte-
vati enkratnosti in neponovljivosti vsakega izmed otrok in 
odraslih, ki zanje skrbimo. Zaposleni želimo lepo šolsko 
leto 2022/23, predvsem pa čimbolj srečno otroštvo.

Jelka Kitak, ravnateljica vrtca

AKTUALNI PREGLED

Število oddelkov: 23
Število otrok: 424
Število zaposlenih: 78
Število prostih mest: 6 (5 za otroke prvega starostnega 
obdobja in 1 za otroka drugega starostnega obdobja)
Število novincev: 79
Število otrok s posebnimi potrebami: 15
Število otrok, ki so eno leto pred vstopom v šolo: 105

Vrtec v 
številkah

BR
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Aktualne novice o dogajanju v občini na 
smarje.si
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Po dveh letih smo šolsko leto 
2022/23 začeli umirjeno – brez po-
sebnih ukrepov, ki smo se jih morali 
držati v preteklosti. Kot vsako leto 
tudi med letošnjimi počitnicami naše 
zgradbe niso mirovale, saj so se do-
gajale temeljite obnove.

Kot največjo pridobitev štejemo 
energetsko sanacijo ene večjih po-
družničnih šol Kristan Vrh. Dolgo pri-
čakovana in nadvse želena s strani 
učencev in staršev pa je celovita ob-
nova garderobe in garderobnih oma-
ric predmetne stopnje. Pri obeh večjih 
projektih je denar zagotovila Občina 
Šmarje pri Jelšah. Omenjeni pridobi-
tvi bosta zagotovo vplivali na boljše 
počutje in delovne pogoje v šoli.

V šolsko leto smo radoživo zako-
rakali z 985 učenci, razporejenimi v 51 
oddelkov na centralni šoli in podru-
žnicah. Poseben mejnik v življenju pa 
se je zgodil za 96 prvošolčkov, saj so 
se nam prvič pridružili pod našo stre-
ho. Zanimivost te generacije je, da je 
število fantov in deklic enako (48). 
Centralna šola jih je sprejela 56, po-
družnične šole Mestinje enega, Kri-
stan Vrh 8, Zibika 6, Sveti Štefan 8, 
Šentvid 14 in Sladka Gora 3. Prisrčno 
dobrodošlico so prvošolčkom pripra-
vili že izkušeni drugošolci. Njihovo 
sporočilo je bilo, da v šoli le ni tako 
hudo, saj so se tudi sami veliko naučili 
ter skozi igro spletli nova prijateljstva. 

Šolsko leto načrtujemo po usta-
ljenih smernicah. Poleg obveznega 
programa bomo izvajali tudi doda-
tne dejavnosti. Projekti so dodaten 
»motor« šole. Naj omenimo najno-
vejšega, ki mu bomo letos namenili 
posebno pozornost - Dvig digitalne 
kompetentnosti, razpisanega s strani 
Zavoda za šolstvo, katerega namen je 
izboljšati kakovost in učinkovitost iz-
obraževanja in usposabljanj ter spod-
bujati razvoj inovativnih učnih okolij 
in prožnih oblik učenja, ki bodo pri-
spevali k dvigu digitalnih kompetenc 
vodstvenih in strokovnih delavcev, 
otrok, učencev in dijakov. Sledijo že 
znani Lemberg in lokalna identiteta, 
Program ekošola, Projekt zdrava šola 
− šola, ki promovira zdravje, Šolski 
ekovrt, eTwinning in Kulturna šola. 

Pedagoški trikotnik še vedno se-
stavljamo učitelji, učenci in starši. Le 
z medsebojnim sodelovanjem vseh 
lahko tvorimo celoto, uresničimo vse 
zastavljene cilje in napredujemo v 
dobrem. Da pa lahko izvajamo vse 
dejavnosti, se Občini Šmarje pri Jel-
šah zahvaljujemo za posluh pri naših 
potrebah in željah.   

Naj bo šola tista, ki nam daje pri-
ložnost za napredek na vseh podro-
čjih, hkrati pa tudi varen, spodbuden 
prostor za doživetja, ki bodo ustvari-
la spomine za življenje. 

Mitja Šket, ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah

SPET Naši prvošolci V

šoli

1. razred POŠ Sladka Gora 
Z leve proti desni: Kevin Gobec, Nuša Lah, Aljaž Esih; 

razredničarka: Marjana Krameršek.

1. razred POŠ Mestinje
Kombiniran oddelek 1. in 2. razreda. Z leve: Nik 

Derčaj, Nuša Cerjak, prvošolka Tia Kristan, Ema 
Potisk, Lina Beg; razredničarka: Romana 

Kocijan.

1. razred POŠ Kristan Vrh
Prva vrsta z leve proti desni: Laura Trupej, Lara 

Čokl, Lina Špiljak Nunčič, Nika Cverlin, druga 
vrsta z leve proti desni: Lucijan Sovinc, Nejc 

Drofenik, Neo Zupančič; razredničarka: 
Maja Sekirnik.
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1. razred POŠ Zibika
Z leve proti desni stojijo: Nick Mlakar, Rok Špes, Matic 

Umek, Maruša Žavski, Božidar Vrhovšek, Domen Žličar; 
učiteljici: Irena Čokl in Patricija Babnik.

1. b centralne šole Šmarje pri Jelšah
1. vrsta z leve: Rija Rebol Dukarić, Neža Kokot, Lea 

Šramel, Ema Limbek, Alja Jecl, Luka Posavec, 
Ana Perc Zupan, Anže Pezdevšek, Lukas 

Gajšek, Nik Kovač, Taya Šket, Edi Kadenšek, 
Lana Jecl, Zoja Napret, Artur Curri; 2. 

vrsta z leve: Karlo Kolar, Jon Lorger, 
Ambrož Lorger, Anamari Smole, 

Lan Stoiljković, Ana Zec, Alan 
Dimitrovič, Martin Krajnc, Leon 

Miklavc, Tajda Kovač Čakš, 
Anamarija Zorič, Črt Antlej, 

učiteljica Silvica Mesiček 
Schmid. Manjkata 

učenka Anastazija 
Čakš in učiteljica 

Tjaša Ogrizek.

1. razred POŠ Šentvid 
Prva vrsta z leve proti desni: Fatlind Belaj, Julija Kropec, Margit Korenjak 

Šoster, Maks Kunšek, Ažbe Platovšek, Anastazija Gajšek, Andreja Golež; 
druga vrsta z leve proti desni: Anže Martin Novak, Izak Žnidarec, Noe 

Kotnik, Eva Esih, Maša Ulamec, Ula Ojstršek, Anika
Leskovšek; razredničarka: Mojca Lupšina.

1. razred POŠ Sv. Štefan 
Z leve proti desni: Oskar Smole, Žan Ratajc, Markus 

Koprivc, Asja Doberšek, Nina Kampošek, Vall 
Bračko, Tibor Žavski, Filip Jakš, učiteljici: 

Manja Kovač in Marta Rihter.

1. a centralne šole Šmarje pri Jelšah
3. vrsta z leve: Davorina Krajnčan Pur (učiteljica), Elina Stojan, Iris Šramel, Julija Herček, Lovro 

Brezovec, Alex-Gal Polutnik, Miha Svetelšek, Anja Boršič, Klavdija Govedič Dimec (učiteljica); 
2. vrsta z leve: Ana Marija Žaberl, Nik Kunej, Leon Pevec, Urh Ogrizek, Neža Verbovšek, Ela 

Dikaučič, Žiga Koleša, Jaka Strašek, Tajda Horvat; 1. vrsta z leve: Jan Maj Mohar, Leona 
Prelog, Kaja Koleša, Nika Škorjak, Lian Polajžar, Nika Gorišek, Lara Šoštarič, Ema Colnerič, 

Lina Fajs Kukovec, Andraž Jagodič. Manjkata Inja Pinoza, Luka Ribič.
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Od novembra novi tajnik 
Sebastjan Lorger z novembrom prevzema mesto tajni-

ka krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah. Delo bo opravljal 
pogodbeno, krajanom bo na voljo v času uradnih ur ob 
ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 12. ure v prostorih 
krajevne skupnosti v občinski stavbi. 

Anton Vindiš je bil na tem mestu zaposlen od 1979 do 
2002; po upokojitvi je opravljal delo tajnika po pogodbi. 
»Veliko se je spremenilo v tem času. Včasih smo plužili ce-
ste, izvajali javna dela, zgradili kulturni dom in ga upravljali, 
upravljali smo šmarski bazen, s pomočjo samoprispevka 
zgradili telefonsko omrežje in ceste … Ponosen sem, da 
sem bil del sprememb na bolje,« se spominja. Ni bilo ve-
dno lahko, pripomni. »Vsem je treba prisluhniti in v okviru 
naših pristojnosti in zmožnosti najti rešitve. Zaposlenim v 
oddelku za okolje in prostor občinske uprave in županom 
sem hvaležen za vso strokovno pomoč in podporo pri is-
kanju rešitev in realizaciji zastavljenega programa dela,« 
doda. Ob obujanju spominov našteje vse predsednike kra-
jevne skupnosti in poudari: »Z vsemi sem imel korektne 
odnose, dosegli smo medsebojno zaupanje, kar je bilo 
zelo pomembno.« 

Njegov naslednik Sebastjan Lorger ob poslušanju pri-
pomni: »Opravljati delo tajnika tako dobro, kot ga je Tone, 
bo že velik uspeh. Vse ostalo bo nadgradnja.« Na vpra-
šanje, zakaj je sprejel izziv, odgovori: »Delo je zanimivo, z 
ljudmi znam komunicirati, nisem konflikten. Je izziv, saj že 

več kot 20 let delam v Ljubljani in me vleče nazaj domov.« 
Okrepiti želi pripadnost lokalni skupnosti in odgovornost 
ljudi za dogajanje v neposredni okolici. »Vem, da zavest o 
odgovornosti do svojega okolja počasi izginja med ljudmi, 
a bi se dalo v složnosti marsikaj postoriti. To mi je v izziv – 
druženja, delovne akcije, po zgledu naselij Dvor, Globoko, 
Konuško in Koretno,« zaključi.  

Sergeja Javornik 

V zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah hitro (Hagt) te-
stiranje izvajajo od ponedeljka do petka od 7.30 do 8. ure, 
ob sobotah od 7.30 do 8.30. Naročanje ni potrebno, s sabo 
imejte osebno in kartico zdravstvenega zavarovanja. V času 
izvajanja testiranja so dosegljivi tudi na številki 031  849 101. 

Naročanje na PCR testiranje je možno samo preko iz-
branega  zdravnika ali pediatra  v ordinacijskem času. Do 
opravljenega PCR testa in pridobitve izvida se morate rav-
nati, kot da ste covid pozitivni. Izvid testiranja PCR boste 
prejeli v roku 36 ur.

Ob dela prostih dneh in praznikih ne izvajajo testiranj.
Še vedno poteka tudi cepljenje; informacije o cepljenju 

lahko po telefonu, številka 031 754 247, dobite ob sredah od 
11. do 15. ure.

