
1

Glasilo občine Šmarje pri Jelšah | št. 34 | letnik 5 | junij 2020



2

POLETNA 

MUZEJSKA NOČ – VEČERNI 

SPREHOD PO ZGODBAH 

KALVARIJE IZ KAOSA V KOZMOS
Šmarje pri Jelšah, Muzej baroka
knjižnica šmarje pri jelšah 

OSNOVNI TEČAJ 

FOTOGRAFIRANJA
Šmarje pri Jelšah, Stara šola
zavod tšm

UTŽO: POHOD ČLANOV 

POHODNIŠKEGA KROŽKA V 

OKOLICO ŠMARJA PRI JELŠAH
Šmarje pri Jelšah, Kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

UTŽO: OD JESENI DO POMLADI 

– ZAKLJUČNA PRIREDITEV V 

SEZONI 2019/20
Šmarje pri Jelšah, Kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

JAZZ VEČER S SKUPINO 

BIRDS OF UNKNOWN
Šmarje pri Jelšah, 
atrij Muzeja baroka
knjižnica šmarje pri jelšah

POLETNO VARSTVO OTROK 

1. TERMIN (PON-PET)
Šmarje pri Jelšah, Stara šola
zavod tšm

UTŽO: ZAKLJUČNI POHOD 

ČLANOV POHODNIŠKEGA 

KROŽKA NA BOČ
Šmarje pri Jelšah, Kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

UTŽO: OBISK ZELIŠČNE 

KMETIJE GORSKA ROŽA
Šmarje pri Jelšah, Kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

LJUBEZEN JE V ZRAKU Z 

VIOLINISTKO MONIKO ŠOLMAN 

IN PIANISTKO ALEKSANDRO 

PAVLOVIČ
Šmarje pri Jelšah, 
atrij Muzeja baroka
knjižnica šmarje pri jelšah

LOKALNA TRŽNICA
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred 
Kulturnim domom
zavod tšm

30.6.
TOREK

8.30

22.6.
PONEDELJEK

8.00

23.6.
TOREK

9.00

20.6.
SOBOTA 

20.00

1.8.
SOBOTA

9.00

4.7.
SOBOTA

9.00

29.6.
PONEDELJEK

8.00

25.6.
ČETRTEK

20.00

3.7.
PETEK
20.00

9.7.
ČETRTEK

20.00

20.8.
ČETRTEK

20.00

30.8.
NEDELJA

20.00

3.9.
NEDELJA

20.00

POLETNO VARSTVO OTROK 

2. TERMIN (PON-PET)
Šmarje pri Jelšah, Stara šola
zavod tšm 

KVARTET SAKSOFONOV 

4TASTIC
Šmarje pri Jelšah, 
atrij Muzeja baroka
knjižnica šmarje pri jelšah

POLETNO VARSTVO OTROK 

3. TERMIN (PON-PET)
Šmarje pri Jelšah, Stara šola
zavod tšm

LOKALNA TRŽNICA
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred 
Kulturnim domom
zavod tšm

ROMANJE – PRAZNIK 

MARIJINEGA VNEBOVZETJA
Šmarje pri Jelšah, cerkev sv. Roka

DUO EOLUS, 

FLAVTA IN HARMONIKA
Šmarje pri Jelšah, cerkev sv. Roka
knjižnica šmarje pri jelšah

OPERNE ARIJE 

Z LUČKO KRAŠOVEC
Šmarje pri Jelšah, cerkev sv. Roka
knjižnica šmarje pri jelšah

GODALNI KVARTET BÊLEBEND 

OB 250-LETNICI ROJSTVA 

LUDWIGA VAN BEETHOVNA
Šmarje pri Jelšah, cerkev sv. Roka
knjižnica šmarje pri jelšah

LOKALNA TRŽNICA
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred 
Kulturnim domom
zavod tšm

5.9.
SOBOTA

9.00

20.6.
SOBOTA 

16.00

15.8.
SOBOTA

29.6.
PONEDELJEK

7.00-15.00

6.7.
PONEDELJEK

7.00-15.00

13.7.
PONEDELJEK

7.00-15.00



U V O D N I K

Dragi bralci Šmarskih novic, ponovno se vam 
javljam iz Šmarja, ki se počasi vrača v svoj ritem. 
Posamezniki, ki jih srečujem, ko pešačim po bližnji 
okolici, me še vedno pozdravijo ali pokimajo 
v pozdrav od daleč, kajti previdnost še zdaleč 
ni odveč. Spet druge opazujem, kako v varni 
razdalji posedajo v bližnji kavarni in pijejo dolgo 
pričakovano kavo ali preživljajo popoldneve na 
igrišču v družbi prijateljev, s katerimi se že dolgo 
niso družili. Tudi v vrtce in šole se ponovno vrača 
življenje, čeprav veselega otroškega živžava ne 
slišim več pogosto, verjamem pa, da so otroci 
srečni in zadovoljni, ker so po dolgem času videli 
svoje vrstnike. Vsi tisti, ki smo delali od doma, 
smo se le-tega močno naveličali, zato me veseli, ko 
spet slišim zvok tipkovnic in glasove sodelavcev 
iz sosednjih pisarn. Življenje se nam je v zadnjih 
tednih dobesedno obrnilo na glavo, nas malce 
streznilo in – upam − naredilo bolj odgovorne. 
Sicer pa smo že stopili v poletje in junij je naš 
mesec, saj Šmarčani praznujemo občinski praznik. 
Letos nekoliko drugače kot pretekla leta, vendar z 
radostjo in ponosom, da smo uspešno premagali 
pretekle dogodke. Dokazali smo, da znamo stopiti 
skupaj in da drži znameniti rek v šmarskem argoju: 
»Fsi za jeniga, Šmarje za fse!«

Šmarčani in Šmarčanke, naj vam kar preko 
Šmarskih novic čestitam in zaželim vse dobro ob 
prihajajočem občinskem prazniku! Čez poletje pa 
si privoščite obisk skritih kotičkov naše prelepe 
dežele (naj bodo turistični boni priložnost za vse 
nas!), uživajte v naravi, okusite kulinariko in se 
naglejte zanimivosti naših krajev. Ste že poskusili 
kozjanske krape ali pa obiskali čisto pravi rov na 
Babni Gori?

Otroci, naužijte se sladkega sladoleda, palačink z 
vaniljevo kremo, čofotanja v vodi in bodite srečni, 
ker smo skupaj. Želim vam super počitnice in se 
srečamo jeseni!

Špela Žaberl
odgovorna urednica 
šmarskih novic

Glasilo občine Šmarje pri Jelšah
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»Najbolj ponosen sem na ljudi, s katerimi 
sem sodeloval v času epidemije - na ožji 
štab Civilne zaščite ter na naše usklajeno 
timsko delo, zaradi katerega smo v tem 
hudem času uspeli narediti nekaj za ljudi, 
za svoj domači kraj, za občino. Ponosen 
sem na vse prostovoljce, ki so pomagali, in 
na mlade občane, ki so se javili za pomoč, 
ko se starejši in ogroženi niso mogli. 
Hvaležen sem tudi vsem donatorjem, ki 
so na kakršenkoli način donirali domu 
upokojencev - domačim podjetnikom, 
posameznikom … Spominov je veliko – od 
dramatičnega 11. marca in zaprtja šole, do 
občutka nemoči, ko so zbolevali in umirali 
naši starostniki, do naporov in utrujenih 
oči zdravstvenih delavcev in delavcev doma 
upokojencev.«

Kaj ste spoznali v tem obdobju, kaj 

novega ste se naučili – kot župan, kot 

človek? Kaj bi spremenili, če bi lahko?

»Kot župan sem spoznal, da je zelo 
pomembno imeti ob sebi dobro ekipo, ljudi, 
s katerimi lahko delaš in so pripravljeni 
delati za druge. Spoznal sem tudi, kako 
pomembna je pozitivna spodbuda in 
beseda, saj lahko s temi besedami ljudi 
pomirimo. Kot človek pa se je zame 
ponovno izkazalo dejstvo, da je treba 
razmišljati tudi s svojo glavo ter ravnati 
človeško in moralno, ne pa venomer po 
črki zakona (če pri tem ne gre za kazensko 
kršitev) ter da je treba držati skupaj.« 

Na letošnji razpis ni prišlo veliko 

predlogov za priznanja, o prejemnikih bo 

občinski svet odločil 11. junija. Vi ste se v 

skladu s pravilnikom odločili za podelitev 

posebnih priznanj. Komu in zakaj?

»Posebna priznanja dobijo občinski 
štab Civilne zaščite, vsi zaposleni Doma 
upokojencev in Zdravstvenega doma 
Šmarje pri Jelšah z vodstvoma.«

Še ostajava pri epidemije koronavirusa, 

zaradi katere je bila šmarska občina med 

najbolj prizadetimi v Sloveniji. Na kaj ste 

kot župan najbolj ponosni v tem težkem 

obdobju? Kaj vam je ostalo najbolj v 

spominu? 

V tem mesecu bi se srečevali 
na kulturnih, družabnih, 
športnih prireditvah, posvečenih 
občinskemu prazniku. Vrhunec 
slavja bi bila osrednja 
prireditev, slavnostna seja 
občinskega sveta s podelitvijo 
občinskih priznanj in nagrad. 
Epidemija koronavirusa je stvari 
obrnila v drugo smer, tako da 
je praznovanje precej okrnjeno. 
Župan Matija Čakš si je za 
praznično izdajo občinskega 
glasila vzel čas za kratek pogled 
nazaj in predstavitev projektov, 
ki tečejo oziroma so načrtovani.

Tekoče leto je nedvomno zaznamovala 

epidemija koronavirusa, ki bo vplivala tudi 

na obeležitev občinskega praznika. Manj 

je prireditev, slavnostne seje s podelitvijo 

priznanj in nagrad junija ne bo. Kdaj pa bo?

»Slavnostna seja bo konec avgusta. Upamo, 
da bomo takrat lahko izpeljali tudi Šmarsko 
noč s pomočjo naših gasilcev in se vsem 
krajanom zahvalili za njihovo pomoč, 
solidarnost in spodbude.«

»SMO MEDGENERACIJSKO 
POVEZANA DRUŽBA, ODGOVORNI 
IN ZNAMO STOPITI SKUPAJ.«
BESEDILO: Sergeja Javornik
FOTOGRAFIJA: Ines Krivec
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So ta spoznanja, občutenja dobra 

popotnica za naprej za delo občine kot 

ustanove, za napredek in blagostanje 

občine kot celote?

»Da, s tem, ko so se mladi angažirali in 
stopili skupaj, da so pomagali starejšim, smo 
dokazali, da smo medgeneracijsko povezana 
družba. Prav tako sem ponovno dobil 
potrditev, da smo povezovalna skupnost, da 
smo na občinski upravi in v občinskem štabu 
usklajeno sodelovali, da so ljudje zanesljivi 
in učinkoviti. Predvsem pa so Šmarčanke in 
Šmarčani pokazali kaj pomeni skupnost, ki 
upošteva priporočene smernice zato, da se je 
okužba čimprej zajezila.«

Naložbe in projekti so se v prvi četrtini 

leta nekoliko zaustavili, a delo spet 

praktično nemoteno poteka naprej. 

Izpostavite ključne projekte, ki so v teku?

»Kljub reševanju epidemije je delo na 
občinski upravi potekalo in projekti so 
se pripravljali ves čas. Ključni projekti 
so: na oddelku za okolje in prostor 
poteka postopek sprememb občinskega 
prostorskega načrta (OPN), začeli smo s 
prestavitvijo potoka pri Lorgerjevi domačiji 
in pridobitvijo gradbenega dovoljena za 
gradnjo oskrbovanih stanovanj. Podpisali 
smo pogodbo z izvajalcem za izgradnjo 
telovadnice pri podružnični šoli Zibika, 
začeli smo graditi pločnik proti naselju 
Dvor, skupaj z Direkcijo za infrastrukturo 
smo začeli s preplastitvijo cestišča in 
urejanja pločnika ob zdravstvenem domu. 
Pomagali smo šmarskim gasilcem pri 
nakupu novega gasilskega avtomobila, 
šentviškim gasilcem pa smo pomagali 
pri nakupu rabljenega vozila. Čakamo na 
odobritev finančnih sredstev za sanacijo 
plazu Hajnsko in sanacijo plazu pri 
domačiji Bizjak pri Zibiki. Končana je 
idejna zasnova za izgradnjo telovadnice 
pri podružnični šoli Kristan Vrh. Izvaja 

se projektna naloga za ureditev cestišča 
Spodnje Tinsko proti Slivniškemu jezeru, 
prav tako izdelujemo projekt obnove 
škarpe pri gasilskem domu v Svetem 
Štefanu. V tem času je občinska uprava 
uspela pridobiti vsa zemljišča za izgradnjo 
povezovalne ceste od centralne šole proti 
Grajskem logu - projekt je v postopku 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na 
centralni šoli nadaljujemo z drugo fazo 
izgradnje prizidka, v sklopu katerega bodo 
tri nove učilnice, nova zbornica za učitelje 
in večje zmogljivosti za centralno šolsko 
kuhinjo. Z Direkcijo za infrastrukturo 
smo dosegli objavo razpisa za obnovo 
cestišča Pečica, izgradnjo novega pločnika, 
rešujemo projekt križišča Kašča in smo 
v fazi pred objavo razpisa. Direkcija za 
infrastrukturo nam je preplastila še 
del cestišča v naselju Grliče. Skupaj z 
Direkcijo za železnice nadaljujemo drugo 
fazo ukinitve devetih nezavarovanih 
železniških prehodov na območju Stranje–
Mestinje. Smo v fazi pridobivanja soglasij 
za izgradnjo kolesarskih poti, ki bodo 
potekale od Grobelnega do Podplata. V 
času epidemije smo uspešno oddali dva 
LAS projekta za obnovo ribnikov v Šmarju 
in obnovo poti na Kalvarijo ter izgradnjo 
čitalnice pri kulturnem domu v Šmarju pri 
Jelšah.«

Kateri izzivi pa se napovedujejo do 

konca leta? 

»Ne vemo še točno, kaj nam bo prinesla 
jesen, predvsem mislim na morebitni 
ponovni val epidemije, sicer pa si želimo 
realizacije vseh zastavljenih ciljev.«

Kaj bi bilo treba spremeniti, kaj bi želeli, 

da se spremeni, izvede, opravi, zaključi …, 

da bi bila občina še bolj po meri občanov? 

»Krajani imajo veliko potreb in želja. Tudi 
sam imam ogromno idej, kaj bi še lahko 

storili in popravili na bolje. Nekatere svari 
so nujne, druge niso odvisne zgolj od nas, 
temveč od države. Želim si, da bi v skladu 
s finančnimi zmožnostmi uspeli narediti 
največ.«

Na katerem področju dela si želite večjih 

sprememb? Kaj bi vam bilo v največji izziv 

kot županu?

»Želim si več sodelovanja in posluha pri 
potrebah lokalnih skupnosti na ravni 
države. Pričakujem večjo odzivnost države 
pri realizaciji nujnih državnih projektov 
v občini in predvsem si želim, da bi stvari 
potekale hitreje, odločneje in z manj 
birokracije.«

Dragi Šmarčani,

najprej se vsem zahvaljujem 
za vaše odgovorno obnašanje 
in ravnanje v času epidemije. 
Zahvaljujem se vsem, ki 
ste na kakršenkoli način 
pomagali in nas spodbujali. 

Občina ni naša stavba in niso 
le naše ceste, ki vodijo iz ene 
krajevne skupnosti do druge, 
temveč ste občina ljudje, ki 
s svojo srčnostjo oblikujete 
identiteto naših krajev. Zato 
vam vsem ob občinskem 
prazniku voščim: 

Vse najboljše, drago Šmarje.

matija čakš, župan

V O Š Č I L O
O B Č A N O M
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V O Š Č I L A

Drage Šmarčanke in Šmarčani! 

