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

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

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

Rok za naslednjo številko
Zadnji rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih 
objav za naslednjo številko je 1. december 2021. 
Naslednja številka izide 16. decembra 2021.

Na naslovnici: Sladka Gora
Foto: arhiv občine
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Sergeja Javornik,
odgovorna urednica

UVODNIK

Trije meseci tekočega leta so še pred nami, ustvarjalci Šmarskih novic pa 
smo se podpisali pod tretjo letošnjo izdajo. Z vsako novo številko v vaše do-
move prinesemo sveže novice o delu občinske uprave, naložbah in projek-
tih, ki se uresničujejo, predstavimo lokalne podjetnike, delo javnih zavodov, 
pester društveni utrip, pobrskamo po vedno zanimivi domoznanski zbirki 
šmarske knjižnice … 

Tokrat nismo prezrli prvega šolskega dne, ki so se ga s posebnim priča-
kovanjem veselili prvošolci in vsi, ki delajo oziroma obiskujejo podružnico v 
Zibiki. Ne le za učence in vrtčevske otroke, nova telovadnica je izjemnega 
pomena za celoten kraj. Omogoča izvedbo programa športne vzgoje za 
otroke v sodobnih in primernih prostorih, namenjena je rekreaciji krajanov 
in za različne prireditve, ki naj še bolj povežejo krajane in poživijo vsakdanji 
utrip. 

Pestremu vsebinskemu utripu tokratne izdaje Šmarskih novic sta dodali 
dve izjemni in čudoviti mladi ženski, ki sem ju spoznala. Malo olimpijskega 
duha nam je v osrednjem intervjuju približala Ljubljančanka, za katero je 
minulo poletje goreče navijal marsikateri Šmarčan. Celo veličasten sprejem 
so ji pripravili, ko je prišla na oddih v »ta mali kraj, kjer živijo ljudje z velikimi 
srci.« Kdo je Živa Dvoršak in kako je povezana s Šmarjem pri Jelšah, prebe-
rite v osrednjem intervjuju. A ni izjemna in navdihujoča le Živina olimpijska 
in strelska zgodba. Zgodba Šmarčanke Sare Gorišek je zgodba o trenutku, 
ko se človeku sesuje svet, ko spodnese tla vsem najdražjim okoli nje(ga), 
je zgodba o nujnosti podpore, ki jo potrebuje vsak od nas. Sarina zgodba 
o boju z rakom je poziv vsem dekletom in ženskam, da se imajo rade in 
pazijo nase. Ne le v rožnatem oktobru, mednarodnem mesecu osveščanja o 
raku dojk. Letošnje aktivnosti bodo potekale pod sloganom “Bodi in ostani 
zdrava!”, saj želijo poudariti, da lahko sami veliko naredimo za svoje zdravje 
s preprostimi odločitvami za zdrav življenjski slog. Podobno kot v večini 
razvitih držav, je rak dojk tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah. A 
to ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi eden do dva odstotka 
moških. Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Sara ga je 
odkrila naključno in dovolj zgodaj, proti bolezni se je borila odločno. Danes 
je zdrava, je drugačna, priznava. 

Naj tudi vas navdušijo Živina in Sarina odločnost, boj, pozitivna energi-
ja, navdušenje nad življenjem in želja pomagati drugim s svojimi spozna-
nji, znanji in izkušnjami. Naj vas navdušujejo dosežki sokrajanov in njihove 
ideje. Bodite ponosni na svoje kraje in soljudi. Naj vam ponos, veselje nad 
življenjem in bivanjem lepšajo sleherni dan. Naj vam dneve žlahtne jeseni še 
lepšajo darovi narave in te čudovite barve.  

   Marko Samec
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Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani,
vstopili smo v toplo jesen, ki nam vedno postreže s prijetnimi jesenskimi opravili. 

Trgatve in drugi opravki niso samo potrebno delo, temveč tudi čas, ko lahko ob njih 
posedimo z družino in prijatelji.

Izjemno delovna jesen je tudi v naši občini, saj uresničujemo projekte, pridobljene na 
državnem oziroma občinskem nivoju. Verjamem, da je bila v zadnjem mesecu in pol pot 
skozi Šmarje pri Jelšah za marsikoga naporna, saj smo potrebovali več časa. Nastajale so 
gneče, kar je povzročilo tudi nekaj nejevolje. Urejanja prestavitve potoka izpod Barbare, 
s katero želimo zamejiti poplave centra Šmarja, gradnje povezovalne ceste Dobrava 
in gradnje križišča ob Kašči – vse troje je pomemben vidik ohranjanja in izboljševanja 
prometne in poplavne varnosti – enostavno drugače ni bilo možno izpeljati. Realizacija 
omenjenih projektov  je povezana z vsemi omenjenimi aktivnostmi, zato predstavljajo 
precejšnji izziv za vse nas.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so v prvih šolskih dneh pomagali zagotavljati 
varno pot v šolo. To so prostovoljci sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah in učitelji, policija in medobčinsko redarstvo.