Vse aktualne informacije so objavljene na spletni strani 
https://www.zd-smarje.si/.

V lekarnah testi za učence, dijake in študente
Za izvedbo prostovoljnega testiranja pripada učencem, 

dijakom in študentom 10 testov na mesec. Teste lahko učen-
ci, dijaki in študenti od 29. avgusta prevzamejo v lekarni s 
kartico zdravstvenega zavarovanja. 

Samotestiranje se izvaja v domačem okolju in je prosto-
voljno. Priporoča se ob pojavu simptomov, značilnih za co-
vid-19, oz. po stiku z okuženo osebo. Samotestiranje omo-
goča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih oseb.

Ker je virus SARS CoV-2 med nami, je pomembno, da 
upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za 
preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za 
samozaščitno vedenje, priporoča Nacionalni inštitut za va-
rovanje zdravja. 

Testiranje za covid 

Predsednik krajevne skupnosti Miha Gobec, 
Anton Vindiš in Sebastjan Lorger. Foto: Sergeja 

Javornik 
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Ob začetku novega šolskega leta smo v skladu z na-
črtom dela člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV) Občine Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s 
policisti postaje Šmarje pri Jelšah, člani zveze šoferjev in 
avtomehanikov, gasilcev in prostovoljcev organizirali varo-
vanje otrok na poti v šolo na prometno najbolj nevarnih 
mestih. Člani SPV-ja smo preverjali še uporabo varnostne-
ga pasu in otroških sedežev v avtomobilih. Prvošolčkom in 
otrokom v zaključnih skupinah v vrtcih smo razdelili rume-
ne rutice in kresničke. 

Prvi šolski dnevi so minili varno. Želimo, da bi pouk v 
šoli in podružnicah potekal po ustaljenem redu, pot v šolo 
pa naj bo ob strpnih voznikih za vse udeležence varna. 

Milan Konšak, tajnik SPV-ja 

Varna pot v šolo

V spomin na osamosvojitev države
Območno združenje veteranov vojne za Sloveni-

jo (OZVVS) Šmarje pri Jelšah je v sodelovanju z Občino 
Šmarje pri Jelšah in Veteranskim društvom Sever, ki delu-
je na celjskem območju, 18. junija 2022 odkrilo spominsko 
obeležje pred upravno enoto Šmarje pri Jelšah. Spomin-
sko obeležje je močan zgodovinski opomnik na dogodke 
izpred 31 let, ko je potekala vojna za Slovenijo. 

Odkritje spomenika je bila izvedeno na željo veteranov. 
Anton Šket je prisotne nagovoril v imenu OZVVS-a Šmarje 
pri Jelšah, v imenu veteranskega društva Sever za celjsko 
območje pa Bernard Petanjek. Z bogatim kulturnim pro-
gramom in podelitvijo zahval je bilo zaključeno še eno od 
mnogih aktivnosti OZVVS-a Šmarje pri Jelšah. 

Veterani vojne za Slovenijo se zahvaljujemo vsem sode-
lujočim za pomoč pri realizaciji tega dogodka. Da je spo-
minsko obeležje dobilo svoj prostor v Šmarju pri Jelšah, 
gre zahvala Občini Šmarje pri Jelšah, Zvezi veteranov voj-
ne za Slovenijo, podjetju Vitli Krpan - Francu Pišku, Francu 
Jagru, Veteranskemu društvu Sever za celjsko območje in 
vsem neimenovanim, ki so nam pomagali. S spominskim 
obeležjem bomo opominjali vse prihodnje generacije, da 
je njihova dolžnost, da branijo našo domovino, kot je bila 
to naša obveznost leta 1991.  

Anton Šturbej, predsednik OZVVS Šmarje pri Jelšah 

Poskrbeli so za varne šolske poti. Foto: Damjan Regoršek

Spominsko obeležje kot pomnik dogodkov iz časa osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo. Foto: Brane Gradišnik
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V ognjenih zubljih Krasa
 Med mnogimi gasilci, ki so minulo poletje pomagali ga-

siti obsežen požar, je bil tudi Miha Gobec, član Prostovoljne-
ga gasilskega Šmarje pri Jelšah. Posebej za bralce Šmarskih 
novic opisuje doživetja pekla, ki ga je sicer težko opisati. 

Bil je vroč četrtek, v celodnevnem turnusu dela v nuj-
ni medicinski pomoči v Žalcu. Načrtujem vikend pobeg z 
družino pred vročino. Popoldan dobim sporočilo povelj-
nika: »Slovenski Kras nujno potrebuje okrepitve! Rabim 3 
gasilce z avto cisterno. Kdo je pripravljen iti zraven?« Takoj 
sem odgovoril, da lahko računa name, sem 2 dni prost. 
Napišem sms domov: »Jutri grem na Kras pomagat tova-
rišem v boju z rdečim petelinom.« Hčerki in sinu razložim 
in se opravičim, da ju kljub načrtom ne utegnem  peljati na 
kopanje. Ta mala reče: »Ati nič zato, bomo šli pa drugič, ti 
kr pejdi dol, ker te tam bolj potrebujejo.«

V nedeljo popoldne nas je 78 gasilcev Gasilske zveze 
Šmarje pri Jelšah na pot krenilo s 23 vozili. Po poti kličem 
kolega gasilca, ki opravlja naloge v štabu in ga v hecu pov-
prašam o stanju, »zdaj Šmarčani pridemo tole ugasnat, pa 
bo en dva tri konec.« »Pripravite se na pekel,« nas je opozoril. 

Vas Sela na Krasu. Pokrajina z drugega planeta, vse 
črno, požgano. Ostanem brez besed, s cmokom v grlu. 
Dobimo nalogo, da se v konvoju štirih cistern prestavimo 
na višje ležeče območje, kjer nujno potrebujejo vodo, bra-
nijo vas. Prispemo do območja, kjer  kolegi držijo ognje-
no linijo, da jim ogenj ne pobegne na drugo stran ceste. 
Okoli nas gori, gost dim nam polni pljuča, oči se solzijo. 
Če nam ogenj pobegne na drugo stran ceste ... Peklen-
sko  vroče, skale, trnji, cevi pokajo, veter obrne smer, gori 
zraven cisterne, ni vode, pade energija, čuti se utrujenost 
med kolegi, lakota, žeja, a ne odnehaš, se ne predaš. Sliši 
se pokanje granat, lomljenje dreves, ki jih podirajo sekači, 
da nam ustvarjajo koridor. Pa nekdo je bil nad nami, nas je 
čuval, saj se ni nikomur zgodilo nič hujšega. Ohranili smo 
linijo. S pomočjo ekip helikopterjev Slovaške, Slovenske 
vojske, policije, kanader. Pozno v noč dobimo izmeno no-
vih spočitih tovarišev in se odpravimo proti domu. Po 24 
urah bedenja prispemo v domače društvo, kjer opremimo 
vozilo za naslednje intervencije. 

Ne le pekel, v spominu ostajajo tudi prti, rjuhe in tran-
sparenti z napisi GASILCI, HVALA … Kakšno moč so nam 
dali ti plakati in mahanje ljudi v pozdrav. Res smo gasilci 
neustavljivi stroj, ko se zberemo skupaj, vežejo nas soli-
darnost, sloga, dobrosrčnost in čut za pomoč sočloveku. 
Hvala Vam, da vidite naš trud in delo. Delamo s srcem in 
dušo za vas. Nismo nobeni heroji, smo samo GASILCI!

Miha Gobec, PGD Šmarje pri Jelšah

20



AKTUALNI PREGLED

»Letalska nesreča OŠ Šmarje pri 
Jelšah 2022«

V soboto, 1. oktobra 2022, bo v 
Šmarju pri Jelšah potekala vaja zaščite 
in reševanja v primeru letalske nesreče 
na območju osnovne šole. Vaja bo po-
tekala med 10. in 12. uro, zato bo v tem 
času povečan promet intervencijskih 
vozil s prednostjo skozi središče nase-
lja Šmarje pri Jelšah proti osnovni šoli. 
Na območju izvedbe vaje bodo tudi 
zapore cest. Organizatorji vaje prosi-
jo občane in udeležence v prometu za 
strpnost in razumevanje. 

Namen vaje je, da se preveri pripra-
vljenost, operativno usposobljenost in 
opremljenost služb zaščite in reševa-
nja za učinkovito ukrepanje v primeru 
nesreče letala. Vajo organizira skupni 
organ občinske uprave za civilno za-

Vaja zaščite in reševanja 

Letos je tema meseca požarne 
varnosti preprečevanje požara litij-
-ionskih baterij in poteka pod slo-
ganom »Tudi baterije lahko zagorijo. 
Preprečite požar baterij.«

Oktober - mesec požarne varnosti
Litij-ionske baterije so v mobilnih 

telefonih, prenosnih in tabličnih raču-
nalnikih, igračah, orodju, invalidskih 
vozičkih, električnih skirojih, kolesih, 
vozilih, ki se dnevno uporabljajo. 

Najpogostejši vzroki za nastanek 
požara litij-ionskih baterij so: nepra-
vilno polnjenje, mehanske poškodbe, 
neustrezno shranjevanje, nekakovo-
stni materiali, tehnične okvare ...

Požar na litij-ionskih baterijah je 
težko pogasiti. Pride lahko tudi do 
eksplozij posameznih baterijskih ce-
lic. Pomembno je hlajenje. Če zagori 
naprava z litij-ionsko baterijo:
-  napravo oziroma polnilnik izklopi-

te iz električnega omrežja;
- umaknite gorljive in vnetljive pred-

mete, ki so v bližini;
- za gašenje uporabite gasilnik ali 

priročna gasilna sredstva (vodo, 

požarno odejo, zemljo, pesek); po-
žar gasite le, če je še v začetni fazi 
in če gašenje za vas ne predstavlja 
nevarnosti;

- če ocenite, da požara ne boste 
mogli pogasiti, pokličite na števil-
ko 112. Če je treba, se evakuirajte.
Če zagori vozilo na električni po-

gon, ga ugasnite, odstranite elektron-
ski ključ, umaknite se na varno razda-
ljo, pokličite na številko 112, počakajte 
do prihoda gasilcev in upoštevajte 
njihova navodila.

Mesec požarne varnosti pripra-
vljajo Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Gasilska zveza 
Slovenije, Slovensko združenje za po-
žarno varstvo ter Združenje sloven-
skih poklicnih gasilcev.

Sergeja Javornik 

ščito in požarno varnost. Na vaji bodo 
sodelovali: občinski štab civilne zaščite, 
sedem prostovoljnih gasilskih društev 
z območja občine, nujna medicinska 

pomoč, ekipa območnega združenja 
Rdečega križa, policija in člani kinolo-
škega društva reševalnih psov. 