Letošnji občinski praznik je nekoliko drugačen 
kot ponavadi. Pa nič zato! Ko so pred tremi 
meseci završale novice o tragičnem razmahu 
pandemije v Šmarju, so me dosegle tudi na 
drugem koncu sveta, v ZDA, od koder sem z 
zaskrbljenostjo spremljal potek dogodkov. 
A zaskrbljenost se je kmalu prelevila v ponos, 
ko sem videl, s kakšno mero solidarnosti, 
zavzetosti in strpnosti, se je Šmarje spopadalo 
z izbruhom virusne bolezni. Zato naj bo ravno 
to nekoliko drugačno praznovanje letošnjega 
občinskega praznika simbol nečesa posebnega: 
ne pandemije, temveč krepkosti šmarskega 
duha, s pomočjo katerega smo sposobni 
spopasti se s čimerkoli! #mismosmarje.
IGOR CESAREC

Posebno praznovanje
 
Čas korone. Marec 2020, prazne šmarske ulice, plahi 
pogledi ter za maskami skriti grenki nasmehi v pozdrav. 
Teža skrbi in strahu je za trenutek premagala vedrino, 
optimizem, veselje in smeh. Je res, kar se nam dogaja? 

Za trenutek se je zazdelo, da smo se znašli na sceni 
znanstveno – fantastičnega filma, a novice o razsežnosti 
epidemije so nas vsakič znova prebudile v realnost. 
Kazalo je, da nič več ne bo, kot je bilo. Svet je za trenutek 
obstal. Karantena. 

A v Šmarju se niste predali. Stopili ste skupaj. Za Šmarje. 
Za vaše ljudi. Bolj kot so ukrepi stiskali, več vas je bilo 
med prostovoljci, več pomoči se je zlivalo v Šmarje. Tudi 
radijci smo se z vami veselili vsake nove pobude, vsake 
nove pozitivne zgodbe o sodelovanju in povezovanju 
ljudi. Res je, epidemija nam je vzela nekaj mesecev, ki jih 
ni moč vrniti. Čas je nepovraten. A nam je tudi mnogo 
dala. V nas je prebudila tisto notranjo moč, ki premaga 
vse. V nas je prebudila tisto najboljše. Solidarnost. 
Sočutje. Pogum. 

Malo smo že pozabili, kaj te besede v resnici pomenijo, 
kakšno moč v resnici imajo. Ker ni bilo potrebe po 
preizkušanju mej. V času epidemije smo te meje morali 
večkrat prestopiti. Ko so nam naši ljubi mahali na varni 
distanci z balkonov. Ko smo se dotikali mamine roke le v 
mislih, ker je bilo vmes steklo. Ko smo skozi steklo skušali 
ujeti toplino pogleda do naslednjega srečanja. In pri 
tem skrivali solze. Mimo je. Za zdaj. Spet nas grejejo in 
tolažijo dotiki.

A čas po koroni prinaša nove izzive. Naj tudi v prihodnje 
veljajo besede, ki jih je v nedeljskem intervjuju na 
Štajerskem valu izrekel vaš župan Matija Čakš: 
»Držimo skupaj, pomagajmo si in ostanimo ljudje.« 

Dragi Šmarčani in Šmarčanke, 
lepo praznujte in ostanite zdravi. 
GRETA KOKOT RAJKOVIČ,

Radio Štajerski val

Čeprav me poslovna pot vodi tako, da sem 
vedno redkeje v Šmarju, sem kljub temu še 
vedno in vedno bom ponosen, da sem Šmarčan!

Zmeraj ko zapustim moj rodni kraj in Slovenijo, 
sem ves energičen v pričakovanju novih 
izkušenj. A vendar je veselje še večje, ko se 
spustim po šikanah Halarjevega hriba v naš 
lepi kraj. Spoštujmo, kar imamo, saj ko spoznaš 
svet naokoli, se šele zaveš, kaj imamo v Šmarju 
pri Jelšah!

Obenem pa čestitke sokrajanom, namreč zelo 
sem vesel hrabremu odzivu na situacijo, skozi 
katero smo nedavno šli.

Amen. 
MATIC VIZJAK 
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U R A D N E  O B J A V E

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 37/15; v nadaljevanju Pravilnik) objavlja 
Občina Šmarje pri Jelšah

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 
NAKUPA IN VGRADNJE MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
ZA LETO 2020 
I. PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) za 
stanovanjske objekte na območju občine Šmarje pri Jelšah.

II. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV

Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev so fizične osebe s 
stalnim prebivališčem v občini Šmarje pri Jelšah.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov 
je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na zemljišču katerega bo 
čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo 
s posebno pogodbo. 

Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt 
le enkrat. Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine 
Šmarje pri Jelšah.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Pogoji pri izgradnji MKČN: 
• vlagatelj mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na naslovu 

gradnje MKČN; 
• vlagatelj mora razpolagati z dokazilom o pravici graditi na 

zemljišču, na katerem se načrtuje vgradnja MKČN;
• dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni 

podjetnik, registriran za predmetno dejavnost; 
• v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam, mora vlagatelj 

imeti podpisano pogodbo o nadzoru v skladu z ZGO, 
upravičen pa je do stroškov, za katere bo imel račune; 

• vlagatelj mora predložiti izjavo o lastnostih male komunalne 
čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene 
proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo;

• vlagatelj mora predložiti poročilo o opravljenih prvih 
meritvah (analizni izvid) v skladu s predpisom, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda (Pravilnik  

 
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15);

• vlagatelj mora predložiti soglasje izvajalca javne službe JP 
OKP Rogaška Slatina o priključitvi objekta na MKČN; 

• MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z  
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini; 

• MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih 
aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja občine 
razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen; 

• lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop 
pooblaščenim službam in neovirano praznjenje; 

• MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja v času 
vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev; 

• vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno 
napravo, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, 
navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, in 
priložiti sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in 
investitorjem; 

• ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v 
skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja; 

• Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. 
Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do 
sredstev po tem razpisu ni upravičen.

IV. DELEŽ SOFINANCIRANJA 

• do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN, 
vendar največ 1.200 EUR za eno MKČN. Sofinancira se 
postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev 
ene MKČN za več stanovanjskih objektov.

• upravičeni stroški so stroški brez DDV.
• V primeru, da je MKČN sofinancirana tudi iz drugih virov 

javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 
100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, 
da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % 
vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje 
občine ustrezno zniža. 

V. VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za 
leto 2020 pod proračunsko postavko 150072 Izgradnja in obnove 
manjših kanalizacij. Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu 
prispelih vlog do porabe finančnih sredstev v sprejetem proračunu. 
Upravičenci, ki so oddali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev 
niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, 
imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost 
v vrstnem redu.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE z 
vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z  

J A V N I  R A Z P I S
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Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju priključkov na 
kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju 
občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS št. 32/2018) objavlja Občina 
Šmarje pri Jelšah

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 
PRIKLJUČKOV NA 
KANALIZACIJSKE SISTEME 
KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
ZA LETO 2020
I. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih 
kanalizacijskih priključkov, daljših od vključno 15 m, na javno 
kanalizacijo v občini Šmarje pri Jelšah za leto 2020.

II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo so lastniki (fizične osebe) 
stanovanjskih objektov na območju občine Šmarje pri Jelšah 
s stalnim prebivališčem v občini Šmarje pri Jelšah. V primeru 
izgradnje skupnega priključka za več stanovanjskih objektov je 
nosilec investicije (vlagatelj vloge), skladno z dogovorom med 
lastniki objektov, samo eden, investitorji pa medsebojna razmerja 
uredijo s posebnim dogovorom.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Pogoji za pridobitev sredstev pri izgradnji individualnega hišnega 
priključka: 

• naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za 
sofinanciranje;

• vlagatelj mora imeti soglasje OKP Rogaška Slatina o možnosti 
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje;

• individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s 
tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o 
priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe;

• pri izvedbi in izračunu stroškov gradnje individualnega 
hišnega priključka je treba upoštevati najkrajšo možno pot 
izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje; 

• stanovanjska stavba, za katero se ureja hišni priključek in je 
zgrajena po letu 1967, mora imeti izdano gradbeno dovoljenje 
oziroma uporabno dovoljenje; objekt, zgrajen pred letom 1967, 
mora imeti potrdilo pristojne Upravne enote Šmarje pri Jelšah,  

 
nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od  
datuma veljavnosti Pravilnika, to je od 29. 5. 2015 naprej.

VII. ROK IN NASLOV VLOŽITVE VLOG

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa 
oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

do 30. 10. 2020 do 12. ure. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS 
SOFINANCIRANJE MKČN 2020«.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. O morebitnem predčasnem 
zaprtju bo Občina Šmarje pri Jelšah objavila obvestilo na svoji 
spletni strani. Vloga je na voljo na sedežu Občine Šmarje pri Jelšah 
in na spletni strani www.smarje.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu 
občine ali na tel. št. (03) 81 71 616, kontaktna oseba Zdenka Kos.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno 
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

VIII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog ne bo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo 
obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi 
zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od 
prejema poziva za dopolnitev vloge to dopolni. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom 
zavržene.

O dodelitvi proračunskih sredstev bo izdan sklep. Zoper sklep 
bo mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je 
dokončna.

Po pravnomočnem sklepu bo z vsakim upravičencem sklenjena 
pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih 
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se bo izvršilo na račun 
upravičenca 30. dan po prejemu popolnega zahtevka za izplačilo.

Šmarje pri Jelšah, 15. 4. 2020
Številka: 354 – 0020/2020

Župan Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš, dr. vet. med., spec. bujatrike, l. r. 

J A V N I  R A Z P I S
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da ima uporabno dovoljenje po zakonu;

• dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik, registriran za predmetno dejavnost;

• vlagatelj si mora ob dokončanju del pridobiti izjavo 
OKP Rogaška Slatina o ustreznosti oz. pravilni izvedbi 
kanalizacijskega priključka;

• upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, po katerem 
poteka priključni kanal;

• upravičenci, ki bodo za več objektov gradili skupni priključni 
kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov kanala in določiti osebo, ki bo zastopala 
uporabnike, sklenila pogodbo in dostavila razdelilnik delitve 
sredstev sofinanciranja;

• upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. 
Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do 
sredstev po tem razpisu ni upravičen;

• sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja občine 
Šmarje pri Jelšah.

IV. DELEŽ SOFINANCIRANJA

Višino sofinanciranja določa 7. člen Pravilnika o sofinanciranju 
priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav 
na območju občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS št. 32/2018), in 
sicer:

Višina sofinanciranja v evrih (V) je odvisna od dolžine cevi 
priključnega fekalnega kanala od objekta do jaška na javnem 
kanalizacijskem omrežju, merjena v metrih (d). Priključni jašek 
se sofinancira v višini 80 EUR, tekoči meter kanalizacijskih cevi 
pa 10 EUR. Za dolžino kanala do 15 m lastnik ni upravičen do 
sofinanciranja. Za dolžino kanala od vključno 15 m naprej je 
lastnik upravičen do sofinanciranja po naslednji enačbi: 

V (EUR) = 80 (EUR) + d (m) x 10 (EUR).
Maksimalna višina sofinanciranja je 1.200 EUR.

V. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za 
leto 2020 pod proračunsko postavko 150072 Izgradnja in obnove 
manjših kanalizacij. 

Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispelih vlog do porabe 
finančnih sredstev v sprejetem proračunu. Upravičenci, ki so 
oddali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do 
nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni 
prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje fekalnega 
kanalizacijskega priključka od javnega kanalizacijskega jaška do 
stanovanjskega objekta. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 
datuma veljavnosti Pravilnika, to je od 26. 5. 2018 naprej.

VII. ROK IN NASLOV VLOŽITVE VLOG 

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa 
oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri 
Jelšah, najkasneje do 30. 10. 2020 do 12. ure. Vloga z zahtevano 
dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE KANALIZACIJSKIH 
PRIKLJUČKOV«.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. O morebitnem predčasnem 
zaprtju bo občina objavila obvestilo na svoji spletni strani.
Vloga je na voljo na sedežu Občine Šmarje pri Jelšah in na njeni 
spletni strani www.smarje.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu 
Občine ali na tel. št. (03) 81 71 616, kontaktna oseba Zdenka Kos.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno 
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

VIII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog ne bo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo 
obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi 
zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da jo v roku 8 dni od 
prejema poziva za dopolnitev vloge dopolni. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom 
zavržene.

O dodelitvi proračunskih sredstev bo izdan sklep. Zoper sklep 
bo mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je 
dokončna.

Po pravnomočnem sklepu bo z vsakim upravičencem sklenjena 
pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih 
obveznostih in pravicah. 

Nakazilo sredstev se bo izvršilo na račun upravičenca 30. dan po 
prejemu popolnega zahtevka za izplačilo.

Šmarje pri Jelšah, 15. 4. 2020
Številka: 354 – 0021/2020

Župan Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš, dr. vet. med., spec. bujatrike, l. r.
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MANJ NIVOJSKIH 
PREHODOV ZA 
VEČJO VARNOST
Ministrstvo za infrastrukturo ukinja nivojske 
prehode cest preko železniške proge Grobelno–
Rogatec na območju Mestinja in Stranja.

Nevarni odseki nivojskih križanj cest z železniško progo št. 32 
d. m.–Rogatec–Grobelno in št. 33 d. m.–Imeno–Stranje v občini 
Šmarje pri Jelšah se morajo ukiniti (9 nivojskih prehodov) ter 
izvesti nove povezovalne ceste do naselij in stanovanjskih objektov 
oz. nove dovozne poti, ki bodo namenjene dostopu lastnikov do 
svojih zemljišč, je skladno z zakonodajo z odločbami določilo 
pristojno ministrstvo. Veliko nivojskih križanj je nevarnih 
predvsem zaradi neustreznih polj preglednosti, poleg tega so si 
nekatera prečkanja preko železniške proge lastniki zemljišč ob 
železnici naredili kar sami, brez ustreznih zavarovanj prehoda.

Projekt ukinitve nivojskih prehodov, katerega izvaja v javnem 
razpisu izbrano podjetje Rafael iz Sevnice, je razdeljen fazno. V 
prvi fazi bosta zgrajeni 380 metrov dolga povezovalna cesta do 
objekta Mestinje 3 in nadomestna makadamska cesta zahodno od 
objekta podjetij Vital Mestinje in Stramex pet v dolžini 600 metrov. 
Druga faza vključuje izgradnjo ceste do čistilne naprave Mestinje v 
dolžini 265 metrov. V nadaljevanju bo ob železniški progi zgrajena 
še povezovalna cesta v dolžini cca 1800 m do Stranja. 

Celotna naložba bo stala 2.623.275 evrov. Denar zagotavljata 
Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šmarje pri Jelšah. 
Občina krije stroške projektne dokumentacije in odkupa zemljišč, 
Direkcija za infrastrukturo stroške izgradnje povezovalnih cest; 
strošek nadzora sofinancerja delita na pol. Nadzor izvaja podjetje 
Gradal iz Lendave.
Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

GRADIMO PLOČNIK OD 
ŠMARJA DO DVORA
Dela izvaja podjetnik Marjan Sajko iz Šmarja pri Jelšah, ki je 
5. maja z županom Matijo Čakšem podpisal pogodbo, vredno 
97.523,79 evra. 774 metrov dolg pločnik, širine 1,6 metra, bo 
potekal ob levem robu vozišča lokalne ceste, ki povezuje naselji 
Šmarje pri Jelšah in Dvor. Po celotni dolžini trase bosta urejeni 
drenaža in kanalizacija za kasneje izvedeno javno razsvetljavo. 
Nadzor gradbenih del bo opravilo celjsko podjetje Navor. 

Gradnja bo trajala tri mesece. Z ureditvijo pločnika bomo 
zagotovili varnost udeležencev v prometu, kar je osnovni cilj 
naložbe in hkrati eden od temeljnih stebrov izvajanja Celostne 
prometne strategije Občine Šmarje pri Jelšah.

Vse udeležence prometa prosimo za previdnost in potrpežljivost, 
saj bo predmetni odsek zaradi del polovično zaprt. 
Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

OBČINSKE SUBVENCIJE
V letošnjem občinskem proračunu del načrtovanega 
denarja namenimo za subvencije. Koliko denarja in 
za kakšen namen je še na voljo?

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA LASTNIŠKIH MAČK

Na voljo so še sredstva za sofinanciranje stroškov sterilizacij in 
kastracij. Občina sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije 
živali največ do višine 40 % cene storitve vključno z DDV-jem, 
vendar ne več kot 20 EUR za kastracijo mačka in 30 EUR za 
sterilizacijo mačke. Razpis je objavljen na občinski spletni strani.