Z različnimi projekti urejamo poti, plazišča po krajevnih skupnostih naše občine, zato je 
tudi tam ponekod oviran promet.

S prvim oktobrom bomo odprli telovadnico pri podružnični šoli Zibika in jo uradno 
predali v uporabo. S tem želimo zagotavljati enakovreden razvoj po celotni občini, tako da 
bodo imeli učenci na vseh podružničnih šolah odlične pogoje dela na vseh področjih vzgoje 
in izobraževanja.

Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju sredstev za izgradnjo kolesarskih poti, ki bodo 
povezale občino Šmarje pri Jelšah s sosednjo Rogaško Slatino. Obisk vlade oziroma 
ministra Vizjaka pa smo namenili predstavitvi naše želje po graditvi nove čistilne naprave na 
Grobelnem in kanalizacijskega omrežja Šentvid–Grobelno.

Pestro je bilo dogajanje v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, kjer je območna obrtno 
gospodarska zbornica organizirala gospodarski forum, kjer so bile gospodarstvenikom in 
kmetijcem predstavljene možnosti pridobivanja državnih in evropskih sredstev, na katerem 
je sodeloval tudi gospodarski minister. Prav tako so v knjižnici jesen začeli s projektom 
vseživljenjskega učenja, ki so ga otvorili s Parado učenja. V Lembergu smo lahko uživali v 
srednjeveških predstavah.

Ob vsem zapisanem brez strpnosti, potrpežljivosti in kančka dobre volje ne bi šlo. 
Kmalu bodo vsa dela zaključena, nato nam bo vsem lepše in predvsem varneje bivati v naši 
občini. Na nas pa je, da svoje okolje ohranjamo, ga vzdržujemo in se zavedamo, da živimo v 
lepih krajih. Le tako nam bo uspelo, da jih bomo tako predali našim zanamcem.

Po

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

BESEDA ŽUPANA
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V sklopu obiska Vlade Republi-
ke Slovenije v Savinjski regiji je bil 14. 
septembra na delovnem srečanju v 
Šmarju pri Jelšah minister za okolje in 
prostor Andrej Vizjak. Županu Matiji 
Čakšu je predstavil možnosti sofinan-
ciranja projektov na področju odva-
janja in čiščenja odpadnih voda ter 
vodooskrbe. 

»To bomo storili preko načrta za 
okrevanje in odpornost. V ta načrt 
smo uvrstili tudi manjše kanalizacije 
in čistilne naprave, kar ni bilo pokrito 
s prejšnjo finančno perspektivo, ko 
se je delalo samo projekte nad 2000 
populacijskih enot. Predvidoma de-
cembra letos bomo objavili razpis za 
manjše sisteme in bomo financirali 
zlasti projekte, ki že imajo gradbeno 
dovoljenje. Še zlasti bomo spodbujali 
tiste projekte, ki so v Naturi oziroma 
na vodovarstvenem območju, tako da 
sem župana seznanil z našimi načrti in 
določenimi pogoji razpisa,« je po sre-
čanju dejal minister Andrej Vizjak. 

Župan Matija Čakš je bil zadovo-
ljen z informacijami: »Prizadevamo si 
za sofinanciranje izgradnje kanaliza-
cijskega sistema za naselji Šentvid in 
Grobelno ter čistilne naprave na Gro-
belnem. Gradbeno dovoljenje že ima-

mo. Investicijska vrednost je ocenjena 
na štiri milijone evrov. Načrtujemo, 
da bi že letos izbrali izvajalca, dina-
mika uresničitve pa bo odvisna tudi 
od finančnih virov.« Na srečanju se je 
ministru zahvalil za zelo dobro sode-
lovanje z ministrstvom, predvsem na 
področju urejanja vodotokov in sana-
cije plazov v občini.  

Sergeja Javornik

Nove možnosti sofinanciranja okoljskih projektov občine
IZ OBČINSKE UPRAVE

Vse stranke obveščamo, da je od 
srede, 15. septembra 2021, vstop v pro-
store občinske uprave Občine Šmarje 
pri Jelšah možen le ob predložitvi do-
kazil o izpolnjevanju PCT pogoja.