Sergeja Javornik 

Predpostavka vaje bo strmoglavljenje športnega letala na šolo v Šmarju pri Jelšah. Foto: arhiv občine

Naslovnica zloženke, ki predstavlja temo 
letošnjega meseca požarne varnosti. 
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LOKALNE VOLITVE 2022

Župana, občinske svetnike in 
člane svetov desetih krajevnih sku-
pnosti bodo volilni upravičenci 
izb(i)rali v nedeljo, 20. novembra 
2022. 

Volitve župana in občinskih sve-
tnikov je v skladu z zakonodajo raz-
pisala predsednica državnega zbora, 
volitve krajevnih svetnikov pa župan. 
Za pravilnost izvedbe volitev skrbita 
občinska in državna volilna komisija. 

 

Splošno o lokalnih volitvah
Lokalne volitve, na katerih se 

izvolijo župan in člani občinskega 
sveta, so razpisane vsaka štiri leta. 
V občinah, kjer so ustanovljeni ožji 
deli, se volijo tudi člani krajevnih, va-
ških oziroma četrtnih skupnosti. 

Pravico voliti in biti voljen na lo-
kalnih volitvah ima občan, ki je na 
dan glasovanja dopolnil najmanj 18 
let, je državljan Republike Sloveni-
je ali državljan drugih držav članic 
Evropske unije, ki ima dovoljenje za 
stalno prebivanje s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Sloveniji oziro-
ma potrdilo o prijavi prebivanja in 
prijavljeno začasno prebivališče v 
Sloveniji. Volivci imajo volilno pravi-
co samo v tisti občini, kjer imajo pri-
javljeno stalno prebivališče.

Na lokalnih volitvah lahko volijo 
tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stal-
no prebivanje in prijavljeno stalno 
prebivališče v Sloveniji.

Volilni imeniki
Ministrstvo za notranje zadeve iz-

dela volilne imenike za izvedbo gla-
sovanja. Vsak volivec se lahko v času 
izvajanja volilnih opravil seznani, ali 
je vpisan v volilni imenik oziroma se 
lahko kadarkoli seznani s podatki, ki 
se o njem vodijo v evidenci volilne 
pravice. 

Novembra bomo izb(i)rali lokalno oblast

Lokalne volitve v Šmarskih novicah
Uredniški odbor občinskega glasila je februarja in julija obvestil, da ob upoštevanju 
terminskega načrta v rednih izdajah Šmarskih novic volilnih sporočil, povezanih z lokalnimi 
volitvami, ne bo mogoče naročiti. Volilna kampanja se po zakonu namreč lahko začne 
najprej 30 dni pred dnem glasovanja, redni izdaji glasila pa sta načrtovani v septembru 
in decembru. Organizatorji volilne kampanje v občini Šmarje pri Jelšah so bili obveščeni 
o možnosti izredne izdaje, a do postavljenega roka niso izkazali zadostnega interesa. Zato 
uredniški odbor na avgustovski redni seji ni sprejel pravil za izrabo časopisnega prostora. 
V tokratni številki glasila objavljamo nekaj splošnih informacij o lokalnih volitvah, v 
decembrski izdaji pa bomo v sklopu rednih aktualnih vsebin objavili novico o izidu lokalnih 
volitev v občini. 
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Če volivec ni vpisan v volilni ime-
nik, lahko uresničuje volilno pravico 
na podlagi potrdila iz evidence vo-
lilne pravice. Volivec uresničuje vo-
lilno pravico na volišču, na katerem 
je vpisan v volilni imenik oziroma na 
volišču, za katero je izdano potrdilo 
iz evidence volilne pravice.

Kako in kje lahko glasujem
Volivec glasuje osebno. Svojo vo-

ljo izrazi v skladu z navodili na volil-
nih lističih.

Volitve potekajo na voliščih, v ne-
katerih primerih, ki jih določa zakon, 
pa lahko volivci glasujejo tudi po po-
šti in na domu, če o tem pravočasno 
obvestijo občinsko volilno komisijo. 

Tudi če niste prejeli obvestila, lah-
ko glasujete, saj je obvestilo o dnevu 
glasovanja in o volišču, na katerem je 
volivec vpisan v volilni imenik, infor-
mativne narave. Na volišču potrebu-
jete osebni dokument, s katerim bo-
ste izkazali svojo istovetnost.

Dan glasovanja
Volišča za lokalne volitve bodo 

odprta v nedeljo, 20. novembra, od 7. 
do 19. ure. Predčasno lahko glasujete 
v torek, sredo ali četrtek pred nede-
ljo, ki je določena kot dan glasovanja. 
Predčasno glasovanje poteka od 7. 
do 19. ure na volišču za predčasno 
glasovanje, ki bo objavljeno na sple-
tnem mestu Državne volilne komisije 
in občinski spletni strani.

Večinski ali proporcionalni 
sistem

Župani se volijo po večinskem 
sistemu, občinski sveti pa po večin-
skem ali proporcionalnem sistemu. 

Če občinski svet šteje od 7 do 11 
članov, člane volimo po večinskem 
načelu, to pomeni, da se glasuje o 
posameznih kandidatih. Če občinski 
svet šteje 12 do 45 članov, člane voli-
mo po proporcionalnem načelu, torej 
glasujemo o listah kandidatov, ki jih 
predlagajo politične stranke ali voliv-
ci s podpisi, zato posamezniki sami 
ne morejo kandidirati.

Volilni upravičenci v občini Šmar-
je pri Jelšah 19-članski občinski svet 
izvolijo po proporcionalnem sistemu. 

Župan
Predstavlja in zastopa občino, 

skrbi in odgovarja za zakonito izvaja-
nje odločitev, ki jih sprejme občinski 
svet. Sklicuje in vodi seje občinskega 
sveta, nima pa pravice glasovati. Ima 
predlagalno pravico, saj občinske-
mu svetu v sprejem predlaga različ-
ne odloke, prostorski načrt, predlog 
proračuna, potrditev zaključnega ra-
čuna ... 

Županov mandat traja štiri leta. V 
Sloveniji župana po izvolitvi ne mo-
remo odpoklicati. Županu mandat 
predčasno preneha samo, če izgubi 
volilno pravico, če ne preneha delati 
na delovnem mestu, ki ni združljivo 
s funkcijo župana, če sam odsto-
pi ali če postane trajno nezmožen 
opravljati to funkcijo zaradi nesreče, 
bolezni ali v skrajnem primeru zara-
di smrti. Takrat funkcijo župana pre-
vzame podžupan, občinska volilna 
komisija pa mora v šestih mesecih 
izpeljati volitve, na katerih občani iz-
volijo novega župana.

Občinski svet
Občinski svet je najvišji organ 

odločanja v občini. Sprejema sta-
tut občine, odloke in druge splošne 

akte ter poslovnik občinskega sveta. 
Občinske svetnike izvolijo občani. 
Funkcija člana občinskega sveta ni 
združljiva s funkcijo župana, člana 
nadzornega sveta občine in z delom 
v občinski upravi.

Občinski svet deluje po točno 
določenih pravilih, ki so zapisana v  
poslovniku. Občinski svet se mora 
sestati najmanj štirikrat letno. Seje 
občinskega sveta so javne, to pome-
ni, da lahko kdorkoli pride na sejo in 
posluša razpravo, nima pa pravice 
razpravljati in glasovati. 

Krajevni sveti
Krajevne skupnosti so del obči-

ne v teritorialnem, funkcionalnem, 
organizacijskem, premoženjsko-fi-
nančnem in pravnem smislu. Sode-
lujejo pri opravljanju javnih zadev v 
občini, tako da med drugim dajejo 
predloge in sodelujejo pri pripravi 
razvojnih programov občine, nalož-
bah, ureditvi in olepševanju krajev, 
seznanjajo pristojni organ občine s 
problemi in potrebami prebivalcev 
skupnosti, sodelujejo pri organizaciji 
prireditev …

V občini Šmarje pri Jelšah je 10 
krajevnih skupnosti. Sveti krajevnih 
skupnosti štejejo od pet do 15 čla-
nov, in sicer: Dol–Spodnje Mestinje, 
Lemberg in Tinsko po 5 članov, Me-
stinje, Sladka Gora in Sv. Štefan po 
7, Kristan Vrh in Zibika po 9, Šentvid 
pri Grobelnem 13 in Šmarje pri Jel-
šah 15 članov. Mandat članov sveta 
krajevne skupnosti se začne in kon-
ča istočasno kot mandat članov ob-
činskega sveta. Funkcija člana sveta 
je častna. Svet krajevne skupnosti 
ima predsednika, ki ga izvolijo člani 
sveta.

Sergeja Javornik 
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Obudimo spomin na Marico 
Strnad Cizerlj ob 150. 
obletnici njenega rojstva

Bila je učiteljica, pesnica in publicistka, izjemna ženska, 
ki je bila pred 150. leti rojena v Šmarju pri Jelšah. Predano 
je opravljala poklic učiteljice. Svoje ideale, misli, srečo ter 
ljubezen in bolečino je izražala v pesmih, ki jih je posvečala 
materi, sinu, ženskam, domovini in tudi rojstnemu kraju. S 
svojo temperamentno naravo se je med prvimi ženskami v 
19. stoletju borila za enakopravnost in uveljavljanje pravic 
žensk, tako v družbenem življenju kot tudi v pedagoškem 
poklicu, ki ga je opravljala. Z objavljanjem potopisov pa se 
je uvrstila med prve ženske slovenskega rodu, ki so potova-
le brez spremstva in o potovanjih tudi pisale. 

1 Marica Strnad Cizerlj leta 1898.
2 Marica Strnad Cizerlj z možem Alojzem.
3 Razglednica Pozdrav od sv. Jakoba v Slovenskih goricah, 1989.
4 Naslovna stran pesniške zbirke Rdeči nageljčki.

Fotografije hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v Posebnih zbirkah 
Boga Komelja.
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Rušila je tradicionalne 
predstave o družbeni vlogi žensk

Svoboden način življenja in sočuten 
odnos do ljudi Marico Strnad Cizerlj 
umešča med prvo generacijo sloven-
skih žensk, ki so se s pridobljeno izo-
brazbo povzpele na družbeni lestvici 
in se ob tem osamosvojile. Učiteljice so 
se morale same boriti za svoje pravice 
in za plačilo. Za enako delo kot učitelji 
so prejemale nižje plačilo, morebitna 
poroka učiteljice pa je pomenila pro-
stovoljno odpoved službe. Pravica, da 
lahko kljub poroki obdržijo službo, je 
bila učiteljicam priznana šele po prvi 
svetovni vojni. Marica je svoj poklic 
kljub temu opravljala z ljubeznijo in 
predanostjo, učence je vzgajala v naro-
dnem duhu ter jim vcepila ljubezen do 
slovenskega jezika in domovine. 