ZAVAROVALNE PREMIJE IN NALOŽBE 

V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Na voljo je še nekaj sredstev za sofinanciranje zavarovalnih 
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje (zavarovanje živali, 
zavarovanje posevkov in plodov). Višina sofinanciranja občine 
je razlika med višino do sofinanciranja zavarovalne premije 
iz nacionalnega proračuna do 65 % upravičljivih stroškov 
zavarovalne premije. Prav tako je možno pridobiti subvencijo za 
naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Najvišji delež pomoči 
znaša do maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe. Razpis 
je objavljen na občinski spletni strani.

Sredstva za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo so v celoti porabljena, 
zato za ta namen ni več mogoče pridobiti subvencije.
Klavdija Markuš, oddelek za gospodarstvo 

Med gradnjo nove ceste na območju Mestinja. 
foto: arhiv občine
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OSKRBOVANA 
STANOVANJA
Občina Šmarje pri Jelšah je po nekaj letih 
mirovanja lani ponovno začela z aktivnostmi za 
izgradnjo oskrbovanih stanovanj. 

Na podlagi izkazanih potreb za tovrstna stanovanja želimo 
obstoječo ponudbo doma upokojencev dopolniti z oskrbovanimi 
stanovanji na območju nekdanje Lorgerjeve domačije. Naš cilj je, 
da ponudimo oskrbovana stanovanja z neprofitno ali stroškovno 
najemnino, ki zagotavlja dostopnost teh storitev za naše občane. 
Ekonomske najemnine so bistveno višje, prodaja za trg pa ne 
zagotavlja trajne zagotovitve namembnosti stanovanj. Da bi bile 
najemnine čim nižje, se je Občina Šmarje pri Jelšah povezala s 
Stanovanjskim skladom, kjer kandidira za soinvestitorstvo.
V skladu s občinskim podrobnim prostorskim načrtom in 
idejnimi zasnovami bodo na območju med kulturnim domom 
in domom upokojencev zgrajeni trije objekti v treh etažah s po 
15 stanovanji. Vsako stanovanje bo imelo teraso in shrambo. 
Zasnova stanovanj je prilagojena potrebam starejših, kar pomeni, 
da bodo prijetna, funkcionalna, varovalna tipka SOS, v objektih 
bodo dvigala, urejene bodo parkovne površine in parkirišča. 
Ocena projektanta je približno milijon evrov na objekt. 

I. FAZA 
Rušenje Lorgerjeve domačije; izvedeno v začetku tekočega leta.
II. FAZA 

Prestavitev in ureditev potoka se izvaja, rok končanja julij 2020.
III. FAZA 

Izgradnja 2 objektov oskrbovanih stanovanj; pridobivamo 
gradbeno dovoljenje, usklajujemo se s Stanovanjskim skladom 
za sofinanciranje, jeseni bo objavljeno javno naročilo za izvedbo 
gradnje, izbran bo izvajalec. Predviden začetek gradnje je konec 
leta 2020 ali začetek leta 2021, predviden zaključek gradnje je v 
prvi polovici leta 2021. 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

Prestavitev in ureditev potoka z zadrževalnim 
bazenom je v polnem teku. foto: arhiv občine

Podpis pogodbe za izgradnjo telovadnice.
foto: arhiv občine

TELOVADNICO PRI POŠ 
ZIBIKA BO ZGRADILA 
LESNINA MG OPREMA
Septembra prihodnje leto bo zgrajena telovadnica 
pri podružnični osnovni šoli (POŠ) v Zibiki. 
Naložba bo stala 710.109 evrov. Delavci podjetja 
Lesnina MG oprema bodo z deli začeli v drugi 
polovici letošnjega avgusta. Nadzor bo izvedlo 
podjetje Studio 73 iz Štor.

V telovadnici bo 240 m² vadbenih površin, s spremljajočimi prostori 
bo 433 m² uporabnih površin. Telovadnica bo zelo podobna že 
zgrajeni telovadnici pri POŠ Sveti Štefan in bo omogočala izvajanje 
športne vzgoje učencev v POŠ Zibika in otrok, vključenih v vrtec 
tamkajšnjega dislociranega oddelka vrtca, prebivalcem, društvom 
in klubom pa bo nudila prostorske možnosti za izvajanje njihovih 
programov dela oz. rekreaciji občanov. V telovadnici bo mogoče 
igrati odbojko, košarko, badminton, mali nogomet, igro med dvema 
ognjema … V telovadnici bo mogoče organizirati tudi množične 
športno-rekreativne in druge prireditve.

Pogodbo sta maja podpisala župan Matija Čakš in Boštjan 
Mencinger, predsednik upravnega odbora Lesnine MG opreme. 
Prisotna sta bila še Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene 
dejavnosti na Občini, in Matija Čepon, komercialni direktor 
Lesnine MG opreme. Občina Šmarje pri Jelšah je naložbo prijavila 
na javni razpis Fundacije za šport in javni poziv Eko sklada. 
Odločitve o morebitnem sofinanciranju Fundacije za šport še nismo 
prejeli, iz Eko sklada pa smo že prejeli pogodbo o sofinanciranju 
v višini 134.301 evrov. Projekt smo nameravali prijaviti še na 
javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, a je 
ministrstvo v razpisnih pogojih zapisalo, da za izgradnjo telovadnice 
ni mogoče kandidirati, kasneje pa je zaradi izbruha koronavirusa 
razpis v celoti razveljavilo. 
Sergeja Javornik 
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D O M O Z N A N S K I  P O R T R E T I

40 let
40 letDANAŠNJO POLITIČNO IN 

GOSPODARSKO PODOBO ŠMARJA 
PRI JELŠAH ŽE 170 LET USTVARJAJO 
ŠMARSKI ŽUPANI IN OBČANI
Mateja Žagar, bibliotekarka, 
domoznanska zbirka knjižnice šmarje pri jelšah

Ob jubileju ustanovitve današnje 
občine Šmarje pri Jelšah se ob 
občinskem prazniku v mesecu 
juniju spominjamo časa in 
ljudi, ki so v preteklosti gradili 
in oblikovali našo občino. Ne 
samo današnje občine, ki je 
bila ustanovljena pred 25 leti, 
spominjamo se vseh, vse do prve 
davnega leta 1850, ko je prvi 
šmarski župan Franc Skaza 
st. postavil temelje, na katerih 
so lahko gradili vsi njegovi 
nasledniki. 

Začetki razvoja lokalne samouprave v 
Sloveniji segajo že v srednji vek, ko se je 
prva oblika lokalne samouprave zasnovala 
v srednjeveških mestih in trgih. Posebne 
zaokrožene teritorialne enote (občine) 
za izvajanje nalog države na najnižjem 
nivoju so nastale šele v času Ilirskih 
provinc, obenem so se oblikovale tudi 
prve katastrske občine. Krajevne občine 
so nastale s prvim zakonom o lokalni 
samoupravi imenovanim Provizorični 
zakon o občinah, ki je bil sprejet 17. 
marca 1849 in je izhajal iz načela »Temelj 
svobodne države je svobodna občina«. 

Z marčno revolucijo leta 1848 so bila 
v večini avstrijskih dežel odpravljena 
okrožja z okrožnimi uradi, ustanovili so 
se okraji. Le na Štajerskem so se okrožja 
ohranila do leta 1867. Celjsko okrožje je 
bilo priključeno k mariborskemu, kamor 
so spadali tudi okraji Šmarje pri Jelšah, 
Kozje in Rogatec. Okrajem so načelovala 
okrajna glavarstva, ki so imela upravno 
oblast. Krajevna občina je postala temelj 
nove upravne ureditve, lahko je svobodno 
odločala o svojih zadevah ter si pravila 
določila z občinskim zakonom. V njeno 
pristojnost je spadalo upravljanje z 

občinskim premoženjem, skrb za varstvo 
oseb, skrb za vzdrževanje občinskih cest 
in poti, živilski nadzor in podobno. Kot 
najnižja stopnja državne oblasti pa je 
krajevna občina izvajala tudi naloge, ki jih 
je določala država. 

PRVA OBČINA V ŠMARJU LETA 1850 IN

NJEN PRVI ŽUPAN FRANC SKAZA ST.

V okraju Šmarje pri Jelšah je samouprava 
zaživela leta 1850 z izvolitvijo občinskega 
zastopa kot organa oblasti in občinske 
samouprave, ki sta ga sestavljala občinski 
odbor in občinsko predstojništvo. Le-to pa 
je predstavljalo izvršilni organ občinskega 
odbora, ki so ga sestavljali župan in 
občinski svetniki. Prvi izvoljeni župan 
šmarske krajevne občine je bil Franc Skaza 
st., gostilničar v Šmarju. Takšna oblika 
lokalne samouprave je bila v veljavi vse 
do razpada Avstro-Ogrske. Leta 1933 je 
delovanje občin spremenil nov zakon, s 
katerim so se številne manjše občine tega 
območja združile v občine Šmarje pri 
Jelšah, Kozje in Rogatec, saj je predpisoval 
vsaj 3000 prebivalcev na eno občino. Znani 
župani občine Šmarje pri Jelšah, ki so 
delovali v tem času, so bili: Anton Nagy, 
Leopold Fieglmühller, Franc Jurtela, Viktor 

Tančič st., Franc Ferlinc, Ivan Anderluh, 
Janez Golčman, Ivan Novak, Ivan Turk.

OBČINSKA UREDITEV 

PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

V obdobju okupacije med leti 1941 in 
1945 je nemški okupator občine obdržal, 
slovenske župane pa je zamenjal z 
nemškimi. V tem času je šmarski občini 
županoval Anton Vogel. Po osvoboditvi 
so funkcijo oblasti prevzeli krajevni ljudski 
odbori (KLO). Prva predsednika KLO 
Šmarje pri Jelšah sta bila med leti 1945 
in 1947 Edo Lešnik in Anton Drobnak, 
leta 1947 pa je bil za predsednika izvoljen 
Avgust Anderluh, ki je mesto predsednika 
obdržal vse do leta 1958. Drugič je 
bil Izvoljen še leta 1949 in funkcijo 
predsednika opravljal vse do ukinitve KLO 
Šmarje pri Jelšah leta 1952, ko je postal 
predsednik novo oblikovanega Občinskega 
ljudskega odbora (ObLO) Šmarje pri 
Jelšah. Volitve leta 1955 so Avgustu 
Anderluhu prinesle še en mandat. V tem 
obdobju je prišlo do združevanja občin v 
komune. Takrat so na območju Upravne 
enote Šmarje pri Jelšah z združitvijo 
prejšnjih malih občin nastale tri velike 
občine – komune: Šmarje pri Jelšah, Kozje 
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in Rogaška Slatina. V tem letu je Občina 
Šmarje pri Jelšah prvič dobila svoj statut. 
Leta 1958, ko so bile občine Kozje in 
Rogaška Slatina odpravljene in znova 
priključene k občini Šmarje pri Jelšah, pa je 
po novih volitvah predsednik ObLO Šmarje 
pri Jelšah postal Jožko Lojen. 

USTANOVITEV SKUPŠČINE 

OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Prav tako kot Avgustu Anderluhu je 
večletno vodenje občine Jožku Lojenu v 
letih od 1958 do 1965 ter od 1974 do 1978 
prineslo nekaj sprememb. Ustava je leta 
1963 v občinah in okrajih ukinila ljudske 
odbore ter namesto njih uvedla občinske 
in okrajne skupščine. S tem je tudi v občini 
Šmarje pri Jelšah najvišji organ oblasti in 
samoupravljanja postala Skupščina občine 
Šmarje pri Jelšah. Občinsko skupščino sta 
vodila njen predsednik in podpredsednik, 
ki so ju v takratnem delegatskem sistemu 
volili delegati treh zborov za obdobje štirih 
let. Prva delegatsko sestavljena skupščina 
občine Šmarje pri Jelšah je leta 1974 za 
svojega predsednika izvolila Jožka Lojena. 
Sledili so mu Darko Bizjak, Anton Dirnbek, 
Veljko Kolar in Franc Potočnik. 
Leta 1990 so bile po ukinjenem 
delegatskem sistemu prve demokratične 

volitve. Eden izmed tistih, ki so se kot vodje 
občinske uprave obdržali več mandatov, 
je bil tudi Jožef Čakš. Že leta 1991 je po 
odstopu predsednika Franca Potočnika 
prevzel vodenje skupščine občine kot 
podpredsednik, leta 1992 pa je bil izvoljen 
za predsednika Skupščine občine Šmarje pri 
Jelšah. Že naslednje leto se je moral soočati 
s spremembami na področju organizacije 
samouprave v občini Šmarje. Prve je leta 
1993 prinesel Zakon o lokalni samoupravi, 
ki je po novem občine opredeljeval kot 
temeljno lokalno samoupravno skupnost 
in določal, da so organi občine občinski 
svet, župan, občinski odbori in nadzorni 
svet. Za župana novoustanovljene občine 
so volivci izvolili Jožefa Čakša. Leta 1994 
je bila odpravljena velika občina − komuna 
Šmarje pri Jelšah, na njenem območju pa je 
bilo ustanovljenih 5 novih občin. 

NOVA OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 

USTANOVLJENA LETA 1995

Najvišji organ odločanja v občini 
predstavlja občinski svet, v katerem je 19 
članov - svetnikov. Občinski svet je v prvem 
mandatu vodil predsednik občinskega sveta 
Stanko Javornik, izvoljen izmed svetnikov. 
Občino je predstavljal in zastopal župan 
Jožef Čakš. Na to funkcijo je bil izvoljen 

še leta 1998, 2002, 2006 in 2010. Oktobra 
2014 je zaključil petkratni mandat župana 
Občine Šmarje pri Jelšah, ki jo je vodil 22 
let. Za njim je občino vodil Stanko Šket, 
danes pa novo prihodnost občine Šmarje 
pri Jelšah gradi župan Matija Čakš. 

Svoj praznik občina Šmarje pri Jelšah v 
zadnjih petindvajsetih letih praznuje v 
mesecu juniju in ga posveča spominu na 
leto 1871, ko je Šmarje dobilo trške in 
upravne pravice. V času skupščin občin so 
občinski praznik praznovali 9. septembra, 
kot spomin na osvoboditev Kozjega leta 
1944. Po drugi svetovni vojni pa je bil 
občinski praznik posvečen spominu na 10. 
avgust 1944, ko so partizani prvič napadli 
okupatorsko postojanko na trgu Šmarje. 

 

FOTOGRAFIJE IZ ARHIVA 
KNJIŽNICE ŠMARJE PRI JELŠAH
1Občinski odbor Šmarje pri Jelšah, 1936.

2Občinski svet z županom nove občine 

Šmarje pri Jelšah, 1995.

VIRI
Grafenauer, B. Lokalna samouprava na 
Slovenskem, 2000.
Mikola, M. Razvoj uprave in sodstva na območju 
Upravne enote Šmarje pri Jelšah od 18. stol. do 
danes, 2009.
Sok, J. Občina Šmarje pri Jelšah, 1991.
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Šmarski grb je v osnovi 
starejši kot občina sama. To je 
zagotovo podatek, ki preseneti 
marsikaterega Šmarčana. 
Tudi mene in Katjo Šket, ko 
sva se pogovarjala z avtorjem 
občinskega grba Petrom 
Planinškom, mojim očetom. 
Katja je poizvedovala in jaz sem 
zabeležil vsako podrobnost, ki 
nama jo je oče z veseljem razkril 
med prijetnim popoldanskim 
pogovorom za mizo ene izmed 
kavarn našega kraja.