»Spoštovane občanke in občani, vsi 
skupaj smo se znašli v nekem čudnem 
obdobju, ki ga bomo nekako morali 
preživeti. Tudi nam je bilo z odlokom 
Vlade naloženo, da tako zaposleni v 
občinski upravi kot stranke, ki vstopa-
jo v naše prostore, morajo izpolnjevati 

pogoj PCT. Rešitev ni, da smo nestrpni 
drug do drugega, temveč je rešitev v 
solidarnosti. Predvsem pa v zavedanju, 
da so pravila, ki jih moramo upošteva-
ti, četudi to ni naša želja. Največ pa o 
nas samih pove odnos do vsega, kar 
nas obdaja, do ljudi, odgovornosti do 
družbe. Na občinski upravi se te od-
govornosti zavedamo, večina zaposle-
nih je tudi že cepljena, tisti, ki pa niso, 
dosledno spoštujejo določila odloka. 
Zato tudi vas prosim, da za voljo varo-

vanja našega in vašega zdravja, ravna-
te enako,« sporoča direktorica občin-
ske uprave Patricia Goručan. 

Ob tem stranke naprošamo, da ob 
obisku upoštevajo navodila NIJZ-ja: v 
občinske prostore vstopate le, če ste 
zdravi; ob vstopu si razkužite roke in 
uporabljajte zaščitno masko; za plačilo 
uporabljajte spletna ali brezstična pla-
čilna sredstva. 

 Sergeja Javornik

Obvestilo strankam glede izpolnjevanja pogoja PCT 
ob vstopu

Za okrevanje in odpornost
Na dan vladnega obiska v regiji je Območna obrtno 
podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z 
gospodarskim ministrstvom organizirala predstavitev 
aktualnih in prihajajočih razpisov in pozivov različnih 
ustanov. Del zanimivega dogajanja je bila okrogla 
miza s sogovorniki, ki so na konstruktiven način 
razpravljali o največjih pomanjkljivostih razpisov 
in težavah podjetij pri prijavah in črpanju sredstev. 
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek je udeležencem dogodka predstavil še 
načrt za okrevanje in odpornost.

Matija Čakš in minister Andrej Vizjak sta 
govorila o okoljskih projektih v občini. 

Foto: arhiv občine
Minister Zdravko Počivalšek je predstavil načrt za 

okrevanje in odpornost. Foto: arhiv OOZ
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IZ OBČINSKE UPRAVE

Občina Šmarje pri Jelšah in Fakulteta za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani sta se dogovorili o izvedbi urbanistič-
no-arhitekturne delavnice Javni prostori Šmarja pri Jelšah. 
V prvi polovici oktobra bodo tako študentje od drugega 
do petega letnika študija arhitekture pod mentorstvom 
doc. Roka Žnidaršiča in asist. Katarine Čakš izvedli aktiv-
nosti v Šmarju pri Jelšah. 

V enotedenski arhitekturno-urbanistični delavnici se 
bodo študentje ukvarjali z javnimi prostori Šmarja pri Jel-
šah ter pripravili analize in idejne zasnove strategije ureja-
nja javnih prostorov. V okviru delavnice bo izvedena jav-
na debata z lokalnimi deležniki in predstavitev rezultatov 
delavnice. Po terenskem delu bodo študentje in mentorji 
med študijskim letom pripravili brošuro ter razstavo študij, 
strategij in idejnih predlogov arhitekturnih in urbanističnih 
rešitev.

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

Arhitekturno-urbanistična 
delavnica

Po dolgoletnih pripravah in iskanju finančnih virov nam 
je končno uspelo začeti z gradnjo oskrbovanih stanovanj. 

Z veseljem in ponosom sporočamo, da bomo imeli v 
Šmarju pri Jelšah tri objekte oskrbovanih stanovanj. Gradnja 
je v skladu s sprejetim OPPN-jem in pridobljenim gradbenim 
dovoljenjem. Za en objekt nam je uspelo pridobiti sofinan-
cerska sredstva Stanovanjskega sklada, drugi objekt financi-
ra občina iz lastnih sredstev. Prvi in drugi objekt bosta skupaj 
nudila 30 stanovanj različnih velikosti in 24 parkirnih mest na 
dvonivojskih parkiriščih. Najugodnejši ponudnik gradnje, iz-
bran v postopku javnega naročanja, je podjetje GES iz Celja. 