Že na učiteljišču je začela pesniti in 
svoje pesmi objavljati v slovenskih revi-
jah in časopisih pod psevdonimi Marica 
II, Šmarska, Karandaš. Skrb za uvelja-
vljanje narodne zavesti in razgledanosti 
žensk je izražala tudi v prvi slovenski 
ženski reviji Slovenka, kjer je bila desna 
roka urednice Marice Nadlišek Bartol. V 
Slovenki in Ljubljanskem zvonu je ob-
javljala tudi pesmi. Pesnila je pod Stri-
tarjevim, Gregorčičevim in Aškerčevim 
vplivom. Njene pesmi so odražale njeno 
ljubezen do domovine kot tudi njen boj 
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za pravice žensk. V pesmih je izpove-
dala svojo nesrečno ljubezen in čustva, 
nekaj pa jih je posvetila tudi svoji materi 
in sinu. Leta 1927 je izdala edino zbirko 
pesmi »Rdeči nageljčki«.

V časopisu Slovenski narod je med 
letoma 1898 in 1900 objavila nekaj po-
topisov, ki so nastali po potovanjih v 
Benetke in Rusijo, to so: V megli, Pi-
smo iz Rusije in Marsikaj iz Rusije. Z 
njimi se je poleg Alme Karlin in Luise 
Pesjak uvrstila med prve slovenske 
ženske ustvarjalke potopisov. 

 

Vihar - življenje
Marica Strnad je rojena 9. septem-

bra 1872 v Senovici pri Šmarju. O nje-
nem življenju v Šmarju ne vemo veliko. 
Rojstni kraj je zapustila leta 1887 z od-
hodom na učiteljišče v Ljubljano. Nazaj 
na Štajersko, v Šentjur, se je vrnila po 
končanem učiteljišču in se zaposlila kot 
učiteljica na tamkajšnji dekliški šoli. Leta 
1895 je bila iz Šentjurja premeščena v 
Slovenske gorice, najprej na ljudsko šolo 
pri Sv. Ani, leta 1897 k Sv. Jakobu. Takrat 
je bila polna življenjske energije, kot jo 
je tudi opisal eden izmed njenih tam-
kajšnjih učencev, dr. Avguštin Resman: 
“Vitka, majne postave, vesela in živa, da 
je življenje kar sršelo iz nje ter polna lju-
bezni do šolarjev.” Istega leta kot Marica 
je prišel za župnika k sv. Jakobu Alojz 
Cizerlj. Bil je postaven, nadarjen, pevec 
in glasbenik, izredno pobožen, pravi 
asket. Večkrat se je družil z učitelji, igral 
z njimi šah, hodil na sprehode. Marica je 
bila med vsemi najbolj glasna in razigra-
na. Še zavedala se nista, kdaj se je med 
njima vnela velika ljubezen, ljubezen 
med učiteljico in kaplanom. 

Ljubezni se nista mogla odreči in 
kljub vsemu sta imela pravico do nje. 
Dajala jima je moč, da sta prenesla 
moralno zgražanje okolice, ostala sku-
paj in odpotovala v tujino. Pot ju je leta 
1899 peljala v Rusijo, kjer sta prestopila 
v pravoslavno vero in se poročila. Ma-
rica je na harkovski univerzi opravila 
izpit za učiteljico nemškega in franco-
skega jezika ter se zaposlila na gimna-
ziji v Kiniševu. V zakonu, ki pa ni dolgo 
ostal srečen, se jima je rodil sin Nikolaj. 

Že po nekaj letih zakona je Alojza 
mučilo močno domotožje, zato sta se z 
Marico leta 1905 mirno razšla in vrnil se 
je v domovino. Samotarsko je živel na 
svojem vinogradniškem posestvu pri sv. 
Barbari v Halozah, junija leta 1911 je umrl. 
Marica se je s sinom vrnila v Slovenijo 
leta 1920 in se zaposlila kot učiteljica na 
ljudski šoli pri sv. Barbari. Pet let kasneje 
se je zaradi bolezni upokojila. Posestvo 
v Halozah je prepustila sinu, sama pa se 
je preselila v Maribor, kjer sta nekaj časa 
živeli s prijateljico Ervino Ropas.

Slovo v Novem mestu
Zadnja leta svojega življenja je Ma-

rica Strnad Cizerlj preživela v Novem 
mestu, kamor sta se z Ropasovo preselili 
leta 1945. Ropasova je izhajala iz zna-
ne novomeške glasbene družine, bila je 
glasbena pedagoginja, zborovodkinja in 
skladateljica. Ko je po sinovi smrti leta 
1949 Marica hudo zbolela in začela hi-
rati, je zanjo skrbela prijateljica Ervina. 
Decembra 1953 je v starosti 81 let Marica 
Strnad Cizerlj umrla. Pokopana je v dru-
žinskem grobu Ropasovih, na šmihel-
skem pokopališču v Novem mestu. 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v 
zapuščini Ervine Ropas hrani tudi delno 
zapuščino Marice Strnad Cizerlj. Ta vse-
buje rokopise njenih prispevkov in pesmi 
ter osebne in družinske fotografije.

 
Mateja Žagar, bibliotekarka 

 Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Domoznanska zbirka 
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IZ PRETEKLOSTI
V Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah bo v soboto, 3. de-

cembra 2022, potekal slavnostni zaključek tridnevne medna-
rodne konference z naslovom Slovenci in egiptologija. Povod 
za konferenco sta letošnji častitljivi obletnici, ki sta zazna-
movali zgodovino raziskovanja starega Egipta: 200 let od 
Champollionovega razvozlanja hieroglifov (1822) in sto let od 
Carterjevega odkritja Tutankamonove grobnice (1922). Izbi-
ra Šmarja pri Jelšah kot zaključne lokacije egiptološke kon-
ference, ki jo v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije 
organizira Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, se morda 
zdi na prvi pogled nenavadna, vendar še zdaleč ni naključna. 
Povezana je s šmarskim baronom Rudolfom Gödel-Lanno-
yjem, čigar razgibana življenjska zgodba je bila več desetletij 
razpeta med Orientom in domačimi štajerskimi griči. 

Baron in njegova življenjska pot
Rudolf Oskar Gödel je bil rojen leta 1814 v Radljah ob Dra-

vi. Po končani gimnaziji in študiju prava na Dunajski univerzi 
je leta 1836 začel s službovanjem kot pripravnik pri Primorski 
guberniji v Trstu. Prva pomembnejša diplomatska pot ga je 
leta 1840 vodila v Aleksandrijo na avstrijski generalni konzu-
lat, kjer je bil kot kancler podrejen takratnemu konzulu slo-
venskega rodu in velikemu zbiratelju egiptovskih starin Anto-
nu Lavrinu (1789–1869). 

Leta 1843 se je z izbranko Terezijo von Carneri poročil na 
gradu Viltuš, ki je bil v lasti njenega strica, belgijskega baro-
na in znanega skladatelja Eduarda Lannoyja (1787–1853). Med 
drugimi pomembnimi gosti je bil na poroki tudi nadvojvoda 
Janez (Erzherzog Johann), s katerim je imel Rudolf prijateljske 
stike. Rudolf in Terezija sta leta 1845 kupila baročni dvorec Je-
lšingrad v Šmarju pri Jelšah, kjer sta si ustvarila dom in v njem 
še istega leta povila edinega sina Emila. Baron Eduard Lannoy, 
ki ni imel lastnih potomcev, je tri mesece pred svojo smrtjo leta 
1852 posvojil Rudolfa, ki je tako k svojemu prvotnemu priimku 
Gödel dodal še novega – Lannoy.

Kljub veliki ljubezni do žene in majhnega otroka je Rudolf 
večino časa preživel na Orientu, ki mu je posvetil večji del 
svoje diplomatske kariere. Leta 1846 je iz Egipta odpotoval 
na novo ustanovljeni konzulat v Carigradu, leto pozneje pa 
v Trabzon. V Bejrutu je šest let vodil generalni konzulat za 
Sirijo in Palestino, nato je od leta 1855 služboval še v Lasiju 
kot generalni konzul za kneževino Moldavijo. Leta 1863 je v 
Beogradu postal generalni konzul za Srbijo, nato so ga leta 
1866 premestili bližje njegovemu domu v Trst, kjer je štiri leta 
vodil Centralni pomorski urad. 

O pomembnosti Rudolfovih diplomatskih zaslug pričajo 
tudi trije plemiški nazivi. Belgijski kralj Leopold I. mu je leta 
1857 podelil baronski naziv, avstrijski cesar Franc Jožef ga je 
leta 1861 povišal v viteški stan in ga deset let pozneje povzdi-
gnil še v avstrijskega barona. Po upokojitvi je Rudolf svojo 

1 Rudolf Oskar 
Gödel-Lannoy z 
ženo Terezijo. Vir: 
europeana.eu.

2 Listina 
baronskega 
plemiškega 
naziva Rudolfa 
Gödel-Lannoyja 
iz leta 1871. Vir: 
Pokrajinski arhiv 
Maribor.

Med eksotičnim Orientom in 
štajerskimi griči: Življenje 
barona Rudolfa Gödel-
Lannoyja
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starost vse do smrti avgusta 1883 preživljal na dvorcu Jel-
šingrad, kjer si je s celostno prenovo dvorca ustvaril edin-
stven Orient v malem. 

Orientalistična prenova dvorca Jelšingrad
Rudolf Gödel-Lannoy je sredi 19. stoletja v Šmarju pri 

Jelšah kupil čudovito posest z baročnim dvorcem, ime-
novanim Erlachstein (Jelšingrad). Navdahnjen s kulturo in 
deželami Orienta, v katerih je preživel večji del svoje diplo-
matske kariere, je okoli leta 1860 začel z dobro premišljenim 
in nadvse zanimivim konceptom prenove. Dvorec s parkom 
je simbolično razdelil na zahodni “evropski del” in vzhodni 
“orientalistični del”. Zahodni del, ki je vključeval interierje, 
fasado in parkovni parter, je ohranil v izvorni baročni po-
dobi, medtem ko je vzhodni del doživel celovito prenovo, 
združujoč več umetnostnih slogov islamskega Orienta. 

Vzhodni park je po prenovi postal razgiban botanični 
vrt redkih eksotičnih dreves in grmičevja. Iz vrta se je med 
palmami dvigala vzhodna fasada, predelana z orientalskimi 
arhitekturnimi elementi, sredi katere je izstopal osrednji izzi-
dek s poudarjenimi oktagonalnimi vogalnimi stolpiči in po-
sebej lepo vzhodnjaško oblikovanimi okni s pisanimi vitraži. 
V izstopajoči rozeti na čelu izzidka je kraljeval velik arabski 
napis “Alah”, nad njim pa se je v soncu svetil islamski polme-
sec. Notranjost vzhodnega dela je skrivala tri dvorane, ure-
jene v “arabskem, perzijskem in turškem slogu”, ki so hkrati 
služile kot razstavni prostor za muzejske eksponate.