Misel o nastanku grba se je začela aktivno 
razvijati takoj po osamosvojitvi, in sicer 
leta 1992, ko se je uveljavljala lokalna 
samouprava. Mestni grbi so tedaj obstajali, 
manjši kraji pa so še bili brez njih. Izziv 
je bil iskanje zgodovinske note, ki bi bila 
primerna za vključitev v povsem novo 
oblikovan grb. Peter se spominja, da je bilo 
tedaj v kraju pestro kulturno dogajanje, še 
posebej v takratnem šmarskem gledališču 
Bo, kjer so se poleg dialogov na odrskih 
deskah izmenjavale tudi mnoge ideje. Tako 
je Jožef Čakš očetu, s katerim sta bila zelo 
aktivna člana te iste gledališke skupine, 
namignil, če bi bil lahko tvoril kakšno idejo, 
ki bi se morebiti razvila v podobo grba.
»Začel sem razmišljati. Potrebno je bilo 
zavedanje, da mora grb vsebovati simbole, 
ki morajo zaobjemati zgodovino kraja, 
umetnost.« Očetu se je zdelo, da je 

simbolika novejših grbov pogosto preveč 
vezana na sedanji čas, zato je pobrskal 
globlje po zgodovini našega kraja, kjer je 
svojo idejo lahko usidral. Razmišljati je bilo 
treba tudi v kontekstu časa, da bo grb lahko 
presegel tudi obdobje lokalne samouprave. 
»Večjih izkušenj s heraldiko takrat še nisem 
imel …« pove, ko se spominja svojega 
petletnega obdobja, ko je kot arhitekt delal 
na gradu v Podsredi (v spominskem parku 
Trebče), kjer »sem se srečal z grajskimi 
zadevami.« Tam je med drugim sodeloval 
z enim vidnejših slovenskih poznavalcev 
gradov, dr. Ivanom Stoparjem, ki je vselej 
poudarjal, da se naš »Jelšingrad«, kot 
ga tako radi imenujemo, bolj korektno 
naslavlja z »dvorec Jelše«. Znanje se je 
poglabljalo, zanimanje je raslo in ideja grba 
je bila na vse bolj jasni poti do realizacije.

Nato najin sogovornik na mizo postavi 
strani s podobami grba v nastajanju, da bi 
razkril, kaj se skriva za vidnim. Za osnovo 
je bil izbran poznogotski ščit, gotika je 
namreč obdobje, ki Šmarje zaznamuje že 
samo preko sakralnih objektov. »Cerkev sv. 
Roka je v osnovi gotska, cerkev sv. Barbare 
prav tako …« našteva Peter. Znotraj ščita 
je grb razdeljen na štiri polja, na križ, 
kar je odprlo več možnosti za umeščanje 
vsebine. V polju, ki je v grbu zgoraj desno, 
najdemo del družinskega grba plemiške 
družine Geisruckov, ki so leta 1666 v 
posest dobili dvorec Jelše. Del premoženja 
so donirali v gradnjo cerkve sv. Roka, kjer 

se njihov grb nahaja v stranskem oltarju. 
Po heraldiki gre za volovske rogove, 
okrašene s cvetovi vrtnic, ki je simbol 
praznika, miru in svečanosti. Vol vselej 
predstavlja moč in delavnost, morda tudi 
govedorejo, ki je v našem kraju prisotna 
že stoletja. Ta simbolika se sicer pojavi 
zgolj še v nekaterih grbih. Celotna podoba 
je umeščena na rumeno-modro ozadje. 
Rumena barva v grbu je preko heraldike 
zlata barva, nebesno modra barva pa v 
kombinaciji z belo »nekoliko romantično 
simbolizira stilizirano nebo z belimi 
oblački«, prida oče. Belo-moder progasti 
vzorec, ki se pojavlja v poljih grba zgoraj 
levo in spodaj desno, je hkrati tudi osnovni 
vzorec občinske zastave in ga kot »zaščitne 
barve« občine skozi čas najdemo znotraj 
mnogih društev, od športnih društev do 
godbenikov. Peter se spominja, da je tu iskal 
tudi daljno vzporednico med mnogimi 
prepoznavnimi grbi. Poenostavljeno, 
tako kot imajo Bavarci črte in Hrvati 
šahovnico, bi lahko tudi mi imeli nekaj 
podobnega. Spodaj levo je v grb dodan 
še en simbol, to je zelen jelšin vršiček, ki 
simbolizira rast, mladost, razvoj. Čeprav 
ga v heraldiki direktno ne zasledimo, pa je 
uporaba listov kot simbolov tam pogosta. 
»Imamo zelo lepo ime kraja, ki vsebuje tako 
ime Marije kot tudi jelšo, zato se nam je 
jelšin vršiček zdel zelo ustrezen«. Končna 
podoba grba je zaokrožena še z rdečim 
robom, ki se ga sicer redko uporablja. Tako 
pridemo do prve širše uporabe grba, na 
registrskih tablicah, v letu 1992. Tri leta 
kasneje so nastale občine. Peter dodaja 
tudi, da je nekaj let kasneje v sodelovanju 
z Marjo Lorenčak Kiker sooblikoval tudi 
lemberški grb, v katerem je glavni simbol 
ovčka s krono in dvignjeno tačko. Krona 
pa ni kraljevska, temveč viteška, ker je trg 
Lemberg imel posebne pravice, zaradi česar 
je lahko v svoj grb dodal krono. Šmarski 
grb pa je bil torej prisoten že tri leta pred 
nastankom občin. »Ker smo grb takrat 
že imeli, smo to identiteto kar ohranili. 
Tudi sosednje občine so dobile lepe grbe,« 
poudari oče. Grb je prvič viden na javni 
seji izvršnega sveta občine leta 1992 (iz 
mape povleče celo dnevni red za tisti dan) 
kot poročevalec ga je predstavil Jože Čakš, 
javnosti pa je bil predstavljen v decembru 
istega leta v kulturnem domu, kjer je o 
njem spregovoril tudi oče. »Vzdušje je bilo 
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pozitivno. Šli smo na svoje,« komentira 
zelo dobro sprejetje novega občinskega 
simbola. To je bil čas, ko smo še imeli več 
skupnih proslav kot pa sedaj.

Ko izčrpamo pripoved o zgodovini grba se 
dotaknemo ustvarjalnega procesa. »Takrat 
se literature ni dobilo veliko. Fotografske 
reprodukcije so bile slabše kakovosti, 
večinoma črno-bele. Obstajali pa so grbi 
številnih mestnih občin. Grb je bil v osnovi 
zrisan povsem na roko,« pove in pokaže 
na nekaj prvih osnutkov, ki jih prinese s 
seboj na starem papirju. »Nekje je shranjena 
tudi verzija, ki je šla v tisk ter tudi načrt 
študije geometrije v razmerjih, upoštevana 
je značilnost gotskega loka, prav tako se 
v grbu skriva zlati rez. Tudi jelšin list ima 
posebno obliko, kar sem upošteval pri 
stilizaciji.« Ob vprašanju, od kod je znanje 
prišlo, odgovor ni zapleten: »Preprosto, šel 
sem v gozd,« se nasmehne.

Vprašamo se še o zastopanosti in uporabi 
grba izven neposrednega konteksta. Katjo 
zanima, ali prihaja do veliko »izmaličenj« 
pri uporabi znotraj grafičnih podob, ali 
je natančna oblika vselej upoštevana, ko 
se grb uporablja naprej. Peter poudarja, 
da društva rada dodajajo svoje simbole 
znotraj grba, kar je ustrezno, če je uporaba 
estetsko utemeljena. Grb z dopolnitvami in 
preureditvami tako uporabljajo čebelarji, 
nogometno društvo, del ga najdemo v 
logotipu Šmarske osnovne šole, za svojega 
so ga priznali tudi šmarski vinogradniki, 
ki so ga vgradili v svoj zaščitni znak. 
»Čeprav vsi, ki grb uporabljajo nadalje, 
zadevo preuredijo, pa je to na koncu 
koncev večkrat pozitivno kot negativno, 
vsaj tam kjer grb vzamejo vsaj za osnovo. 
To je znak, da ljudje to podobo čutijo, da 
so jo vzeli za svojo«. Pove še anekdoto o 
tem, da so športniki na tekmovanja v tujini 
vedno radi vzeli zastave z grbom občine 
in jih potem kar obdržali. »Na občini je 
vedno primanjkovalo zastav. Še sedaj,« 
pove v smehu.

Ko se popoldne sklene, naš pogovor 
počasi sklenemo tudi mi. Peter povzame 
svojo nalogo z besedami: »Malo me je 
presenetilo, da bo že čez 2 leti minilo 30 
let od snovanja. Takrat mi je bila zaupana 
velika naloga. Grba pa res ne delaš vsak dan.« 

110. OBLETNICA ROJSTVA 
ŠMARSKEGA 
FOTOGRAFSKEGA MOJSTRA 
SLAVKA CIGLENEČKEGA 
(1910-2007)
Modro šmarsko nebo, 
beli oblaki, stare trške 
hiše, božja pot, pokrajina, 
birme, poroke kot 
tudi veselje in žalost 
iz preteklosti, se bodo 
za vedno ohranili na 
fotografijah Slavka 
Ciglenečkega. 

Slavko Ciglenečki ni bil 
zgolj krajevni fotograf, 
ki je s fotografiranjem 
portretov in krajevnih 
dogodkov preživljal 
družino, njegove 
fotografije izražajo tudi 
njegov umetniški talent. 

Za fotografijo ga je navdušil oče Ladislav, ki je bil v Šmarju frizer in fotograf. 
Čeprav se je Slavko na očetovo željo najprej izučil za frizerja, ga ta poklic ni 
zanimal, z veseljem pa je po očetu prevzel fotografsko dejavnost. Živahno kulturno 
in družabno življenje v Šmarju v obdobju med obema vojnama je mladega Slavka 
spodbudilo k fotografiranju. Njegova ljubezen do narave je ustvarila čudovite 
odtenke šmarske pokrajine skozi fotografski objektiv, posebno mojstrovino pa je 
dosegal z oblaki, ujetimi »med nebom in zemljo«. Ves njegov opus, ki je nastajal 
kar sedem desetletij, ohranja podobo naravne in kulturne dediščine nekdanjega 
Šmarja in okolice. Neprecenljivo vrednost pa predstavljajo fotografije notranjosti 
dvorca Jelšingrad, ki je bil po drugi svetovni vojni izropan in uničen. Za svoje delo 
je Slavko Ciglenečki prejel številne diplome in nagrade. Leta 2000 je prejel tudi 
najvišje priznanje Občine Šmarje pri Jelšah naziv Častni občan.

V spomin na Slavka Ciglenečkega smo v mesecu juniju v spodnji dvorani 
šmarskega Kulturnega doma pripravili razstavo o njegovem življenju in razstavo 
fotografij iz zbirke, ki jo hranimo v Domoznanskem oddelku Knjižnice Šmarje pri 
Jelšah. Razstava bo na ogled do konca septembra. Vabimo vas k ogledu.
Mateja Žagar
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K U LT U R N A  D E D I Š Č I N A

KULTURNA 
DEDIŠČINA – 
PONOS ALI 
BREME?
Lucija Čakš Orač, Matija Plevnik, 
konservatorja na zvkds, oe celje

Zaradi izbruha Covid-19 je bila občina 
Šmarje pri Jelšah v preteklih dveh mesecih 
velikokrat v središču slovenske javnosti. 
Novinarji pa so za svoj video- in fotografski 
material največkrat uporabili prav mogočen 
slikovit ambient Kalvarije s cerkvijo sv. 
Roka. Ravno svetnik sv. Rok kot zaščitnik 
pred kužnimi obolenji in njemu posvečena 
šmarska cerkev sta tako postala most 
med preteklostjo in sodobnostjo ter se 
zasidrala v srca Slovencev. Tako je postal 
ta veličasten kulturni spomenik simbol 
upanja, ki obenem priča o urejenosti kraja 
in spoštljivem odnosu občanov do svojih 
prednikov – pravzaprav do skupne kulturne 
dediščine. 

Občina Šmarje pri Jelšah že od nekdaj 
vzorno, po svojih najboljših močeh, 
skrbi za kulturno dediščino. Tako lahko 
danes obiskovalcem pokažejo še Muzej 
baroka, Skazovo hišo, cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Stari rotovž v Lembergu, 
Sedovško domačijo na Strtenici, cerkev 
Matere božje na Sladki Gori in cerkvi na 
Tinskem, če naštejemo samo
najbolj slikovite
lokacije.

 Skrben odnos do te kulturne dediščine 
kaže na zavest prebivalcev, na njihov odnos 
do preteklosti in poudarja identiteto ter 
skupne vrednote.

Še vedno pa čaka na boljše čase speč 
lepotec – dvorec Jelšingrad, ki že pol 
stoletja žalostno, a vztrajno propada. Gre 
za edini primer orientalsko prezidanega 
dvorca v Sloveniji, ki v svoji notranjosti 
še vedno skriva neprecenljive orientalske 
stropne poslikave, ki tiho pričajo o 
svoji veličastni preteklosti. Zaradi svoje 
dominantne lege in bogate zgodovine je 
razumljivo, da zaradi svojega klavrnega 
stanja predstavlja črno packo, ob kateri bi si 
marsikateri občan raje zatisnil oči.
Nepremično kulturno dediščino pa tvorijo 
tudi anonimne stavbe (stanovanjske 
hiše, kozolci, hlevi, svinjaki, kašče, mlini, 
vinske kleti itd.), ki so mnogokrat zaradi 
spremembe načina življenja najbolj 
izpostavljene zobu časa in diktatu kapitala. 
Pa vendar so številne od teh stavb vpisane 
v Register kulturne dediščine (RKD) in 
imajo tako svoje pravno varstvo. Vpisane 
so zaradi tega, ker so izjemno pomemben 
gradnik naše arhitekturne, kulturne 
identitete, ki žal vztrajno izginja. Obstoječi 
podatki kažejo, da je bilo med letoma 
2002 in 2014 izgubljenega (porušenega, 
izbrisanega, razvrednotenega) skoraj 5 % 
celotnega dediščinskega fonda v Sloveniji. 
Nemalokrat lastniki ali prihodnji kupci 
v dediščini vidijo le poceni gradbeno 
parcelo. »Porušili bomo staro in zgradili 
novo!« Takšen način razmišljanja se 
prepogosto podreja zgolj trenutnim 
arhitekturnim modnim muham, ki ni v 
sozvočju s kulturno krajino in tradicijo 
poselitve. V razvitih, osveščenih evropskih 
državah ima obnova, če je smotrna, 

prednost pred novogradnjo. Poleg 
ohranjanja kulturne dediščine je 

najpogostejši razlog, da se 
lastniki odločajo zanjo, 

ekonomski, saj je v 
večini primerov 
cenejši, sledijo 
mu še številni 
drugi vidiki 
– trajnostni, 
okoljski, kulturni, 
zgodovinski 
in ostali. 

Ohranjanje kulturne dediščine je ne 
nazadnje temelj za razvoj turizma, ki je 
v evropskem prostoru najhitreje rastoča 
gospodarska panoga. 

Lastniki stavbne dediščine ali spomenika 
so dostikrat postavljeni v neenakopraven 
položaj z ostalimi lastniki nepremičnin. 
Marsikdaj je težko zagotoviti sredstva za 
obnovo in zadostiti strokovnim merilom 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (ZVKDS), ki je pristojen za 
izvajanje javne službe na področju varstva 
nepremične kulturne dediščine. Tako 
lastnikom obnova dostikrat predstavlja 
le finančno breme. V osnutku Strategije 
kulturne dediščine 2018−2026, ki jo 
pripravlja Ministrstvo za kulturo RS, je 
med drugim zapisano: »Ker je ohranjanje 
dediščine v javnem interesu, njeno 
lastništvo ne more biti razlog, da lastniki 
v celoti prevzemajo finančna bremena 
ohranjanja. Zato je nujno razviti učinkovit 
in bolj demokratičen pravni in finančni 
okvir varstva in ohranjanja dediščine.« Po 
teh priporočilih in po želji delne finančne 
razbremenitve lastnikov se je Občina 
Šmarje pri Jelšah odločila priskočiti na 
pomoč pri ohranjanju svoje kulturne 
dediščine. Še v tem letu bo objavila prvi 
razpis za obnovo zaščitenih stavb, v 
prihodnjih letih pa z njimi nadaljevala. 
Tako bo 264 stavb na ozemlju občine 
Šmarje pri Jelšah, ki so po podatkih 
Ministrstva za kulturo vpisane v RKD, 
dobilo možnost za lepšo prihodnost. Z 
izvajanjem razpisov bo občina investirala 
tudi v urejeno podobo svojih krajev in 
trajnostni razvoj, ki se bo sčasoma pokazal 
na gospodarskem, družbenem, kulturnem 
in okoljskem področju. 

Zgolj v premislek. Ali ljudje raje obiskujemo 
stara mestna jedra, trge in vasice, ki pričajo 
o duši prebivalcev, o bogati zgodovini, so 
s svojim stavbnim tkivom unikat, ali raje 
zahajamo v kraje, kjer prevladuje instant 
neosebna arhitektura, ki zaradi globalizacije 
ni več regionalno prepoznavna in izgublja 
stik z uporabnikom – prebivalcem in 
obiskovalcem?