Orientalni muzej na dvorcu Jelšingrad
Sestavni del celostne orientalistične preobrazbe vzho-

dnega dela Jelšingrada so predstavljale bogate starino-
slovne in etnografske zbirke, ki jih je baron Gödel-Lannoy 

IZ PRETEKLOSTI

pridobil med svojo dolgoletno diplomatsko kariero v Egip-
tu, deželah Bližnjega vzhoda in Balkana. Svoj “orientalni 
muzej” je oblikoval načrtno, s pogledom, usmerjenim tudi v 
znanstveno oz. umetnostno-zgodovinsko vrednost zbranih 
predmetov. Ti so vključevali premišljen izbor arheoloških 
najdb iz stare Mezopotamije, Egipta, Grčije, Rima in različ-
nih obdobij islamske zgodovine. 

Sredi 19. stoletja sta bili na ozemlju današnje Slovenije 
zgolj dve muzejski zbirki, ki sta se lahko ponašali s predmeti 
starih civilizacij Egipta. Poleg zbirke v tedanjem Deželnem 
muzeju Rudolfinum v Ljubljani, iz katerega se je pozneje raz-
vil Narodni muzej Slovenije, je druga zbirka pripadala prav 
“orientalnemu muzeju” na dvorcu Jelšingrad. Med znanimi 
predmeti iz tedanje jelšingrajske zbirke je treba omeniti ču-
dovit kos granitnega sarkofaga nubijskega podkralja Meri-
moseja iz obdobja Novega kraljestva (18. dinastija), ki je bil 
najden na območju znamenite tebanske nekropole v Zgor-
njem Egiptu in ga danes hranijo v Narodnem muzeju v Pragi. 

Po Lannoyjevi smrti leta 1883 sta dvorec in z njo sta-
rinoslovne zbirke podedovala njegova žena Terezija in sin 
Emil, ki je v naslednjih desetletjih posamezne dele očetove 
zbirke podaril različnim muzejem. Kljub temu nam arhi-
vske fotografije izpred druge svetovne vojne razkrivajo, 
da so se pomembni sklopi prvotne baronove zbirke v Je-
lšingradu ohranili vse do leta 1943, ko je dvorec izpraznila 
nemška vojska in 454 zaseženih predmetov prenesla v da-
našnji Pokrajinski muzej Maribor. 

Častitljive obletnice, ki jih letos obeležuje egiptologija, 
bodo tako 3. decembra tudi priložnost, da v Šmarju pri 
Jelšah premierno predstavimo nova dognanja nedavnih 
raziskav zgodovine dvorca Jelšingrad, njegove egiptolo-
ške zbirke in življenjske zgodbe tedanjega lastnika Rudolfa 
Gödel-Lannoyja. 

Lucija Čakš Orač, Jan Ciglenečki 
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3 C. Reichert, Dvorec Jelše. 
Kolorirana litografija. 1863/1864. 
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4 Stojalo z razstavljenimi 
predmeti v orožni dvorani 
Jelšingrada (izsek), foto France 
Stele, 1928. Vir: Indok center.
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Slavje ob končani obnovi župnijske cerkve
Obsežna in finančno zahtevna 
obnova 

Obsežna prenova je bila za žu-
pnijo finančno izjemno zahtevna in 
je znašala 1,5 milijona evrov. »1,35 
milijona evrov smo z donacijami žu-
pljanov in drugih zbrali v denarju, na 
dodatnih 150.000 evrov pa je ocenje-
no prostovoljno delo župljanov, tako 
fizično kot strojno, in donacije lesa 
za nove klopi,« je povedal župljan 
Anton Guzej, ki je bdel nad finančno 
realizacijo obnove. »Naši župljani so 
z delom in donacijami skozi teh pet 
let pokazali, kako pomembna je zanje 
naša župnijska cerkev, zato bi se jim 
rad zahvalil. Prav tako moram omeni-
ti še finančno pomoč Občine Šmarje 
pri Jelšah in Ministrstva za kulturo, ki 
sta prav tako prispevala del sredstev 
za obnovo. Pri obnovi so z vso pro-
fesionalnostjo sodelovali tudi mnogi 
izvajalci in prav zaradi sodelovanja 
vseh naša cerkev danes sije za priho-
dnje rodove,« je dodal župnik in de-
kan Damjan Ratajc.

 

Po petih letih se je zaključila obno-
va župnijske cerkve Marije Vnebovze-
te v Šmarju pri Jelšah, ki je stala 1,5 mi-
lijona evrov. Obnova je zajemala nujno 
potrebno sanacijo vlage v zidovih, 
razširitev cerkvene ladje z novim vho-
dnim prizidkom, obnovo notranjosti s 
tlaki, klopmi, freskami, kipi, razsvetlja-
vo in oltarjem ter obnovo zunanjosti, 
kjer štiri ure na zvoniku zdaj kažejo 
točen čas. Restavratorje so med deli 
presenetile izjemne, 400 let stare fre-
ske, ki so jih odkrili v zvonici. 

S pripravami na delo je župnijski 
gradbeni odbor pod vodstvom takra-
tnega župnika Tadeja Linasija in z ve-
likim angažmajem mnogih župljanov 
začel leta 2015, obnovitvena dela so 
začeli julija leta 2017. 

»Med obsežnimi restavratorskimi 
deli nas je med sondiranjem v enem 
starejših delov cerkve, v zvonici, pre-
senetilo odkritje skoraj 400 let starih 
fresk, ki so zdaj vidne in nad katerimi 
smo navdušeni tako v stroki kot obisko-
valci,« je na srečanju z novinarji povedal 
odgovorni konservator prenove Matija 
Plevnik s celjske območne enote Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine. 

Bogata zgodovina
Cerkev Marije Vnebovzete v Šmar-

ju pri Jelšah je bila prvič omenjena leta 
1236, leta 1612 je   kraj postal samostoj-
na župnija. Cerkev je nato skozi leta 
doživela več prenov. »Leta 1804 je bila 
cerkev povišana, dobila je nov zvonik, ki 
stoji še danes. Nato so z deli nadaljevali 
leta 1878, ko so cerkev ponovno razširili 
in dozidali severno in južno kapelo,« je 
pojasnil Jože Čakš, ki je raziskoval zgo-
dovino šmarske župnijske cerkve. Da-
nes je cerkev osrednja župnijska cerkev 

Škof Maksimilijan Matjaž je med sveto mašo 
blagoslovil obnovljeno cerkev in posvetil nov 

daritveni oltar, ki sta, tako je v pridigi dejal 
škof, »po obnovi še bolj jasno postavljena 

v središče tega svetišča, kot njegovo 
srce in ognjišče.«

Damjan Ratajc, Tadej Linasi, škof Maksimilijan 
Matjaž, župan Matija Čakš, predsednik republike 

Borut Pahor in Alojz Stoklas, ki je na slovesen 
dan bdel nad redarji – šmarskimi gasilci. 

Slovesno nedeljsko bogoslužje. 
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Župnije Šmarje pri Jelšah, ki upravlja 
še župniji Sladka Gora in Kristan Vrh. 
Šmarska župnija je tudi sedež Kozjan-
skega dekanata, kamor sodijo dekanije 
Šmarje pri Jelšah, Kozje in Rogatec. 

 

Pestro dogajanje v tednu 
pred blagoslovom

Obnovitvena dela so v šmarski 
župniji zaključili z nizom prazničnih 
dogodkov v tednu pred osrednjo slo-
vesnostjo in blagoslovom. V ponede-
ljek. 8. avgusta, so pripravili fotografski 
sprehod skozi petletno obnovo, dan 
kasneje je restavratorka Jerneja Kos 
predstavila na novo odkrite freske. V 
sredo, 10. avgusta, je odmevala slove-
sna pesem v obnovljeni cerkvi. Prvaki-
nja mariborske opere, letošnja Prešer-
nove nagrajenka, sopranistka Andreja 
Zakonjšek Krt ter organist in baritonist 
Primož Krt sta izvedla koncert Kralji-
ci v pozdrav. Praznično dogajanje se 

AKTUALNI PREGLED

je nadaljevalo z duhovno pripravo na 
blagoslov obnovitvenih del, slavnostni 
teden pa se je zaključil v nedeljo, 14. av-
gusta, ko je obnovljeno cerkev slovesno 

blagoslovil celjski škof dr. Maksimiljan 
Matjaž. Slovesnosti se je udeležil tudi 
predsednik države Borut Pahor. 

Sergeja Javornik 

 Damjan Regoršek

BR
EZ

PL
AČ

NA
 OB

JA
VA

Cerkev je bila premajhna za vse, ki so se udeležili 
svete maše. 
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Odtis Poletja s knjižnico
Čeprav počitniško, ni bilo 

poletje v naši knjižnici in njenih 
enotah prav nič dolgočasno. 

Za najmlajše smo pripravili 
pet pravljičnih doživetij in prav 
toliko gledaliških predstav, lju-
biteljem kina smo na ogled po-
nudili osem filmskih predstav, 
pripravili pa smo tudi cikel šestih 
imenitnih koncertov Rokovega 
poletja. Ker smo v teh dneh že 
globoko v jesensko-zimski sezo-
ni, nas na prijetno poletje spo-
minjajo le še fotografije. 

Vlasta Kramperšek Šuc 
 arhiv knjižnice

Zgodbe o Lemberžanih je pripovedovala Janja 
Sivec. Dogodek je potekal kot del projekta 

Bralna kultura: Zgodbe nas povezujejo, 
ki ga podpira Javna agencija RS za 

knjigo.

Kulturnica je bila včasih skoraj premajhna.Orgelsko-saksofonski koncert je bil posvečen tudi 
320. obletnici rojstva dr. Mateja Vrečerja.

Dimnikarček je otrokom razdelil gumbe, da bi jim 
pomagali najti srečo.

Za ljubitelje čiste klasike in umetnosti: Krklec 
Quartet v cerkvi sv. Roka. 

Druženje po koncertih Rokovega poletja sta 
letos popestrila Ana Novak z jerpico in Jani 

Vreže z vinom iz svoje kleti.
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Po kakovosti predstav prepoznan 
šmarski gledališki abonma bo v novi 
sezoni obsegal šest predstav.  

Prva bo psihološki triler Trije mili-
joni minut v izvedbi Mestnega gleda-
lišča ljubljanskega. Poleg te si bodo 
ljubitelji gledališča lahko do konca 
tega leta ogledali še Kozlovsko sod-
bo v Višnji gori v izvedbi SLG Celje 
in proletarsko komedijo v izvedbi 
Prešernovega gledališča Kranj Vse 
zastonj! Vse zastonj!

Prva predstava v letu 2023 bo 
veseloigra ljubljanske Drame Razbiti 
vrč, sledila bo koprodukcijska pred-
stava Gledališča Koper in SSG Trst 
Ptičja farma, zadnja v tej sezoni pa 
bo tragikomična slika Tridesetletnice 
v izvedbi SNG Nova Gorica. 

Vpis v gledališki abonma 
2022/2023 poteka do 30. septem-
bra, prva predstava pa bo 11. oktobra 
2022. Več informacij dobite v knjižnici 
Šmarje pri Jelšah ali na spletu.