1 Obstoječa hiša na Brezju pri Lekmarju 7, ki 

je po izročilu pristava žusemskega gradu, je 

nastala med leti 1739 – 1768.

Foto: Lucija Čakš Orač, 2020
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Šest imenitnih glasbenih večerov 
ZA VSE LJUBITELJE 
KLASIČNE GLASBE  
IN JAZZA

_
prvi sklop
Atrij Muzeja baroka

čet 25. 6. ob 2000

Jazz večer s skupino Birds of unknown

pet 3. 7. ob 2000

Ljubezen je v zraku z violinistko 
Moniko Šolman in pianistko 
Aleksandro Pavlovič

čet 9. 7. ob 2000

Kvartet saksofonov 4tastic

Knjižnica Šmarje pri Jelšah z Muzejem 
baroka bo poleti ponovno razvajala vse 
ljubitelje glasbene klasike in jazza. Rokovo 
poletje, ki je vsako leto deležno vse večje 
pozornosti, tokrat prinaša šest koncertov, 
pet klasičnih in enega jazzovskega.

Cikel koncertov Rokovega poletja 2020 
smo razdelili v dva sklopa. Prvi trije 
koncerti bodo potekali v atriju Muzeja 
baroka, drugi trije pa v cerkvi sv. Roka. Pet 
bo koncertov klasične glasbe, prvi pa bo 
pisan na kožo jazzovskim navdušencem. 
Na drugem koncertu bomo prisluhnili 
rojakinji iz Rogaške Slatine, violinistki 
Moniki Šolman, ki jo bo na klavirju 
spremljala Aleksandra Pavlovič. Prvi 
koncertni sklop bo 9. junija zaključil 
kvartet saksofonistov 4tastic v 
sestavi celjskih profesorjev tega 
instrumenta.

Tri koncerte drugega dela Rokovega 
poletja načrtujemo v cerkvi sv. Roka, 
saj je prav ta bistvo poletnih glasbenih 
druženj, ki v Šmarju potekajo že od 
leta 2012. Tako bo 20. avgusta nastopil 
Duo Eolus s flavtistko Tino Blazinšek in 
harmonikarjem Tomažem Marčičem, deset 
dni zatem pa se bo odvil večer opernih arij 
z mlado operno pevko Lučko Krašovec. 
Zaključek letošnjega Rokovega poletja bo 
posvečen 250. obletnici rojstva Ludwiga 
van Beethovna. Godalni kvartet Bêlebend 
pripravlja preplet glasbenih del sodobnikov 
tistega časa Haydna, Schuberta in Beethovna.

PRED ZAČETKOM 
Za obiskovalce koncertov v muzejskem 
atriju bomo zagotovili ustrezno razdaljo 

skladno s priporočili NIJZ, vse pa prosimo, 
da imate s seboj obrazne maske oziroma 
drugo zaščito za predel ust in nosu, če 
bodo takrat veljala takšna priporočila. 
Drugi sklop festivala načrtujemo, da bo 
potekal v cerkvi sv. Roka, če pa bi bilo 
treba, bodo koncerti predstavljeni v atrij 
Muzeja baroka. Aktualne informacije 
bomo objavljali na družbenih omrežjih in 
spletni strani knjižnice in Muzeja baroka. 

Vstopnina za posamezni koncert ostaja 
enaka kot lani, torej 6 evrov, tudi letos pa 
bo Rokovo poletje podprla Občina Šmarje 
pri Jelšah. Vlasta Kramperšek Šuc

_
drugi sklop
Cerkev sv. Roka

čet 20. 8. ob 2000

Duo Eolus, flavta in harmonika

ned 30. 8. ob 2000

Operne arije z Lučko Krašovec

čet 3. 9. ob 2000

Godalni kvartet Bêlebend ob 
250-letnici rojstva Ludwiga van 
Beethovna
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U T R I P  D R U Š T E V ,  K I N O

PET, 19. 6. 2020, 20.00 

Visoka nota 
The High Note
glasbena drama, 113 min

SOB, 27. 6. 2020, 20.00 

Še vedno verjamem 
I Still Believe
romantična glasbena drama, 115 min

ČET, 2. 7. 2020, 9.00 

Bog obstaja, ime ji je 
Petrunija
drama, 100 min

SOB, 4. 7. 2020, 20.00 

Radioaktivna 
Radioactive
biografska romantična drama, 103 min

PET, 10. 7. 2020, 20.00 

Kralj Staten Islanda 
The King of Staten Island
komedija, 102 min

PET, 17. 7. 2020, 20.00 

Tenet 
Tenet
triler, 109 min

PET, 24. 7. 2020, 20.00 

Mulan 
Mulan
akcijska pustolovščina, 115 min

PET, 31. 7. 2020, 20.00 

Obveščevalec 
The Informer
akcijska kriminalka, 113 min

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.  
Kino spored je objavljen na spletni strani Knjižnice Šmarje 
www.s-je.sik.si. 
Spremljajte nas na Facebooku @kino.smarje. 

26. OCENJEVANJE 
VIN DRUŠTVA 
VINOGRADNIKOV IN 
KLETARJEV »TRTA« 
ŠMARJE
V Šmarski vinski kleti je 26. maja potekalo 26. ocenjevanje 
vin, aktualnega vinskega letnika 2019. Šmarski vinogradniki 
so se ponosno prijavili s kar 87 vzorci. Ocenjevanje je vodila 
predsednica strokovne komisije Tadeja Vodovnik Plevnik 
iz KGZS − Zavoda Maribor. Letošnjo strokovno komisijo so 
sestavljali naslednji ocenjevalci: Tadeja V. Plevnik, enologinja 
Darja Bovha, predsednik sosednjega Slatinskega društva Ivo 
Mijošek, specialist za vinogradništvo Roman Štabuc, enolog Ivo 
Horvat ter vinogradnika Franci Namurš in Jani Jančič. 

Letnik so ocenili kot odličnega in mu prišteli zmagovito, 
povprečno oceno 18,20. Predsednica poudarja: »Vina so imela 
v obdobju koronavirusa čas dozoreti in se pokazati v svoji pravi 
žlahtnosti: sijočih barvah, dišečih cveticah in bogatih okusih!« 

Roman Štabuc pa zatrjuje, da Šmarje vedno znova preseneča z 
odličnimi vini, vrhunske kakovosti, ob tem pa izjavlja, da so v 
Sloveniji zlate razmere za takšno pridelavo. Ob ocenitvi vin je 
s svojo navzočnostjo presenetil tudi sam župan Matija Čakš in 
pokusil vzorce, ki so prejeli zlato diplomo. Le-ti smejo kandidirati 
za županovo vino občine. 
Zala Plevnik

Strokovna komisija z županom in predsednikom 
društva "Trta." foto: zala plevnik



OB TEDNU 
LJUBITELJSKE 
KULTURE

››KULTURA JE STIČIŠČE LJUDI 
IN ŽIVLJENJA SAMEGA. 
JE TO, KAKO UPRAVLJAMO Z 
ŽIVLJENJEM, LJUBEZNIJO, SMRTJO, 
ROJSTVOM, RAZOČARANJI ... 
VSE TO SE IZRAŽA V KULTURI ...‹‹
Wendel Pierce

Maj ... Mesec sonca, rož, prebujanja, mesec, 
ki obeta prve češnje, dolge dneve in jasne, 
tople noči ter številne kulturne dogodke in 
prireditve. V ta lep mesec je umeščen Teden 
ljubiteljske kulture, ki je letos potekal med 
15. in 24. majem.  V tem tednu naj bi se 
zvrstile številne prireditve, ki bi povezovale 
neprofesionalne skupine kulturnih institucij. 
Saj ne, da dogodkov ne bi bilo, le vse 
dogajanje se seli na splet, kar je sicer dobro, 
a številni ljubitelji in obiskovalci kulturnih 
prireditev bomo prikrajšani.

Člani Društva godbenikov Šmarje pri 
Jelšah smo 17. 5. 2020 načrtovali prireditev 
s sodelovanjem otrok iz Vrtca Šmarje pri 
Jelšah. Naslov Odkorakajmo v pomlad je 
obetal lepo in veselo nedeljsko popoldne in 
sploh ne dvomimo, da bi bili z nami vsi naši 
zvesti poslušalci.

Vendar višja sila je hotela drugače. Naš 
prostor za vaje sameva, vaje so odpovedane 
»do nadaljnjega«, dogodki so na čakanju. 
Tudi omenjeni dogodek smo dali »na 
čakanje«, a ko bo dovoljeno in bodo 
godbeniki pripravljeni, ga bomo izvedli.

Tudi naša godba se pridružuje praznovanju 
preko spleta, vsem pa želimo vse dobro.
Anita Stiplovšek, 
Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) 
Šmarje pri Jelšah je od petka 15. maja 
2020, bogatejše za novo gasilsko vozilo 
cisterno AC 35/100, ki smo jo sprejeli 
po manjšem prevzemu članov gasilskega 
društva. Uraden prevzem gasilskega 
vozila naj bi bil v začetku julija, ko 
društvo praznuje visok jubilej 140 let, 
ampak ga verjetno zaradi trenutne 
situacije ne bo.
Ideja za novo cisterno se je članom 
porodila pred 5 leti, ko smo začeli 
načrtovati komplet naložbo, z 
varčevanjem in ustanovili komisijo za 
nakup vozila. Želja nam je bila prevzeti 
cisterno, ki ima čim več vode, vendar še 
ni predolga in prevelika. Odločitev za 
večjo cisterno je padla zaradi v praksi 
pogostega soočanja s pomanjkanjem 
vode pri večjih požarih. 
Nova cisterna, ki bo namenjena 
zagotavljanju večje količine vode na 
požarišču, je narejena na podvozju 
proizvajalca tovornih vozil MAN, s 
6x6 kolesnim pogonom, 460 konjskimi 
močmi in avtomatskim menjalnikom. 
V kabini je polega voznika prostor še 
za dva gasilca. Nadgradnja vozila z 
10.000-litrskim rezervoarjem in črpalko 
je narejena pri podjetju Rosenbauer v 
Gornji Radgoni. Ostala oprema v vozilu 
je po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, 
poleg te pa smo v vozilo uspeli zložiti še 
precej druge uporabne opreme, kot so 
agregat, 

izpihovalec, trodelna gasilska lestev, top 
za gašenje večjih požarov …
Seveda pa takšna naložba v prihodnost 
prinese precejšen strošek za društvo, ki 
ga sami ne moremo pokriti. Cena vozila 
komplet z opremo je bila nekaj manj 
kot 300.000 evrov. Občina Šmarje pri 
Jelšah nam je zagotovila nekaj več kot 
polovico sredstev, 150.000 evrov, dobro 
četrtino smo s privarčevanimi sredstvi 
in nakupom opreme plačali sami, 
60.000 evrov pa smo bili primorani 
vzeti posojila. Že sedaj naprošamo 
podjetnike in občane za pomoč pri 
odplačevanju posojila s prispevki, ki jih 
bomo pobirali v prihodnje, saj si brez 
tega ne znamo predstavljati, kako bomo 
vozilo poplačali.
Po videnem in prvih preizkusih vozila 
lahko rečemo, da smo storili pravo 
potezo in skupaj s proizvajalcem 
nadgradenj naredili vozilo, ki nam bo 
olajšalo delo, še posebej pomembno 
pa je, da bo zelo pripomoglo k večji 
požarni varnosti v celotni občini Šmarje 
pri Jelšah. 
Zahvaljujemo se Občini Šmarje pri 
Jelšah in županu za posluh in denarno 
pomoč, podjetju Rosenbauer Slovenija 
in vsem našim članom za ideje, še 
posebej komisiji za nakup vozila, ki je 
namenila temu projektu precej ur, da je 
lahko tako uporabno, kot je. 
Andrej Lipuš, predsednik 
PGD Šmarje pri Jelšah

NOVO GASILSKO VOZILO
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Zgodba, ki je 
ne bi smelo biti
Zadnje dni se v našem kraju pogosto govori, kako 
nas je epidemija združila in povezala. Kako smo v 
Šmarju bili zgled drugim glede upoštevanja navodil 
in ukrepov. Kar je res. A nikakor ne gre pozabiti 
pomembne zgodbe, ki se je prav tako odvijala v 
našem kraju in nam nikakor ne sme biti v ponos. 
Ne glede na strah, ki smo ga vsi občutili, nelagodje, 
ki nas je obdalo, skrb za naše ljubljene in nemoč, ki 
se je pojavila, ni izgovor za vse žaljivke, zmerjanja, 
laži in neresnice, ki so bile izrečene na račun 
učiteljice iz Osnovne šole Šmarje pri Jelšah. 
V nadaljevanju vam predstavljamo zgodbo, 
ki je ne bi smelo biti. 

Šmarje pri Jelšah je v krizi epidemije v njenem samem začetku 
naletelo na prvo nam znano testirano osebo na Covid-19, 
ki jo je prebolevala učiteljica v šmarski šoli. Toda to ni bila 
edina oseba, ki je v tem času prebolevala okužbo. Zaradi 
nepoznavanja prikrite bolezni v tistem času so se na škodo 
okužene osebe zgodile neresnice in krivice, ki so povzročile 
osebno stisko in neupravičeno stigmatizacijo osebi in družini 
obolele osebe. S stigmatizacijo so se srečevali vsi okuženi, 
zato so nekateri bolezen prebolevali v tišini, saj so se bali, da 
bodo doživljali podobno, kot se je zgodilo okuženi osebi. Že 
v samem začetku smo na Občini poudarjali pomen strpnosti 
in kulture izražanja tudi na družabnih omrežjih. Glede na 
frekvenco obolevanja ljudi v kraju in v domu ostarelih lahko 
sklepamo, da okužba ni prišla v kraj in se širila zgolj zaradi 
ene okužene osebe, temveč je bilo hkrati okuženih več oseb iz 
različnih virov in krajev, ki so bili asimptomatski in so nevedoč 
prebolevali virus. Življenje v Šmarju se vrača v ustaljeni pred 
virusni čas, zato sem prepričan, da bomo zmogli ponovno 
zaživeti, si mirno pogledati v oči in ozavestiti, da neresnične 
in nepreverjene informacije povzročajo nepopravljivo škodo. 
Šmarčanke in Šmarčani smo pokazali, da smo odgovorna 
skupnost, ki zna stopiti skupaj, zato zmoremo in smo 
pripravljeni tudi na to, da smo strpni in solidarni.
MATIJA ČAKŠ, župan 

Učiteljica je pri svojem delu natančna, delovna in odgovorna. 
Kot učiteljica svojo ljubezen do petja in glasbe že več let 
prenaša na naše učence kot vodja otroškega pevskega zbora 
in vokalne skupine. Prav tako aktivno zastopa šolo na raznih 
prireditvah v kraju. Tudi v primeru, ki se je zgodil v marcu, 
je ravnala odgovorno, saj se je ob prvih znakih obolenja 
umaknila domov.
MITJA ŠKET, ravnatelj Osnovne šole Šmarje pri Jelšah

V vsej tej zgodbi, ki se ne bi smela zgoditi, je pomembna vloga 
tudi naše ustanove. Tako želimo sporočiti, da je pacientka 
pravočasno in na primeren način obvestila naše zaposlene tako 
o svojih simptomih kot o svojem obisku Italije. Te informacije 
je podala ob predhodnem telefonskem klicu in kasneje tudi ob 
obisku naše ambulante. Vse medicinsko osebje je razpolagalo 
z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih je pacientka 
pravočasno podala.

Tako odločno demantiramo vse navedbe družinskega člana 
naše zaposlene, ki so se pojavile na enem izmed socialnih 
medmrežij, in se hkrati iskreno opravičujemo za vse nadaljnje 
dogodke, ki jih je bila pacientka deležna. Hkrati pa vsem 
zagotavljamo, da se tovrstna situacija ne bo nikoli več ponovila. 
JASNA ŽERAK, mag. posl. ved, 

direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah

Ko veš, da narediš vse prav, vse seznaniš s pomembnimi 
informacijami, pa strah pri nekaterih ljudeh rodi drugo 
zgodbo. Kot bi se igrali 'gluhi telefon.' A ta 'igra' ima grenak 
priokus in povzroča hudo psihično bolečino. Sama sem 
obolela že pred zimskimi počitnicami in niti slučajno nisem 
'prišla z virusom' s smučanja, saj so prvo pozitivno okužbo 
s koronavirusom na območju, kjer sem smučala z družino 
in prijatelji, potrdili šele tretji teden po mojem odhodu. In 
potovalo je veliko ljudi - mnogo jih je bilo po večjih letališčih, 
kot so Benetke, Milano, Barcelona, Madrid … V mestih, kjer 
so se okužbe v Evropi začele. Čeprav danes že ugotavljajo, da 
je virus krožil med nami že kak mesec ali dva prej, kot smo 
vedeli, nihče ne ve, kdaj dejansko oboli. Vsekakor pa sem o 
počitnicah v Italiji pravočasno seznanila tako ravnatelja kot 
tudi medicinsko sestro in zdravnika.