Prek videoiger v kino
Poleti so v šmarski knjižnici pri-

stopili k pridobivanju evropskih sred-
stev za promocijo kina in bili uspešni. 
Kot del večje evropske zgodbe so z 
izvedbo t. i. eksperimenta začeli sep-
tembra.

»Naša raziskava in poskus bosta 
osredotočena k vzbujanju zanimanja 
za kino pri mladi publiki s pomočjo 
videoiger. Mladim, ki veliko svojega 
prostega časa namenjajo igranju vi-
deoiger, bomo omogočili posebno 
izkušnjo igranja in tekmovanja na ve-
likem platnu našega kina. Organizirali 
bomo sklop dogodkov za druženje in 
igro, v njim priljubljenih igrah pa se 
bodo lahko pomerili tudi na poseb-
nem tekmovanju, ki bo del našega ek-
sperimenta. S tem želimo preizkusiti, 
ali lahko mlade posredno pritegnemo 

Knjižnica Šmarje pri Jelšah
     Vabljeni k vpisu v gledališki abonma

v kino z vsebinami, ki niso nujno veza-
ne na kinematografsko dejavnost,« je 
o projektu povedal direktor knjižnice 
dr. Marko Samec in dodal, da se bo 
projekt zaključil do konca tega leta. 

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje

13. septembra se je začelo že 14. 
študijsko leto univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje, v sklopu katere se 
bodo ob torkih dopoldne lotevali naj-
različnejših zanimivih tem. Tudi letos 
bodo sodelovali s Filozofsko fakulteto 
Univerze v Mariboru, Centrom za vse-
življenjsko izobraževanje, od koder 
prihajajo predavatelji tudi za zahtev-
nejše slušatelje. Seniorji se lahko pri-
družijo tudi številnim študijskim krož-
kom. Precej jih je v šmarski knjižnici 
že stalnica, letos pa udeležence nago-
varjajo tudi z novimi vsebinami. Več 
informacij dobite v knjižnici Šmarje 
pri Jelšah ali na spletu.

Beremo v naročju staršev
V Knjižnici Šmarje pri Jelšah so 

spomladi izvajali študijski krožek Be-
remo v naročju staršev, namenjen 
mamicam in očkom na porodniškem 
oziroma očetovskem dopustu. Kmalu 
naj bi se začela v okviru krožka sesta-
jati nova skupina, in sicer takoj, ko bo 
oblikovana. Na tedenskih srečanjih, na 
katera mamice in/ali očki svoje dojenč-
ke pripeljejo s seboj, bo beseda tekla o 
različnih vsebinah, ki mlade starše naj-
bolj zanimajo. Več informacij najdete v 
knjižnici Šmarje pri Jelšah ali na spletu.  

 
Vlasta Kramperšek Šuc 

V sklopu UTŽO poteka tudi individualna 
pomoč in svetovanje pri uporabi 

pametnih naprav. Foto: arhiv knjižnice
Novo sezono gledališkega abonmaja bo odprl 

psihološki triler Trije milijoni minut. Foto: MGL
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Poletno dogajanje na Jelšingradu
Zavod za turizem šport in mladino Šmarje pri Jelšah je poletno dogajanje 

popestril s tremi komedijami, ki so se odvijale ob dvorcu Jelšingrad. 25. junija 
je za smeh skrbel domačin Aleš Novak z gosti. Na tradicionalnem Stand up 
Jelšingrad dogodku so številčno občinstvo nasmejali še Klemen Bučan, Rok 
Bohinc in David Gorinšek.

21. julija je v Šmarju pri Jelšah navduševal Matjavž Javšnik v komediji Strip-
tiz, obiskovalce pa je navdušil tudi z darilom, saj je bila to zaključno predstava 
Jagrove turneje smeha. 25. avgusta smo poletje komedije zaključili s predstavo 
Razočarana gospodinja pri seksologu z Romanom Vodebom v glavni vlogi. 

Vse tri predstave so navdušile obiskovalce in ob dvorec Jelšingrad vrnile 
živahno poletno dogajanje.

Gregor Krajnc

Nastopajoči na stand upu. Foto: Tomaž ŽniderStand up večer je nasmejal množico. Foto: Tomaž Žnider

Razočarana gospodinja pri seksologu. Foto: 
Visitsmarje.si

Matjaž Javšnik s komedijo Striptiz. Foto: 
Visitsmarje.si
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Društvo Poletje v  Šmarju je v 
avgustu organiziralo že 5. otroške 
tabore, v katerih poleg spanja v 
šotorih ponujajo različne praktič-
ne delavnice, ogromno animacije 
na področju športa, pester večerni 
program in še marsikaj. Tedensko 
taborjenje brez telefona in ostalih 
električnih naprav se je zaključi-
lo z zanimivimi športno-vodnimi 
igrami s starši, skupinskim plesom 
in piknikom.

Ruben Cerovšek 
 Ruben Cerovšek

AKTUALNI PREGLED

Poletni otroški tabori navdušili otroke

Vodne igre za dodatno poletno osvežitev.

Igre s starši.Praznovanje rojstnega dne v taboru. 

Plešemo s starši. 

Ni tabora brez ognja – za pripravo okusnih 
dobrot. 
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SVETUJEMO & POMAGAMO

Več štipendij in energetski dodatek 
Novo šolsko ozr. študijsko leto za dijake in študente 

prinaša nekaj pomembnih novosti na področju štipendi-
ranja. Za blažitev draginje pa mnogi težko pričakujejo 
tako imenovani energetski dodatek. 

 Zakonodajna novost sta dva nova dohodkovna razre-
da za državne štipendije. Po novem lahko pravico do dr-
žavne štipendije uveljavijo tudi dijaki in študenti iz družin, 
katerih dohodki in prejemki, preračunani na mesečno ra-
ven, na družinskega člana znašajo največ 1.104,33 EUR, kar 
pri štiričlanski družini predstavlja 4.417,32 EUR. 

Dohod-
kovni 
razred

Povprečni 
mesečni 
dohodek 
na osebo (v 
eurih)

Osnovna 
višina državne 
štipendije 
v eurih za 
upravičenca 
do 18 let 
starosti

Osnovna 
višina državne 
štipendije 
v eurih za 
upravičenca  
nad 18 let 
starosti

1 do 334,64 112,25 224,51

2 od 334,65 
do  401,58

94,53 189,05

3 od 401,59 
do  468,50

76,81 153,61

4 od 468,51 
do  591,22

59,08 118,16

5 od 591,23 
do  713,91

41,34  82,71

6 od 713,92 
do  914,71

31,16  62,31

7 od 914,72 
do 1.104,33

27,12  54,23

Tabela 1: Novi dohodkovni razredi za osnovno državno štipendi-
jo (z zeleno barvo sta označena nova dohodkovna razreda). 

Druga novost bo razveselila tiste štipendiste, ki ob 
opravljanju šolskih oziroma študijskih obveznostih najdejo 
še čas za priložnostno delo preko študentskega servisa. 
Zaslužek iz občasnega dela študentov na podlagi napo-
tnice se namreč ne upošteva več kot dohodek pri uvelja-
vljanju pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila za 
program vrtca in državne štipendije, če ne presega višine 
bruto minimalne plače, ki trenutno znaša 1.073,43 EUR.  

Tretja pomembna novost je, da se z začetkom šolskega 
oziroma študijskega leta ukinja starostni pogoj za uvelja-
vitev državne štipendije. 

Energetski dodatek
Konec avgusta je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih 

za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine 
prebivalstva, ki predvideva izplačilo energetskega dodat-
ka za prejemnike denarne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka in invalide. Energetski dodatek bo posameznik 
ali družina prejel samo enkrat. Izplačilo bo predvidoma v 
novembru 2022. 

Upravičenost se bo preverjala v obdobju od 1. avgu-
sta 2022 do 31. marca 2023. To pomeni, da bo energetski 
dodatek lahko prejel tudi nekdo, ki mu bo invalidnost in/
ali upravičenost do denarne socialne pomoči oziroma var-
stvenega dodatka priznana kadarkoli v navedenem časov-
nem obdobju. 

Upravičenci Znesek energetskega 
dodatka v EUR

samska odrasla oseba 200,00

enostarševska družina z 
enim otrokom 

318,00

enostarševska družina z 
dvema otrokoma

436,00

zakonca, zunajzakonska 
partnerja…

314,00

družina z enim otrokom 432,00

družina z dvema otrokoma 550,00

Slika 3: Nekaj primerov višine energetskega dodatka.

Za ta prejemek vloge ni treba vložiti. Je pa v prime-
ru preživljanja z nizkimi dohodki smiselno, da potencialni 
upravičenci preverijo morebitno upravičenost do denarne 
socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, na podla-
gi katerih se bo določala upravičenost do energetskega 
dodatka. Natančnejše informacije je mogoče dobiti v cen-
tru za socialno delo. 

Načeloma se v postopkih upoštevajo dohodki in pre-
moženje družine, pri čemer je iz premoženja, ki se upo-
števa, izvzeta hiša oziroma stanovanje, v katerem posa-
meznik ali družina živi, vozilo do vrednosti 11.812,92 EUR 
in kmetijska zemljišča, ki dajejo katastrski dohodek. Pri 
vlogah,  ki bodo vložene od 1. 10. 2022, se bo začasno, z 
namenom razširitve kroga upravičencev, prilagodilo tudi 
upoštevanje premoženja. 

Brigita Plavčak, Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah
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Metoda Križanec
 Metoda Križanec

DOBER TEK!

Sladici za trgače in ostale sladkosnede
Čas trgatve je za vsakega vinogradnika najprijetnejše opravilo in hkrati pra-

znik. Na šmarskem območju ni nič drugače. To je priložnost, ko gospodar povabi 
svoje domače in prijatelje, da skupaj poberejo plod trdega celoletnega dela v 
vinogradu. Ob tako pomembnem dogodku se seveda spodobi, da je na mizi do-
bra jed, kjer svoj delež truda prispevajo še gospodinje s kuharskimi spretnostmi..  

Predstavljamo sladici, ki ju lahko poleg tradicionalne potice postrežete trgačem 
ob zaključku trgatve ali pa si jih privoščite tudi na povsem običajen jesenski dan. 

JABOLČNA PITA

Testo                                   
- 350 g moke
- pol zavitka 

pecilnega praška
- 1 zavitek vaniljevega  

sladkorja
- 120 g sladkorja v 

prahu
- 150 g masla
- 2 rumenjaka
- 4 žlice kisle smetane

Nadev 
- 1 kg jabolk 
- 80 g sladkorja                                                      
- 1 žlica drobtin
- ščepec cimeta,   

vaniljev sladkor

Biskvitno testo za vrh 
jabolčne pite
- 2 jajci
- 5 dag sladkorja
- 5 dag moke 
- noževa konica 

pecilnega praška
- 2 dag kakava
- 2 žlici vode

JOGURTOV KOZAREC Z GROZDNIM PRELIVOM

Krema 
½ l stepene sladke smetane (alpska)
½ l navadnega jogurta
10 dag sladkorja v prahu
6 listov želatine
1 vanilin sladkor

Preliv
½ kg grozdnih jagod brez pečk
2 žlici sladkorja
2 dl vode
1 vaniljev puding

Za kremo želatino namočimo in ožamemo. Stopimo 
jo nad soparo in jo primešamo ostalim sestavinam. 
Pripravljeno zmes nadevamo ali nalijemo v kozarce in 
za nekaj ur postavimo v hladilnik. 