Zato, dragi Šmarčani, bodite pazljivi. Zgodba, ki se je dogajala 
meni, bi se lahko komurkoli in vsak bi jo doživljal drugače. Jaz 
sem se 'pobrala', a za to sem potrebovala precej časa. Za vso 
moč in podporo sem hvaležna družini in prijateljem. Veliko 
vas je, ki nikoli niste podvomili vame. 
Hvala vam iz srca.
TJAŠA ŠUC

OPRAVIČILO UČITELJICI

Čeprav časa ne morem zavrteti nazaj, mi je iskreno žal za objavo, 
ki sem jo zapisala v strahu in objavila na socialnem omrežju 
Facebook. V paniki sem si po pogovoru s hčerko ustvarila svoje 
mišljenje in zapisala žaljiv zapis. Na določenih mestih so bile 
'izrečene' tudi grožnje pacientki, kar je povzročilo napad javnosti. 
Ko je panika popustila, sem se zavedala, da sem z neresnično 
objavo dala povod novemu valu laži še tedne po objavi besedila. 
Izrekam globoko opravičilo učiteljici in njeni družini. 
Ne mine dan, da ne razmišljam, kako popraviti to napako. 
KATJA REBOL



MOJA OTROKA 
STA VIDELA, DA 
TRPIM, DA SEM 
SE POBRALA 
IN ŠLA NAPREJ. 
IN TUKAJ 
ZAKLJUČUJEM. 
PONOSNO IN 
Z DVIGNJENO 
GLAVO."
BESEDILO IN ILUSTRACIJA

Katja Šket

Predstavljajte si, da ste tako 
majhni in nebogljeni, da ne 
morete preživeti sami. Vaš cilj je 
najti ugodno okolje, v katerem bi 
lahko uspevali in rasli, preživeli 
in se ne nazadnje razmnožili. 
Nič hudega sluteč iščete kakšno 
ugodno mesto, nekaj živega, 
okolje, kjer bi vam bilo prijetno. 
Nikomur ne želite škoditi, še 
manj koga pokončati. Iščete 
prostor zase, in ko ga najdete, 
se radostno veselite, da ste prišli 
na pravi kraj, na cilj, počutite se 
kot doma.

Pravkar ste se vživeli v 
organizem, za katerega se 
znanost ne more poenotiti, ali 
je živ ali ne, lahko je manjši od 
molekule in ne vemo, od kod 
izvira in koliko je star … Vživeli 
ste se v virus, kar v starogrščini 
pomeni strup. Strup, ki je ustavil 
visoko tehnološko razviti svet, 
zrušil ustaljeno in samoumevno, 
odpiral mnoga pereča vprašanja 
in prevpraševal naša udobna 
življenja. Naš občutek, da Vse 
obvladujemo, narisani na vrhu 
drevesa življenja, se je razblinil.

Človeška zmožnost vživljanja v 
druge osebe, fiktivne karakterje 
ali celo v “neživi” svet (če sploh 
lahko govorimo, da je karkoli 
neživo) je nekaj posebnega. 
Z vživljanjem nam je dano, 
da delimo čustva, aspekte, 
perspektivo drugih in tako (po)
doživimo njihovo življenjsko 
situacijo, ne da bi jo morali 
doživeti na lastni koži. Prav 
nič zavidanja vredno situacijo 
lahko podoživite skozi pogovor s 
Tjašo Šuc, ki je bila v Šmarju pri 
Jelšah med prvimi testiranimi 
za Corona virusom. 21. 5. 2020 
je bila pripravljena deliti z 
nami, kako ranijo krivice, laži 
in govorice, kako ranljivi smo 
ljudje in hkrati kakšno (po)moč 
lahko črpamo iz dobrih besed, 
naklonjenih ljudi in prijetnega 
okolja skupnosti.

Če se vrneva v času nazaj, mesece nazaj, ko 
se je Wuhan zdel nepoznan, oddaljen in 
sam. Tjaša, kje si bila, kaj si počela, preden 
te je doletela velika skrb v mikro obliki? 
Normalno sem bila v službi, delam v osnovni 
šoli. Pa doma, tukaj v Šmarju, s svojo 
družinico ter na pevskih vajah in tako … 
Kot sicer vsak dan, nič posebnega.

Kdaj se je zasukal tvoj vsakdan?
Že teden dni pred zimskimi počitnicami 
me je začelo močno stiskati v prsih, imela 
sem plitev dih, občutek, da me boli cel prsni 
koš, ampak nisem imela vročine, zato nisem 
šla k zdravniku. K zdravniku ne hodim kar 
tako, samo, če je res hudo. Ob tem je zbolel 
tudi moj starejši sin, ravno dan, preden smo 
nameravali iti na smučanje v Italijo. Ker je 
kašljal in imel vročino, je šel k pediatru, ki je 
rekel, da gre za prehlad z vročino, da bo čisto 
v redu, če odpotujemo. In smo res šli. 

Je bilo takrat že kaj govora o koroni?
V soboto, 22. 2. 2020, ko smo odpotovali, 
še ni bilo govora o virusu v Italiji, to se je 
začelo malce kasneje, v ponedeljek in torek. 
Spremljali smo novice in medije, kaj se 
dogaja, če bi morali predčasno domov ali 
kaj podobnega. Moj partner se je še hecal, 
da bomo lahko ostali na smučanju še dlje, če 
se bodo meje zaprle. Takrat nihče ni vedel, 
kako resno se bodo zadeve odvile. 

Kako si preživljala počitnice?
Na smučanje sem šla z družino in prijatelji. 
Midva s starejšim sinom sva prve dni bila le 
v apartmaju, saj je sin okreval, ostali pa so 
smučali. Čisto normalno smo se čez teden 
dni vrnili domov, torej v soboto 
(29. 2. 2020), meje so bile še vedno odprte, v 
glavnem nič posebnega.

Torej sta vidva s starejšim sinom zbolela 
pravzaprav pred samim izbruhom v Italiji, 
dosti pred kakršnimi koli uradnimi ukrepi 
in razglasitvijo pandemije?
Ja, jaz in moj sin sva zbolela doma, v Šmarju, 
preden smo šli na počitnice. Tudi kasneje 
nihče drug iz družbe ni zbolel, tudi moj 
partner in mlajši sin nista zbolela ter sta bila 
na testiranju negativna.

Je bilo v času, ko si zbolela na splošno več 
bolnih, kot sicer v času viroz?
V šoli delam deset let in ne pomnim, da 
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bi katero leto do sedaj bilo toliko bolnih 
učencev kot letos. Učiteljice smo pogosto na 
načrtovanjih razmišljale, kako prilagoditi 
snov in počakati z učnimi vsebinami, kjer 
bodo otroci potrebovali več razlage … 
Prestavile smo tudi pisni preizkus. Manjkalo 
je res ogromno učencev. Zgodilo se je celo, 
prav na valentinovo se spomnim, da je bilo 
v enem razredu od 22 učencev v šoli le 5. 
V mojem razredu jih je manjkala polovica. 
Tudi šola je ministrstvo redno obveščala o 
številu izostankov.

Misliš, da so že v februarju pri nas 
obolevali za koronavirusom?
Glede na simptome in zaskrbljenosti staršev 
o poteku bolezni njihovih otrok bi lahko 
rekla, da so. Vendar testiranj še ni bilo. Vem 
le, da je bila prva potrjena okužba v delu 
Italije, kjer smo smučali, šele tretji teden po 
našem prihodu domov. 

Kako so se odvijali dogodki po tvojem 
prihodu iz Italije, po počitnicah?
V ponedeljek (2. 3. 2020) sem se vrnila 
v službo. Na jutranjem sestanku, ki ga 
imamo strokovni delavci centralne šole vsak 
ponedeljek pred poukom, nam je ravnatelj 
podal navodila, da uvod prve šolske ure 
namenimo pogovoru o koronavirusu ter 
učencem prikažemo pravilno umivanje rok 
in higieno kašlja po navodilih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. Po sestanku 
sem povedala ravnatelju, da sem bila tako 
kot mnogi tudi jaz med počitnicami na 
smučanju v Italiji in ga vprašala, ali misli, da 
bi bilo bolje, da grem domov.

Kaj je rekel ravnatelj na to?
Takrat s strani vlade ali ministrstva ni bilo 
nobene direktive, da bi kdorkoli, ki je prišel 
iz tujine in bil zdrav, ostal doma. Ker sem 
bila zdrava, je ravnatelj sklenil, da ostanem 
v službi. Tako sem učila do srede, 4. 3. 
2020. Med poukom sem dobila glavobol 
in se začela slabše počutiti. Odpovedala 
sem vajo s pevci in takoj po pouku odšla 
domov. Izmerila sem si vročino, javila 
v šolo, da sem zbolela, in poklicala v 
zdravstveni dom, saj sem morala odpreti 
bolniški stalež. Medicinski sestri svoje 
osebne zdravnice sem po telefonu opisala 
znake bolezni ter povedala, da prihajam iz 
Italije. Ob tem je postala pozorna in je moj 
klic prevezala direktno k zdravniku, ki je 

takrat nadomeščal mojo osebno zdravnico. 
Tudi njemu sem povedala, da sem bila 
na počitnicah v Italiji, da imam glavobol, 
vročino in da me peče grlo. Zaradi slednjega 
je rekel, naj pridem na pregled, če imam 
slučajno angino. 

Je zdravniški pregled potekal po kakšnem 
posebnem postopku?
Ob mojem prihodu v ambulanto se je 
zdravnik spomnil klica in rekel: „Aha, 
Italija.“ Zagotovo je bil zdravnik bolj 
previden, saj sem dobila občutek, da si 
še pogosteje umiva roke, kot to navadno 
počnejo pri pregledih. Tudi v grlo mi je 
gledal z razdalje. Ker nisem imela vseh 
simptomov, ki so takrat veljali za Covid-19, 
me ni poslal na testiranje. V kartoteko je 
zapisal „viroza“. 

Kako si prebolevala virozo?
Po treh dneh sem bila že brez vročine, a sem 
še ostala doma, da se okrepim. V torek (10. 
3. 2020) sem nameravala iti v službo, a je 
sin dobil vročino, ki mu je sicer že isti dan 
upadla, tako da sem ostala še doma. Ker 
sem zaradi bolezni odpovedala predvidene 
fizioterapije, s katerimi sem ravno pričela, 
sem poklicala na Fizioterapijo ZD Šmarje, 
da bi se dogovorila za naslednje termine. 
Ker sem bila zdrava, je fizioterapevtka 
predlagala, naj pridem. Nato sem prejela 
klic zdravnika, ki je povedal, da je bila pri 
njem na pregledu moja sodelavka, ki jo je 
skrbelo, da ima koronavirus, ker se je družila 
z menoj, ki sem bila v Italiji. Ona je bila ta 
dan že na testiranju in v Celje je napotil tudi 
mene. 

Torej 6. dan tvojega bolniškega staleža, so 
te poslali na uradno testiranje okužbe s 
koronavirusom?
Da. Prostovoljno in sama sem se odpeljala v 
Celje, kjer v „zabojnikih“ ni bilo prav nobene 
gneče. Vsaj nekaj dobrega – nobene čakalne 
vrste. Takrat sem bila prepričana, da ne 
morem biti pozitivna, saj sem že ozdravela. 
Tudi prva diagnoza po pregledu je bila, da 
virusa zagotovo nimam, saj nimam nobenih 
simptomov. A počakati je bilo treba na 
rezultate brisa.

Kakšni so bili rezultati testiranja?
Naslednji dan, v sredo, me je okrog druge 
ure popoldne poklicala Alenka Trop Skaza 

in mi povedala, da sem pozitivna. Bila sem 
šokirana. V lokalnem okolju so krožile 
govorice, da ima moja družina koronavirus 
in da smo vsi v karanteni, še preden sem 
šla na testiranje. Ravno zato sem si srčno 
želela, da bi bili izvidi negativni in bi se 
nepreverjene govorice lahko ustavile.

Koga si najprej obvestila o tem, da si 
pozitivna?
Ravnatelja. Bil je prvi, ki je izvedel, da 
sem pozitivna na virus. Nisem poklicala 
partnerja ali mame, temveč njega, saj sem 
vedela, da bo moral nekaj narediti s šolo, 
glede na to, da se je ena šola v Kamniku 
takrat že zaprla. 

Kakšen je bil odziv tvojega nadrejenega?
Rekel je: “Vse bo v redu, Tjaša, vse bomo 
uredili.”

Kako si preživljala dneve v karanteni?
Jok, nespečnost, strah, tresenje, stiska, obup 
in žalost so bili moji tesni spremljevalci. A ne 
zaradi izvida testiranja, temveč zaradi ljudi, 
ki so širili neresnice. Bila sem ‚brezglava‘, 
razpršenih misli, res je bilo hudo. Sem oseba, 
ki v vsakem vidi nekaj pozitivnega, zato mi 
je bilo spoznanje, kaj lahko sprožijo ljudje, 
toliko bolj ranljivo. Dolgo časa nisem šla 
iz hiše, niti na teraso. Imela sem občutek, 
da vsi grdo in slabo mislijo o meni. Veliko 
sem prejokala, grozno je bilo. Tako je 
partner prevzel vsa gospodinjska opravila 
in poskrbel za najina zlata fanta, prijatelji pa 
so v času 14-dnevne karantene poskrbeli za 
najnujnejše dobrine iz trgovine.

Kako si se soočala z notranjo stisko?
Veliko sem premlevala. Kar ni dobro. Najprej 
sem brezciljno tavala po stanovanju, ponoči 
nisem spala, imela sem celo nočne more. 
Sčasoma sem se zavedala, da se moram 
pobrati in iti naprej že vsaj zaradi otrok. Moji 
fantje so bili moja največja motivacija. 

Si ob govoricah bila deležna tudi česa 
bolj spodbudnega?
Seveda. Prejela sem ogromno pozitivnih 
sporočil in klicev, katerih sem bila izjemno 
vesela. Ogromno mi pomenijo tudi 
sporočila staršev mojih učencev, ki niso 
nasedli govoricam in so verjeli, da je resnica 
drugačna. Vsaka spodbudna beseda mi 
je pomagala iti naprej. Četudi nehote pa 
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so skozi pogovore do mene ‘pricurljale’ še 
kakšne grenke izmišljene informacije. A 
nihče me ni klical z namenom zastraševanja. 
Tudi policije nisem nikoli videla in od 11. 
marca sem bila le doma. Joj, kaj vse ljudje 
‘naumijo’.

Si poleg družine še s kom delila svojo 
plat zgodbe?
Z vsemi, ki so me poklicali in mi želeli 
prisluhniti. Da sem govorila svojo zgodbo, je 
bilo sprva tudi zdravilno, saj sem ozavestila, 
da sem ravnala prav in odgovorno. Da ima 
vsaka zgodba dve plati, učim tudi učence v 
šoli. Kadar se kdo spre, vedno prisluhnem 
vsakemu posamezniku. To že znajo malčki 
kdaj sami uporabiti in pravijo – vedno 
prisluhni vsem.

Čeprav praviš, da si mnogim razlagala, vseh 
človek pač ne more nagovoriti. Gotovo pa 
bo ta intervju dosegel še kakšno dušo. 
Morda. In upam. Prav nikomur ne 
privoščim tega, kar se je zgodilo meni. Sosed 
mi je povedal, da je o nastali situaciji govoril 
s starejšim sinom. Rekel mu je nekako 
takole: »Zapomni si tole zgodbo. Nekoga so 
obtožili stvari, za katere ni kriv. Za bolezen 
namreč nihče ni kriv. Če se to kdaj zgodi 
tvojemu bližnjemu, daj ga pokliči, pozanimaj 
se, ne verjemi drugim.“ Všeč mi je bilo, da 
ga je hotel iz te situacije nekaj naučiti.