Posebej skuhamo preliv. Grozdne jagode, sladkor in 
polovico vode zavremo. Prašek za puding razmešamo 
s preostalo polovico vode med stalnim mešanjem 
zakuhamo v sadno mešanico. Ko zavre, preliv 
odstavimo in ohladimo. Po želji ga lahko spasiramo s 
paličnim mešalnikom. Ohladimo. 

Namesto grozdnih jagod lahko uporabimo tudi 
drugo sadje ali kompot, čemur prilagodimo količino 
sladkorja.        

Sladico ponudimo ohlajeno. Lahko okrasimo s 
stepeno sladko smetano in svežim grozdjem ozr. 
sadjem, ki smo ga uporabili.

Moko in pecilni prašek 
presejemo na delovno površino. 
Dodamo maslo, sladkor, vaniljev 
sladkor, rumenjaka in kislo 
smetano ter zamesimo testo.  
Testo pustimo počivati na hladnem.

Medtem naredimo jabolčni 
nadev. Jabolka naribamo, dodamo 
sladkor, cimet in drobtine.

Za biskvitno testo penasto 
umešamo jajca in sladkor. 
Dodamo moko s pecilnim 
praškom in kakavom, vodo in 
gladko premešamo.

Testo razvaljamo in ga 
položimo na pomaščen pekač, 
nadevamo z jabolčnim nadevom 
in pokrijemo z biskvitno plastjo. 
Pečemo pri 180 stopinjah približno 
60 minut.

35ŠMARSKE NOVICEseptember2022



Šmarje pri Jelšah je bilo konec julija znova priča športno-
-rekreativnemu dogodku. Zgodil se je že 18. šmarski kolesarski 
maraton, ki je poleg najzahtevnejše, 66 kilometrov dolge, trase 
ponudil še 28-kilometrsko traso, namenjeno družinam. 

Zaradi vzdrževalnih del na cestiščih je odpadla 44 km dolga 
trasa čez Loko. Izvedeni trasi sta potekali skozi idilične kraje 
med Šmarjem pri Jelšah in Podčetrtkom. 

Dogodek sta organizirala Športno društvo Šmarje in Zavod 
TŠM Šmarje pri Jelšah. Za uspešno izveden dogodek se organi-
zatorji zahvaljujejo: članom ŠD Šmarje, Zavodu TŠM Šmarje pri 
Jelšah, Občini Šmarje pri Jelšah, OZRK Šmarje pri Jelšah, Moto-
rističnemu društvu Šparon Riders, gasilskemu poveljstvu obči-
ne Šmarje pri Jelšah, gasilskemu poveljstvu občine Podčetrtek, 
PGD Prevorje, SPV Šmarje pri Jelšah, Zavodu za turizem Pod-
četrtek, Alešu Rateju, s.p., Avtohiši Strašek in Magnum Logistiki. 

Ruben Cerovšek 
 Tomaž Žnider

Množičen obisk kolesarskega maratona 
DRUŠTVENI UTRIP

Najstarejši in najmlajši udeleženci ter zmagovalec družinskega 
maratona. 

Start družinskega maratona.Pred začetkom najdaljše trase. 

Drugi in tretji na 66 km ter Jaka Rihtarič, idejni 
vodja maratona. 

Najbolj množična ekipa, domači ŠCT.
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Športno društvo (ŠD) Mestinje 
je na nedeljo pred velikim šmarnom 
pripravilo 19. poletni športni dan. Obi-
čajno se člani v tem času odpravimo 
na športno pohajkovanje po Sloveniji, 
ker pa je društvo lani praznovalo 20. 
rojstni dan in zaradi korone ni pripra-
vilo posebnega praznovanja, smo se 
tokrat odločili, da združimo kar pri-
jetno s prijetnim in letošnji poletni 
športni dan posvetimo jubileju. Na 
športno druženje članov pri društveni 
brunarici smo povabili tudi druga kra-
jevna društva in vse Mestinjčane.  

Lepo število udeležencev vseh 
starosti se je pomerilo v zabavnih 
športnih igrah. Najmlajši so še prav 
posebej uživali, ko so lahko tekmovali 
skupaj z odraslimi. Poskrbeli smo za 
piknik in za polne želodce, priskrbeli 
hladno pijačo in lubenico za osvežitev 
ter maksi sladke palačinke. Prijetno 
druženje smo zaključili pozno ponoči 
z željo, da dogodek še kdaj ponovimo.

Aleš Ratej, predsednik ŠD Mestinje 
 arhiv društva

Poletni športni dan ob 20. obletnici delovanja društva

DRUŠTVENI UTRIP

V vlečenju vrvi so se preizkusili otroci, punce, mamice, najbolj ogorčen boj pa je potekal med prekaljenimi 
člani in fanti iz podmladka društva.delo kluba.

Preizkušena je tudi nova balinarska steza, ki vabi 
vse krajane, da jo čim večkrat izkoristijo za 

sprostitev in rekreacijo.

Super je bilo! Še ponovimo.

Elektronskih naprav sploh nismo pogrešali.
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DRUŠTVENI UTRIP

Tretje leto zaporedoma je v Šmar-
ju pri Jelšah potekal košarkarski kamp 
EBS Junior, ki je namenjen mladim ko-
šarkarskim nadobudnežem, starih od 
8 do 15 let. 

V organizacijski izvedbi košarkarja 
Tadeja Fermeta so za najbolj nor ko-
šarkarski teden počitnic poskrbeli še 
Luka Božak, Jure Zidar, Laura Zupanc 
in Nina Lojen. Punce so otroke pred-
vsem razvajale in zabavale z inovativ-
nimi animacijami, fanta pa sta prevzela 
treninge in pokazala nekaj novih tri-
kov. Starši so otroke vsak dan pripeljali 
v dnevno varstvo, kjer so se zabavali 
do popoldneva.

Ob treningih smo se zabavali tudi 
z vodnimi igrami; spuščali smo se po 
vodni drči, imeli vojno z vodnimi ba-
loni, igrali smo se strelske igre z otro-
škimi pištolami na poligonu iz blazin. 
Najbolj vroč dan smo ohladili z izle-
tom v Rogaško Slatino, kamor smo se 
odpravili z vlakom in dan izkoristili za 
kopanje. Vsak udeleženec kampa je 
prejel tudi bogat paket košarkarske 
opreme, ki bo še kako prav prišel na 
bodočih treningih. 

Košarkarski kamp EBS Junior v Šmarju pri Jelšah

Košarkarskega tedna se je ude-
ležilo 22 otrok iz Šmarja pri Jelšah in 
Rogaške Slatine, kar je odraz uspešne-
ga sodelovanja košarkarskih klubov iz 
obeh krajev. Večina udeleženih je ko-
šarko treniralo že prej, nekaj je bilo 
tudi takšnih, ki so v tem tednu košarko 
šele odkrili. Vsekakor pa je EBS Junior 
otroke dodatno navdušil za košarko.

Posebna zahvala gre Občini in 
Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. S svo-
jo naklonjenostjo so pripomogli k po-
novni uspešni izvedbi junior košarkar-
skega kampa, ki zagotovo ni zadnja. 
Se vidimo prihodnje leto.

Tadej Ferme

Osvežitev v slatinskih bazenih. Foto: osebni arhiv

Udeleženci košarkarskega kampa. Foto: osebni 
arhiv

Mladi so ves teden pridobivali nova košarkarska 
znanja in spretnosti. Foto: osebni arhiv
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DRUŠTVENI UTRIP

Na zadnji avgustovski dan je Otro-
ški vrtec Šmarje pri Jelšah praznoval. 
Na pedagoški konferenci smo prejeli 
poseben obisk, ki nas je zelo razveselil. 
Obiskali so nas člani Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Šmarje pri Jelšah (SPV) in nam 
izročili svečano listino Agencije za 
varnost prometa za dolgoletno, pri-
zadevno in uspešno delo na področju 
prometne varnosti. 

Predsednik SPV-ja Franc Eisenko-
ler nam je ob podelitvi namenil nekaj 
lepih besed: »Najvišje priznanje Agen-
cije za varnost prometa je svečana li-
stina, ki se podeljuje posameznikom in 
organizacijam za izredni prispevek za 
večjo varnost v prometu in posame-
znikom za življenjsko delo na podro-
čju prometne preventive. V vrtcu ste 
skozi dolgoletno tradicijo na področju 

Vrtcu visoko priznanje

Teden angleščine na OŠ Šmarje pri Jelšah
Od 4. do 8. julija 2022 so na OŠ 

Šmarje pri Jelšah potekale različne ak-
tivnosti v sklopu tedna angleščine. Iz-
vajali so jih trije učitelji, katerih materni 
jezik je angleščina. Alex, koordinator 
tedna angleščine, prihaja iz Miamija, 
Lydia iz Londona in Verity iz Norwicha. 

27 učencev je ves teden sodelova-
lo na likovnem, dramskem in športnem 
področju. V skupinah so si izdelali di-
daktične igre. Nekaj ur je bilo načrtno 
izvedenih z namenom pridobivanja 
veščin v angleškem jeziku. Dogajanje 
smo zaključili v petek, 8. 7., na zaključni 
prireditvi za starše, kjer so učenci pred-
stavili svoje delo. Udeleženci predstave 
menimo, da so učenci preko pestrih 
aktivnosti uporabili znanje angleščine v 
različnih situacijah in se na takšen na-
čin veliko naučili. 

Zahvaljujem se ravnatelju, ki nas 
podpira pri tovrstnih aktivnostih. Za 
nemoten potek dogajanja gre zahvala 

prometne preventive prispevali izre-
den prispevek za večjo varnost v pro-
metu.« Med aktivnostmi je izpostavil 
akcijo varnih poti ob začetku šolskega 
leta ter projekta Pasavček in Ciciban v 
prometu.   

Zaposleni smo na prejeto listino 
izjemno ponosni in se zahvaljujemo 
SPV-ju, da so nas predlagali na držav-
ni ravni.

Jelka Kitak, ravnateljica vrtca 

tudi tehniškemu osebju šole. Posebej 
pomembno vlogo so imele gostiteljske 
družine učiteljem iz tujine: družina Kru-
lec Vidovič, Kidrič in Vrečko. Naredile 
so veliko več, kot se je od njih pričako-
valo. 

Ob zaključnem kosilu smo izmenjali 
svoje vtise. V mislih pa smo že v pri-
hodnjem šolskem letu, ko bomo teden 
angleščine po vsej verjetnosti ponovili.