To je dobra lekcija. Preden si iz drobcev 
neresnic ustvariš svojo resnico – vprašaj. 
Kaj pa si se ti naučila iz te situacije?
Mislim, da tega, da niso vsi ljudje tako dobri, 
kot sem imela občutek. Jaz sem v vsakem 
znala poiskati nekaj dobrega, najti njegove 
kakovosti, z nikomer se nisem kregala v 
življenju. Tako delujem, takšna sem in vem, 
da se ne bom mogla spremeniti, ker to ne bi 
bila jaz. Verjamem pa, da bom bolj previdna 
do ljudi pa tudi malo bolj ‚močna‘, ker je to 
situacija, ki te okrepi. 

V tem času smo bili priča mnogim 
obračunom po družabnih omrežjih, od 
politično usmerjenih do povsem osebno 
naslovljenih.
Socialna omrežja so sicer doprinesla 
marsikaj dobrega, a v tem primeru je 
bilo zgolj le slabo. Na Facebooku lahko 
nekoga ogovarjaš, ne da bi mu gledal v 
obraz. Izgubila se je vsaka empatija. Ni 

pomembno, kako se ‘ta učiteljica’ počuti. Še 
isti dan, ko sem izvedela, da sem pozitivna 
za koronavirus, sem izklopila Facebook 
na telefonu. Vsul se je namreč plaz laži 
in primitivnih komentarjev, ki jih nihče 
ni zaustavil. Takrat sem se zaprla vase. To 
ni moje. To sprožajo drugi. Skušala sem 
se osredotočiti na topla in spodbudna 
sporočila.

Ti je kateri dogodek v procesu 
prebolevanja, tako fizičnega kot 
psihičnega, ostal posebej v spominu?
Mislim, da županov obisk. To je bilo 13. 
5. 2020. Ko je izvedel, da sem še vedno v 
stiski in da sem še vedno le doma, me je 
obiskal na domu in povabil na kavo. Čeprav 
nisem imela varstva za otročka, da bi res 
odšla v Šmarje (in morda še niti nisem 
bila pripravljena oditi od doma, iz mojega 
varnega okolja), mi je njegov obisk vlil 
dodatnih moči. 

Si imela kaj pomislekov preden si pristala 
na ta pogovor?
Od 11. marca 2020 sem doma. Neresnice in 
ogovarjanja so me psihično zelo prizadeli. 
Želim si, da so ljudje pazljivi in da bo tega 
v prihodnje manj. Nikjer nisem dajala 
intervjuja, le tukaj. Želim, da moje lokalno 
okolje, v katerem delujem, razume, kako se 
so zadeve odvijale.

Česa si se najbolj bala v vsem tem 
obdobju pandemije?
Skrbelo me je zase in za mojo družino. Če 
jaz nisem v redu, tudi moji otroci ne morejo 
biti v redu. Bila sem čustvena razvalina 
in to sta otroka čutila. Starejšemu sinu 
sem razložila, da sem bila med prvimi 
pozitivnimi v našem kraju in da so ljudje 
prestrašeni. 

Kako se je sin odzval na to?
“Mami, ti nisi nič kriva, rad te imam,” je 
rekel. Kar naprej mi je rožice nabiral in zelo 
se je trudil, da bi me razveselil. Mi kazal 
metuljčke … Vse, da bi me zamotil.

Veliko težje bi bilo, če bi bila sama in brez 
opore. Misel, česa se človek oprime, če 
nima nikogar …
Ja, človek bi lahko drugače končal, ne veš, 
kako bi operiral s čustvi, ne poznaš take 
situacije … Nanjo nisi pripravljen. 

Fascinanto je, da se je vse začelo zaradi 
virusa, a se ves čas pogovarjava o čisto 
drugih zadevah.
Ja, skrb vzbujajoče je, da sploh ni bilo več 
pomembno, kaj doživljam, kako trpim ali 
sem bolna, bolj je bilo pomembno, da so 
ljudje imeli krivca. Tudi zdravje za nekatere 
sploh ni bilo pomembno.

A ni vse črno okrog korone. Če pogledava 
širšo sliko, delfini so pripluli v Benetke, 
Kitajci so prvič po več desetletjih videli 
modro nebo, ozonska luknja se je zaprla.
Ja, tudi sama sem opazila liščka in druge 
ptice med karanteno, ki jih sicer ne vidim 
ali pa nisem dovolj pozorna. Zemlja se je 
malce ustavila in zažarela v vsej lepoti. Kot 
da bi to potrebovala – brez prometa, nič 
letal, le mir. Zame bi bil to najlepši čas, čas 
z družino, če se mi seveda ne bi zgodila ta 
travma.

Kako si si zastavila akcijski plan zase?
Kako to misliš?

Kot učiteljica operiraš z načrtom vsake 
posamezne ure, veš, kaj delaš posamezni 
teden … Kaj pa tvoj načrt zase?
(Premor). Težko je imeti načrt za nekaj 
nepoznanega. Vsak dan je drugačen – 
imam slabše in boljše trenutke. Da je prav 
slednjih vedno več, je posledica podpore 
moje družine in prijateljev. Vsakemu sem 
hvaležna do lune in nazaj. Postali so še 
bližnji. Res imam veliko podpore in to šteje. 

Hmmm … Načrt pa … Vem, da bom 
enkrat morala iti v Šmarje. Da bo to zame 
najtežji korak. (Na dan mladosti, 25. 5. 
2020, je odšla prvič in mi v sporočilu 
zapisala: "Ja, res sem potrebovala veliko 
časa. A ponosna sem nase. Moja otroka sta 
videla, da trpim, da sem se pobrala in šla 
naprej. In tukaj zaključujem. Ponosno in z 
dvignjeno glavo!" op. a.).

Sprva čas sicer celi, a sčasoma začne 
učinkovati ravno nasprotno: dlje kot 
čakamo, težje nam je iti v akcijo, začne 
nam ugajati in nas onemogoča. Te bo 
strah naslednje gripe, virusov?
Ne, to pa ne. Telo lahko hitreje pozdravimo 
kot dušo. Čeprav sem že mnogo bolje, vem, 
da mi bo ta situacija pustila grenak pečat. 
Strah je žal povzročil veliko nepravilnosti.
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O G L A S I

OBVESTILO

ODHOD JE VSAK TOREK IN ČETRTEK IZ AP ŠMARJE PRI JELŠAH.
ČAS ODHODA OB 5,30h.

VARSTVO OTROK V ČASU POČITNIC
Poletne počitnice so pred vrati! Veliko staršev je žal 
moralo del svojega letnega dopusta porabiti že v korona 
času in se sedaj srečujejo z iskanjem varstva svojih otrok. 
Na Zavodu TŠM s tem namenom razpisujemo tri termine 
za varstvo otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole.

1.termin 29. 6. 2020 – 3. 7. 2020
2.termin 6. 7. 2020 – 10. 7. 2020 
3.termin 13. 7. 2020 – 17. 7. 2020 

Varstvo bo potekalo od 7. do 15. ure v Šmarju pri Jelšah. 
Cena za termin je 30 € in zajema varstvo, animacijo 
in prehrano. Prijave zbiramo na spela.rozman@tsm-
smarje.si do petka, 26. 6. 2020. Število mest je omejeno.
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počitnice so tu! 

25



J A V N I  Z A V O D I

Skriti kotički Obsotelja in Kozjanskega
Prav prijetno je spoznavati skrite kotičke v naši neposredni bližini. 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega imamo razlogov in točk 
za obisk več kot je vikendov v letu. Pogosto ugotovimo, da slabo 
poznamo turistično ponudbo svoje bližnje okolice, hkrati pa smo 
lahko domačini tudi ambasadorji svojega kraja in s svojimi dobrimi 
zgodbami vabimo k nam domače in tuje turiste. Na Razvojni 
agenciji Sotla že vrsto let skrbimo za skupno promocijo območja, v 
katerega vključujemo tudi območje občine Šmarje pri Jelšah. Nekaj 
namigov, kje najti informacije za raziskovanje našega območja:

SPOZNAVANJE VINSKIH CEST

V projektu In cultura veritas smo partnerji iz Slovenije in Hrvaške 
v začetku letošnjega leta vzpostavili celovit digitalni katalog, ki 
podrobno predstavlja ponudbo treh vinskih cest na Hrvaškem 
in Šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste na slovenski strani 
projektnega območja. Na povezavi www.inculturaveritas.eu tako 
najdete zbrane vinske ponudnike ob vinskih cestah ter pregled 
naravne in kulturne dediščine. 

S KOLESOM, KONJEM ALI PEŠ

Že pred časom smo na Razvojni agenciji Sotla vzpostavili 
destinacijsko spletno stran (www.visitok.eu), na kateri prav tako 
najdete zbrano ponudbo širšega območja, petih občin Obsotelja in 
Kozjanskega. Ob »top« atrakcijah najdete zbrane tudi digitalizirane 
konjeniške in kolesarske poti, zemljevide pešpoti na območju 
in marsikatero uporabno informacijo, ki vam bo v pomoč pri 
načrtovanju spoznavanja našega območja. 

DELI IN VABI NA OBMOČJE

Po vzoru priporočil Slovenske turistične organizacije in kampanje 
Moja Slovenija na socialnih omrežjih, ki jih urejamo, predstavljamo 
skrite kotičke našega območja, na katerih so domači in tuji turisti 
z nami že delili svoje fotografije iz izletov in potepanj z značko 
#obsoteljekozjansko.

Spremljate naš Instagram profil (@visit_obsotelje_kozjansko) 
in Facebook stran (Obsotelje & Kozjansko) ter nam pomagajte 
pri promociji območja. S pomočjo fotografij, objavljenih na 
družbenih omrežjih, nam boste pomagali odkrivati in širši 
javnosti predstavljati najboljše razglede, neobljudene poti, običaje, 
pristna doživetja ter posebnosti manjših in večjih krajev na 
območju. Obiščite skrite kotičke in jih delite z značko, hashtagom 
#obsoteljekozjansko. 
Anita Čebular, vodja projektov 

J A V N I  Z A V O D I

Knjižnica Šmarje pri Jelšah povezuje, 
tudi ko življenje pade na glavo
Sredi snovanja prihodnjih kulturnih prireditev in izobraževalnih 
vsebin smo nenadoma morali na hitro zapreti vrata. Zvoki prijetnih 
klepetov med knjižnimi policami so potihnili. Tako zaposleni kot 
uporabniki smo se morali soočiti z novo resničnostjo: z življenjem 
v samoizolaciji.

Ravno nepredvidljivost življenja včasih privede do novih rešitev. 
Tako je prišlo do pobude, da vsaj del naših dejavnosti prenesemo 
na splet in se tako povežemo z našimi uporabniki na daljavo.
V kolektivu smo hitro previharili ideje za nove načine sodelovanja 
in vsebine prilagodili za splet. Na YouTube kanal Knjižnica 
Šmarje pri Jelšah https://bit.ly/KSPJ-youtube smo preselili 
psihološke večere, pogovore z dr. Karlom Gržanom, zeliščne 
delavnice ... Še vedno pa lahko z otroki poslušate pravljice, ki 
jih prebira naša knjižničarka. Zanimivi videi so nastali tudi ob 
sodelovanju z mentorji študijskih krožkov, predavatelji Univerze 
za tretje življenjsko obdobje in gosti.

Trudili smo se prebuditi ustvarjalnost in interakcijo z ljudmi tudi z 
dvema natečajema. Natečaj Otroško gledališče doma je nagovarjal 
otroke. Ob Noči knjige smo z video napovednikom otvorili literarni 
natečaj Življenje je padlo na glavo, namenjen beleženju duha časa 
med epidemijo koronavirusa. 

Če je bila za razcvet Šmarja pri Jelšah v 18. stoletju "kriva kuga", 
lahko na podoben način tudi koronavirus prinese razcvet 
pozitivnih misli, dobrih odnosov, raznovrstnih idej in prijetnih 
druženj v šmarskem hramu kulture.
Irena Černelč, bibliotekarka
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Lokalna tržnica
v Šmarju pri Jelšah
PLOŠČAD PRED KD ŠMARJE

vsako PRVO SOBOTO v mesecu 9.00 - 11.00 

vsak PETEK 11.00 - 14.00

vsako SREDO 11.00 - 15.00

ZDAJ JE ČAS.

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #smarjeprijelsah
www.tsm-smarje.si

Za izlet v Šmarje.

Š M A R J E
p r i j e l š a h

Turizem na spletu
Brez digitalne prisotnosti si turističnega poslovanja sploh več ne 
moremo predstavljati. Smo v času digitalizacije, ki kar napreduje, 
tudi na področju turizma. Ne znamo si več predstavljati izleta po 
naši deželi, da nebi prej po spletu preverili ponudbo turistične 
destinacije, v katero se odpravljamo, da bi ugotovili, kaj vse nam 
ponuja. Želimo si čim enostavnejša potovanja in čim več doživeti. 
Učinkovita in privlačna digitalizacija turistične ponudbe prinaša 
boljšo komunikacijo in obveščenost tistim, ki že vedo, katero 
turistično aktivnost bodo obiskali.

JZ TŠM Šmarje pri Jelšah, trenutno izvaja aktivnosti, kot partner, 
skupaj z Občino Rogatec in ZKTR Rogatec, pod naslovom 
projekta Razvoj in trženje ponudbe območja Obsotelja in 
Kozjanskega, ki je bil sprejet na 2. Javnem pozivu za izbor 
operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v 
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za 
izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 

v programskem obdobju 2014–2020 sofinancirane iz sklada ESRR.

S tem projektom in njenimi aktivnostmi, ki se nanašajo na 
digitalizacijo v turizmu želimo povečati razvoj in trženje 
turistične ponudbe naše občine. Želimo, da vse turistične 
dejavnosti, ki potekajo v našem kraju, dobijo večjo tržno 
vrednost, prepoznavnost ter možnost trženja. Vsi turistični 
ponudniki bodo imeli tudi možnost izobraževanja za lažje in 
boljše trženje ponudbe naše občine, ki nudijo dobre rezultate. 
Tako bomo s pomočjo spletnega marketinga, trženja turističnih 
doživetij in ostalih aktivnosti prepoznavnejši in bolj dosegljivi 
vsem tistim, ki si želijo doživeti butični, zeleni turizem v našem 
kraju in okolici.  
Špela Žaberl, TŠM
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V sredo zvečer, kot pravi 
Šmarčani, kar sredi tedna 
smo se dobili na Šmarskem 
špricerju »Šmargotu« z dvema 
trenutno najbolj priljubljenima 
Šmarskima influenserjema Žigo 
Petkom in Janezom Čakšem, ki 
pravita: »Sma sorodne duše ži 
ud mualih naug. Žiga jie bulj 
šaulan in mua prejk stijke iz 
javnuostjo, Jani pa jie buolj 
udpart za fse druge dejle«. 

Sta prava Šmarčana, ki jima je Šmarje 
in njeno narečje zlezlo pod kožo, že v 
mladosti. Oba sta obiskovala srednjo šolo 
v Celju in fakulteto v Ljubljani, vendar sta 
svoje korenine strogo kazala s Šmarskim 
narečjem. Žiga pravi: »Tau jie tijstuo rejs 
iskrejnuo, ne pa de se mejnjo Šmarčani po 
lublanskuo srejd Lublane«. 

Oblikovanje skupine na socialnih omrežjih 
je bila njuna zamisel že nekaj časa, želela 
sta povezati Šmarčane: »Staruo in mladuo 
in tuota kriza jie bla tabaulši trenutek. 
Hvala Petru Čakšu, Žigi Šramlu ter Žigi 
Anderliču za oblikovaje pudaube in 
logotipa argota.«

Šmarski Argo je zanimivejši, drugačen od 
drugih, saj jih na spletu obstaja že kar nekaj, 
pravita: »Naš kraj ma strašno velik narečij 
in izhaja resnijčnuo iz našiga okolja, ne 
sposoujamo si besejd od drugih«. Povedala 
sta tudi: »Konkurence se ne bojijma, sma je 
vesejla«. Skupino sta ustanovila 14. aprila 
in že čez nekaj dni sta dobila konkurenco iz 
sosednje občine. Janez: »Midva sma bla v 
Rogaških novicah ži prajt, ku auni sami«. 