Martina Krašovic

Ponosni na prejeto priznanje. Foto: arhiv vrtca

27 učencev je ves teden sodelovalo na likovnem, 
dramskem in športnem področju. Foto: arhiv OŠ
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ŠMARSKI ARGO

3. Šmargo pohod – Sveti Štefan

F sobauto, 3. 9. 2022, smo izpeljali že tretji, zaj ljehkuo rječem tut ži 
tradicionalni, Šmargo pohod. Vsako leto se potrudimo, da je naš pohod 

poleg rekreacije in druženja tudi znamenitostno in kulinarično doživetje in 

tut lejtuos jie bluo glih tekau. Poleg Javnega zavoda TŠM Šmarje pri Jelšah 

so nam letos pri organizaciji pomagali še člani društev s Svetega Štefana: 

prostovoljno gasilsko društvo, folklorno društvo, vinogradniško društvo, 

konjeniško društvo in krajevna skupnost (KS).
Torej, letos smo se potepali po KS Sveti Štefan. Ob 7:30 smo se zbrali 

pred gasilsko-kulturnim domom, kjer smo se opremili z zloženkami z 

zemljevidom in informacijami pohoda ter zapestnicami, de ne bi bluo 
slučajno kauviga šlepaja po pouti. Gasilci so poskrbeli tudi za organiziran 

prevoz iz Šmarja pri Jelšah in nazaj.
Nato smo se odpravili proti prvi postojanki, župnijski cerkvi Sv. Štefan, 

kjer nas je pozdravila gospa Pavla, ki je oskrbnica cerkve že 55 let. Nagovorili 

so nas tudi predsednik KS Ivan Žaberl, ki je bil letos tudi naš vodič na 

pohodu, direktor TŠM Gregor Krajnc in moja malenkost. Pred cerkvijo so 

se nam pridružili še trije člani konjeniškega društva, ki so nas na pohodu 

spremljali s svojimi konji.
Pot smo nadaljevali proti Babnim brdom, kjer smo se ustavili pri vinski 

kleti Lorger. Deležni smo bili kraljevske postrežbe domačih dobrot: slanih, 

sladkih in seveda tudi tistih tekočih. Ogledali smo si njihovo klet. Pe tekau 
strašnuo jie bluo fsje duobro! Sonce se je že kar okrepilo, naši želodci pa tudi, 

zato je bilo že treba počasi sleči kakšno odvečno oblačilo.
S polnimi želodci smo odšli naprej proti Babni gori in zaselku Podbrege, 

ki ponuja kar dve znamenitosti. Prva je hiša na drevesu družine Pintar, ki 

potrjuje znan slovenski pregovor, da »iz malega zraste veliko«. Družina Pintar 

je na in pod drevesi ustvarila pravo leseno mojstrovino. Pa tut tau se puzna, 
de se iz tišlerijo bavijo! Na drevesih imajo poleg soda s posteljo še čisto pravo 

leseno hiško s kuhinjo, spalnico in straniščem. V okolici pa že rastejo novi 

projekti. Družina nas je zelo lepo sprejela, niti lačnih in žejnih nas ni pustila.

Druga znamenitost, za katero verjamem, da ste slišali že skoraj vsi, pa 

je seveda Rafov rov. Rafael Artiček je v hribu iz kremenčevega peska več 

let trdo garal, klesal in izklesal pravcato podzemno pravljico. Nij čudno 
de suo fsjepusaud sami karti narijsani, še »krtovo vino« smuo pijli.« Rove 

je premišljeno opremil in okrasil tako, da so prava paša za oči. Na svoj 

hudomušen in zanimiv način nam jih je z veseljem razkazal, zraven pa 

povedal marsikatero anekdoto in zanimivost ter tako poskrbel za veliko 

smeha. Pokazal nam je tudi novost, v kremenec izklesano vinsko klet, kjer 

smo igrali vinsko ruleto. Za postrežbo je poskrbela njegova žena Berta.
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•stran ureja •

Žiga Petek

SLOVARČEK:

glih tekau – prav tako
šlepaje – izkoriščanje
tišlerija – mizarstvo
baviti – ukvarjati 
fsjepusaud – vsepovsod
pasati – prijati
nucati – potrebovati
treki – tretji

Sledil je vzpon na grad Žusem, kuo jie glih tekau f šmarski občini, de ne buo der mijsluo, de smuo se zmoutli! Od nekoč mogočnega in 
pomembnega gradu so ostale le še ruševine, saj je opuščen že od leta 
1781. Hrib, na katerem stoji, pa nam še vedno ponudi čudovit razgled 
proti Rudnici, Tinskem, Boču, Pohorju, Sv. Ani in Sv. Heleni.

Mimo znanega kamnoloma smo se odpravili proti vrhu Babne gore 
in cerkvi sv. Ane, kjer smo imeli tudi toplo malico. Pojejli smuo strašnuo daubar bograč in marem rječti, de jie strašnuo pasau. Ogledali smo si tudi 
notranjost cerkve, ki nam jo je pokazal njen sosed in vodja konjenikov 
Mirko Bevc.

Naš naslednji cilj je bila vinska klet Čoklc na »velikem vrhu« Grobelc. 
S 475 m je bila to tudi najvišja točka našega pohoda. Z dobrotami 
njihove kleti in okrepčevalnice nas je poleg družine Čoklc pričakala 
tudi vinska kraljica Sv. Helene Monika Narat. Ob žlahtni kapljici smo 
občudovali izjemen razgled na vinorodni okoliš in griče, ki smo jih že 
prehodili.

Spustili smo se v vas Lekmarje proti naši predzadnji postaji, ekološki 
kmetiji Planko & Kleh. Na kmetiji se pretežno ukvarjajo s pridelavo 
kozjega mleka in izdelavo kozjih mlečnih izdelkov (siri, skuta, jogurt). 
Poskusili smo njihove številne mlečne dobrote in prisluhnili predstavitvi 
njihove kmetije. Lastnika sta se preselila iz mesta na kmetijo in sedaj s 
srcem in veseljem kmetujeta. Še vječ takih mladih ludij nucamo!

Na koncu smo odpešačili do gasilskega doma, kjer se je naš pohod 
začel in zaključil ter tako rekoč »zašpilili klobaso«. Ogledali smo si 
nastop folklorne skupine, nato pa ob harmoniki, petju, plesu in druženju 
do poznega večera sklenili čudovit dan, poln doživetij.

Tudi letos nam je bilo vreme več kot naklonjeno, sončno je bilo ves 
dan. Vsako leto nas je več pohodnikov; letos nas je bilo že več kot 50. 
Najbolj pa sem vesel, da je bilo med pohodniki kar nekaj tistih, ki so 
bili z nami že lani in predlani. Te vejš, de se majo zrom nas strašno fino! 
Upam, da bo naš pohod »rasel« tudi v prihodnje. 

Najlepša hvala vsem soorganizatorjem, ponudnikom in seveda 
udeležencem pohoda. Vsi skupaj smo poskrbeli za imenitno vzdušje ter 
nepozabno pohodniško in kulinarično soboto. Treki Šmargo pohod jie biu nebejški!
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Na mojo “sveto nedeljo” zvečer, ob zvokih Štajerskega vala, ki igra na daljavo preko spletnega predvajalnika, 
ob okusu višnjevca, ki sem ga pred kratkim uspela uvoziti iz Slovenije, in občasnem kukanju na BBC NEWS, ki 
neprestano poroča o izgubi britanske kraljice Elizabete ll., pišem pismo Šmarčankam in Šmarčanom. Vzdušje v kraljevini je trenutno precej turobno. Pa ne zaradi vremena, ki, mimogrede, ni več takšno, kot smo si ga 
predstavljali, ko smo prebirali učbenike za angelščino, pač pa, ker vsi … no, večina čuti, kot da so izgubili prababico. 

Kar me najbolj preseneča je, da podobne občutke doživljam tudi sama. Mogoče zato, ker sem v Veliki Britaniji že 
14 let. Mogoče zato, ker mi je Velika Britanija ponudila priložnosti, o katerih sem, kot “puža iz Bodrišne vasi”, samo 
sanjala. Mogoče zato, ker me je sprejela z odprtimi rokami in mi ponudila zavetje; me vsak dan znova bodri, da 
sledim svoji poti do ciljev, in mogoče zato, ker mi dovoli imeti šentviški in londonski potni list hkrati. Kakorkoli, britanska kraljevina je tudi moj dom in dogodki, kot je izguba “glave družine”, se dotakne vseh pod 
njenim okriljem.

Do Buckinghamske palače grem bolj poredko; ponavadi takrat, ko me obiščejo družinski člani ali prijatelji. 
Nazadnje sem se tam sprehajala z mamo in očetom. Zastava na vrhu palače je ponosno plapolala, v znak da je 
“Lizika” doma. Čez nekaj dni se bom spet sprehodila tam, ko me bo obiskala moja (zdaj že odrasla) nečakinja. Ko 
sem pakirala dva pretežka kovčka, preden sem v London odšla na “eh, sej je sam 3-letni študij”, se mi je bilo najtežje 
posloviti ravno od nje. Ona sicer ni vedela tega, meni je pa bilo že takrat hudo, ker sem vedela, da ji ne bom mogla 
stati ob strani vsak dan. Skrb in občutek, da veliko zamujam, pa se je podvojila ob prihodu mojega nečaka le mesec 
in pol po začetku mojega študija. 14 let kasneje še vedno zamujam veliko dogodkov z družino, a jih poskušam 
obiskati čim pogosteje. 

Ravnovesje med poučevanjem in glasbenim ustvarjanjem postaja vse bolj v prid ustvarjanja. Po 13 letih nimam 
več utrujajočih delovnih vikendov oz. le, če to želim sama ali pa če zaključujem kakšen album ali posnetek, ki se 
mora do ponedeljka zjutraj znajti v ušesih pomembnežev na našem Otoku, Japonskem, v Avstraliji ali ZDA. 

Po 14 letih življenja v Londonu sem se naučila marsikaj, spreminila kakšno osebnostno značilnost ali dve; prav 
tako sem se navadila novih okusov in razvajanja brbončic z izbiro raznovrstnih kuhinj, ki jih naša metropola ponuja – 
a kljub temu, še vedno najraje okusim mamin “ajmovc al’ pa filano papriko”, očetov (zame zdaj že) “presladek kafe 
po južni” in spontani “štamperl domačega” s sosedi in prijatelji.Torej “na zdravje” in lep pozdrav iz Londona!

      Maja Slatinšek

MAJA SLATINŠEK nam je pisala iz britanske 
prestolnice, kjer živi in ustvarja že 14 let. 
Marsikaj se je spremenilo, marsičesa se je 
navadila, a še vedno ima najraje mamin 
“ajmovc in filano papriko”, očetov “presladki 
kafe po južni” in spontani “štamperl 
domačega” s sosedi in prijatelji.
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