Njuna skupina vsak dan šteje več članov, 
danes so presegli številko 3.000. 
Člani v njuni skupini so zelo različni, 
združujejo vse generacije in so vsi 
enakovredni, ne glede na starost in 
izobrazbo. Janez pravi: »Na začetki 

jie bluo vječ Šmarčanov, zdaj ni vječ 
nujno, sprajmemo tut druge, či ji trajba 
Slatnčana«. Presenečena sta, da so v 
skupini najbolj aktivni tudi Šmarčani, ki so 
razseljeni po različnih delih Slovenije, sveta 
in pogrešajo svoj dialekt. Janez: »Aktivn 
jie Igor Cesarec kar iz Amerike, Maja 
Slatinšek s svuojim šentviškim naglasuom 
iz Londona. Ponosna sma na podpauro in 
aktivnost župana Matije Čakša, direktorja 
knjižnice Marka Samca, komika Aleša 
Novaka in druge … Žiga pravi: »muoja 
tjeta Martina iz Brestance tak pogrejša 
Šmarje, de je napijsala kar šmarsko 
zdravlico«. Tematike v skupini Šmarski 
Argo so zelo različne, veliko je spominov 
iz otroštva in preteklosti, tudi o vremenu 
in kaj saditi na vrtu ter seveda o pivskih 
navadah Šmarčanov. 

Mediji ju imajo zelo radi, zato pravita: 
»Vsak cajt pričakujema klic Avdića iz 
Radia1 in BBC News Worlda.« Bila sta že v 
vseh medijih iz okolice, ki so se že prve dni 
ob ustanovitvi skupine želeli njun intervju, 
že drugi dan sta bila na lokalnih medijih 
Kozjansko.info in Radiu Štajerski val. 
Pravita pa: »Še posebej sma ponuosna, de 
sma bla v rubriki 24.ur, f Šmarje se živleje 
vrača.« 

Trenutno sta najbolj aktualna projekta, ki 
se navezujeta na njuno skupino prodaja 
obeskov ter magnetkov v trgovini Kašča 

S ŠmArgutum nazdrovmu vsi,
živeli Šmorčani!

Naj smajh prežine vse skarbei,
v noših sarcih 

pa naj se nauvi up zbudei.
Žolusti par nas vič nei,

udkor se par Urški špreicar dubei.
Zatau dubru vaulu širmu mei,
da ne bu vič žalustnih ludei.
Naj daubar soused bu mejok,

da bu lihku srečn vsok ...

Martina Skutnik

BESEDILO Špela Žaberl
FOTOGRAFIJA Klavdija Peperko
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ter cvetličarni Jana in »Šmargo špricer« 
pri Urši, Janez pravi »se lepau prodavle«. 
V prihodnjih mesecih se pripravljajo novi 
projekti, eden izmed prvih je čisto prava 
»Šmargo pica«, ki jo že lahko dobite pri 
pivnici Lipnik. Za tiste, ki pa ste bolj 
poučno naravnani, pravita: »Prihaja 
presenečeje, zbirka najboljših citatov.« 
Izdeluje se še promocijski material z 
logotipom Šmarski argo, ki ga bo možno 
kupiti na različnih mestih v Šmarju. V 
naših novicah pa sta si izborila kar svojo 
rubriko, tako da jih bomo lahko spremljali 
ob vsakem izidu. Obljubila sta tudi, da 
kakšen »Šmargo piknik« bo. Sledi pa tudi 
promocija turističnih atraktivnosti v občini, 
pravita: »Zdaj jie še fse zapstoj, naslegjič 
buo ži druago.« 

Za konec sta povedala: »Svauj cilj sma ži 
dusegla, de ludi razvedrima, nasmejima in 
ubarnema fkraj uod težav in prublemov, 
tau za naj nij biznis. Strašno sma vesejla, 
de ludje pridejuo do naj, majo ideje in suo 
parpravleni sudelovat iz nama, za naše 
Šmarje. Fsi za jeniga, Šmarje za fse!« 
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VPIS OTROK V 
VRTEC ZA ŠOLSKO 
LETO 2020/21
 
V času od 30. 3. do 30. 4. 2020 je potekal vpis novincev v 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah za šolsko leto 2020/21. Zaradi 
spremenjenih okoliščin je vrtec vloge sprejemal po pošti ter 
po e-pošti. Odpadla so odprta vrata.

Skupno je prispelo 90 vlog za vpis, od tega 67 vlog za vpis v 
septembru in 23 vlog za vpis med šolskim letom. Od tega je 
vpisanih 17 otrok drugega starostnega obdobja ter 73 otrok 
prvega starostnega obdobja. 

Glede na predvideno število prostih mest ugotavljamo, da je 
prostih mest za vpis v septembru 2020 dovolj za vse novince, 
za katere so vloge prispele pravočasno, ter hkrati izpolnjujejo 
vse zakonske pogoje za vpis. Starši so že prejeli obvestila o 
sprejemu otroka v vrtec ter v podpis pogodbo o medsebojnih 
pravicah in obveznostih staršev in vrtca. 

Na voljo je še nekaj prostih mest za vpis v septembru, tako 
da so starši še vedno vabljeni, da podajo vlogo za vpis. Za 
dodatne informacije lahko kontaktirajo svetovalno delavko 
Sabino Jurkošek na mail sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si 
ali na tel. št. 03 817 15 93 oz. se osebno oglasijo v vrtcu. 

Osnovne informacije za starše novincev so dostopne tudi 
na spletni strani vrtca. Vloge za vpis med šolskim letom 
sprejemamo skozi celo leto in jih bomo obravnavali v skladu 
s Pravilnikom o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec 
Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS 117/08 in 35/10), o čemer so bili 
starši že pisno obveščeni. 

Vrtec bo otroke razporedil v posamezne oddelke in pri tem 
oblikoval homogene, heterogene in kombinirane oddelke. 
Cene posameznih oddelkov so v skladu s Sklepom o določitvi 
cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu 
Šmarje pri Jelšah (UR. L. RS 6/2019) od 1. 2. 2019 naslednje:
– oddelki starostne skupine od 1–3 let  494,00 EUR;
– oddelki starostne skupine od 3–6 let  369,00 EUR;
– oddelki starostne skupine od 3–4 let 
   in kombinirani oddelki    411,00 EUR. 

Jelka Kitak, Ravnateljica JZ Vrtec Šmarje pri Jelšah
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Kulturna dediščina svojega kraja
Učenci 8. in 9. razredov so v mesecu maju izvedli e-kulturni dan 
na daljavo na temo Ohranjanje lokalne kulturne dediščine ob 
spoznavanju Šaljivih zgodb o Lemberžanih (1954, Niko Kuret). 
Učence smo ob pomoči predsednice TKD Lemberg Slavice 
Lorenčak in stripa popeljali na virtualni potep po znamenitostih 
domačega kraja Lemberg s ciljem približati ta delček izredno 
bogate lokalne kulturne dediščine. 
Valentina Kidrič, OŠ Šmarje pri Jelšah

Razmišljanje osmošolke …
Mislim, da je lokalna kulturna dediščina kraja zelo pomembna za 
nas. To so predvsem sledi o ljudeh, njihovi kulturi in zgodovini, 
ki imajo izjemno vrednost za posamezen narod. Obdaja nas v 
velikih in majhnih mestih, v naravi … Zelo pomembna je tudi 
za turizem. Skrbeti moramo, da ne pride v napačne roke in jo 
ohranjati v dobrem stanju. Če tega ne bomo upoštevali, bodo 
naslednje generacije ostale brez vsega, kar smo do takrat vestno 
prenašali naprej, iz roda v rod. Skrb za kulturno dediščino je vse 
večja. Ustvarja občutek združenosti in skupne vrednote. Zato je še 
toliko bolj pomembno, da skrbimo zanjo, da znanje živimo naprej 
in spodbujamo mlado generacijo za vzdrževanje tega bisera naših 
krajev in zgodovine.
Mia Strašek, 8. a 

Kako so Lemberžani ugotavljali, 
kakšne oblike je Zemlja
Lemberžani so se vedno spraševali, kakšne oblike je Zemlja. 
»Mogoče je kvadratna,« so govorili, »mogoče trikotna, mogoče 
pravokotna.« Nihče ni vedel. 

Nekega dne so se odločili, da bodo to preverili. Tako so začeli 
graditi najdaljšo lestev na svetu. Ko so jo zgradili, so jo postavili 
ob največjo stavbo v kraju, saj so mislili, da lahko določijo obliko 
Zemlje le iz zraka. 

Nato se je najpogumnejši Lemberžan povzpel po tej lestvi velikanki. 
A ko je prišel do konca lestve, je nenadoma izgubil ravnotežje in 
padel naravnost na ostale Lemberžane, ki so ga od spodaj gledali. 

Od tistega dne se Lemberžani ne prerekajo več, kakšne oblike 
je Zemlja.
Žiga Plahuta, 8. c

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

Kako so Lembržani globočino Drave merili. ana gajšekKako so Lembržani bika v zvonik vlekli. luka pustišek
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-5% POPUST
NA DELOVNE ZVEZKE

moznost placila na 3 OBROKE
v v

PO ŠOLSKE POTREBŠCINE V 
PAPIRNICO PETKA ŠMARJE PRI JELŠAH

(za naročila do 5. 7. 2020)

SEZNAME DELOVNIH ZVEZKOV IN 
POTREBŠČIN ZA VSE OSNOVNE ŠOLE

 IMAMO V PAPIRNICI PETKA. 
ZAGOTAVLJAMO HITRO DOBAVO

 DELOVNIH ZVEZKOV.

-30% POPUST
NA VSE ŠOLSKE TORBE
Kuponček za popust velja na vse šolske torbe
razen na torbe blagovne znamke Spirit in na 
večdelne sete šolskih torb. Kuponček velja od 
18. 6. do 30. 6. v papirnici Petka Šmarje pri Jelšah. 
Popust se obračuna pri blagajni in se ne sešteva z 
ostalimi popusti. Popust velja ob priložitvi kupona.

v

NA VSE ŠOLSKE 

POTREBŠCINE

-20% POPUST

v

Popust na šolske potrebščine velja od 18. 6. do 31. 8. 2020

NAROČITE JIH LAHKO TUDI NA: petka.smarje@gmail.com

Papirnica Petka Šmarje 
(ŠMARSKI HRAM)
Aškerčev trg 14, 

3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: 031/340 - 180

e-mail: petka.smarje@gmail.com

VSE ZA PISARNO
● pisarniški material● potrošni material
● tonerji in kartuše ● fotokopiranje

BREZPLAČNA DOSTAVA
ZA VSA PODJETJA IN 

PRAVNE OSEBE. 

● voščilnice ● darilni program ● darilni papir, vrečke in škatlje
● otroške knjige in pobarvanke ● žepne knjige, 

● kuharske knjige in praktični vodniki

DELOVNI CAS
v

PON - PET: 8:00 - 19:00
SOBOTA: 8:00 - 12:00

IGRACE IN DARILNI PROGRAM
● Bruder igrače ● Lego kocke ● družabne igre in igralne karte

● Ste� in Evi punčke ● TOP MODEL 
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TADEJ STEPIŠNIK PERDIH se je v dneh karantene, ob branju zapisov Šmarskega 
argoja pretvarjal, da je v Šmarju, pa čeprav je izvajal #ostanidoma v Atenah. “Ti lehko 
grajš vun iz Šmarja, Šmarje pa ne maure vun iz tibe!” (Janez Lojen @Šmarski Argo).

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

V Grčijo redno zahajam že nekaj časa, naslov v potnem listu pa sem uradno zamenjal pred dobrim letom. Je bila 
selitev sem pametna odločitev? Mogoče, mogoče ne. Je bila to prava odločitev? Brez dvoma. Življenje v Grčiji 
super, če le veš, v kaj se spuščaš. Izjemne zaposlitvene priložnosti vsekakor niso razlog za prihod sem. Po drugi 
strani pa vsakič znova, ko uživam s frapejem v roki na sprehodu ob obali, zaduham vonj fete z medom na žaru 
nekje v gorah (vsi Grčijo povezujemo z morjem, zanimivo pa je kar 80 % ozemlja Grčije goratega; destinacij za 
izlete ne zmanjka) ali pa zvrnem šilce tsipoura z domačini na katerem izmed egejskih otokov, vem, da sem na 
trenutno na pravem mestu. Sonce, morje, hrana in hribi dobrodejno vplivajo na moje vsakodnevno počutje.S punco Alexijo živiva v Atenah, tako kot nekje 40 % prebivalcev Grčije (od 10 milijonov jih je okoli 4 milijone 
v Atenah z okolico). Verjetno lahko vsak, ki se iz Slovenije vsaj za nekaj časa preseli v katero izmed velemest, 
potrdi, da je življenje v takem mestu ... zanimivo. Rekel bi, da zato, ker imaš na dosegu roke vse dobro, kar 
metropola ponuja, ob enem pa vidiš tudi bedo, ki je v Sloveniji pravzaprav ni. Pri tem je predvsem pomembno, 
da na oboje gledaš s prave perspektive.Življenje v Atenah je izjemno razgibano. Fantastičnih restavracij in kafičev je toliko, da bi verjetno potreboval 
več let, če bi želel vse obiskati, pa tudi, če bi šel ven vsak dan. Koncerti in športne prireditve, vredne obiska, 
so na sporedu vsak teden. In za vse privržence košarke naj povem, da je imeti dva kluba, ki igrata v Evroligi, v 
enem mestu preprosto luksuz (no, tehnično v dveh sosednjih mestih, Atenah in Pireju). Priznam, da z veseljem 
izkoriščam priložnosti, ki so tukaj na voljo.
Seveda pa v Atenah ni vse rožnato. Z arhitekturnega vidika je mesto (če izvzamemo antične spomenike) grdo. 
Vsaj polovica zgradb bi si zaslužilo prenovo. Pločniki so tako ozki, da se večino časa bolj splača hoditi kar ob 
robu ceste − kjer so avtomobili tako ali tako “dvojno zaparkirani”. Ampak to so še najmanjši problemi, s katerimi 
se Atenci ubadajo. Revščina in brezdomstvo, problematika drog in priseljencev so na žalost močno prisotni. Ob 
enem so tudi opomin, da kako je življenje krhko. Vsi smo le ljudje in vsakogar lahko doleti nesreča. Poskušam 
biti ponižen in po svojih močeh pomagati.
Grki so kot narod zelo goreči. Mogoče ravno zato, ker so “problemi” v tem kotu Evrope bolj očitni − ali pa 
preprosto zato, ker so na čistem jugu Balkana. Življenje zajemajo s polno žlico (tudi če ta žlica ni največja), 
na tekmah pustijo glasilke in ko razmere kličejo k temu, vsi stopijo na ulice (ali v primeru korone − ostanejo 
doma). Shodov in zborovanj − dobrodelnih ali pa družbeno kritičnih je občutno več, kot pa smo jih vajeni na 
sončni strani Alp. Samo za primer − protesti, ki so izbruhnili po smrti Georga Floyda, se te dni odvijajo tudi v 
Atenah pred ameriško ambasado. Včeraj se jih je udeležilo več tisoč, razvneli pa so se do te mere, da je policija posredovala s solzivcem. Naj poudarim, da obžalujem, da so protesti postali agresivni do te mere, da je bil uporabljen solzivec. Želim le prikazati, da ima “družbena angažiranost” tukaj drugačen pomen kot v Sloveniji.

Če potegnem črto, lahko rečem, da je “moja obilna grška poroka izkušnja” izkušnja z veliko začetnico in da bom še nekaj časa zagotovo ostal tu. Kaj bo v srednjeročni prihodnosti, pa ne vem. Šmarje je prijetno, mirno in zeleno − pridevniki, ki jih na zgornji strani tridesetih cenim bolj in bolj ...

Za konec le še to. V nekajmilijonskih mestih se pokaže, kako je čas relativen. Doma se mi je zdelo, da je do babice v Celje daleč. Tu je blagoslov, če ti pot kamorkoli vzame manj kot 45 minut. Tako da naslednjič, ko se vam ne bo dalo na obisk h kolegu − ne odlašati in pojdite, preden se preseli kam dlje stran.
Tadej Stepišnik Perdih

P.S. Kudos Žigi, Janezu in vsem, ki zapisujejo Šmarski Argo.
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Tadej Stepišnik Perdih 
Chalkidonos 60-62
11527 Atene
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