Predračunska vrednost izgradnje dveh objektov je nekaj 
nad tri milijone evrov. Občina Šmarje pri Jelšah je do sedaj 
že financirala prestavitev potoka izpod Barbare, idejne za-
snove in projektno dokumentacijo, nakup zemljišča, razne 
analize in študije, OPPN in druge pripravljalne stroške, kar 
skupaj presega pol milijona evrov. Gradnja bo predvidoma 
končana do 30. aprila 2023. 

Zemljišče za tretji objekt oskrbovanih stanovanj skupaj 
s gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo v DGD 
in PZI obliki ter drugo dokumentacijo je občina na javni 
dražbi  prodala izvajalcu gradnje prvih dveh objektov, pod-
jetju GES iz Celja. To bo sočasno z gradnjo dveh objektov 
gradilo še oskrbovana stanovanja za prodajo. Na podlagi 

Gradnja oskrbovanih stanovanj se je začela
pridobivanja interesentov za najem stanovanj smo namreč 
zaznali tudi precejšen interes za nakup.

Stanovanja, ki jih sofinancira Stanovanjski sklad, bo v na-
jem dodeljevala občina. Nagibamo se k temu, da bodo imeli 
prednost za najem naši občani. Postopek oddaje stanovanj 
v najem bomo izvedli v prihodnjem letu. 

 Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, 
Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Šmarje 

pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) Občina Šmarje pri Jelšah 
objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (sdOPN 

2 – id. št. v zbirki prostorskih aktov: 1998) za potrebe širitve 
stavbnih zemljišč podjetja Pišek – Vitli Krpan,

ki ga je izdelalo podjetje RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA, 
d.o.o., Domžale (št. proj. 13/20, september 2021) in mu je bila do-
deljena identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1998.

Gradivo je javno razgrnjeno od 27. septembra do 29. oktobra 
2021 v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 
3240 Šmarje pri Jelšah, in je na vpogled v času uradnih ur. 

Gradivo je dostopno tudi na spletni strani Občine Šmarje pri 
Jelšah: https://smarje.si/objava/553267.

Javna obravnava gradiva bo 13. oktobra 2021 ob 16. uri v veliki 
sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah.

Več informacij na spletni strani: 
https://smarje.si/objava/553267.

Do konca aprila 2023 bodo v Šmarju pri Jelšah zgrajeni trije objekti z 
oskrbovanimi stanovanji. Foto: arhiv občine
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IZ OBČINSKE UPRAVE

V novi telovadnici je mogoče igrati košar-
ko, nogomet, odbojko, med dvema ognjema, 
badminton … Poleg telovadnice so urejeni 
spremljajoči tehnični in pomožni prostori, v 
etaži prizidka pa je urejena dodatna učilnica, 
obstoječa jedilnica šole je povečana. Objekt 
je dostopen skozi dva vhoda. Vhod na južni 
strani omogoča osebni dostop za dostavo, 
obiskovalce in zunanje uporabnike, za gibal-
no ovirane osebe in služi kot intervencijski 
dostop; vhod s severne strani v pritličje omo-
goča vstop zaposlenim in preko stopnišča 
do telovadnice učencem in otrokom vrtca.

Novi prizidek je skoraj nič energijski objekt. 
Med drugim so vgrajeni energetsko učinkovi-
to stavbno pohištvo, sistem prezračevanja z 
rekuperacijo, objekt se ogreva s toplotno čr-
palko preko sistema talnega ogrevanja. Objekt 
je povezan na novo biološko čistilno napravo. 

Ob novi telovadnici je urejena nova asfalti-
rana pot, na obstoječi parkirni ploščadi je do-
datno urejenih sedem novih parkirnih mest, 
uvoz in izvoz na parkirišče sta razširjena. Na 
južni strani prizidka je urejeno otroško igrišče.

Objekt je zgradilo in opremilo podjetje 
Lesnina MG oprema; pogodbena cena je bila 
dobrih 710 tisoč evrov. Za izvedbo naložbe 
smo 134.300 evrov pridobili od Eko sklada in 
55 tisoč evrov od Fundacije za šport. 

Dela po pogodbi so bila zaključena en 
mesec pred rokom za dokončanje del (30. 
september 2021). Objekt je 31. 8. 2021 pri-
dobil uporabno dovoljenje, zato sta lahko 
osnovna šola in vrtec novo pridobitev začela 
uporabljati z začetkom novega šolskega leta. 

Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Nova telovadnica v Zibiki
Pri podružnični šoli je zgrajena telovadnica, v kateri že lahko veselo telovadi 35 šolarjev in 19 vrtčevskih otrok. 

Pomembna pridobitev je namenjena še rekreaciji občanov, izvajanju aktivnosti društev, v njej bodo lahko potekale 
različne prireditve. 

Foto: arhiv občine
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IZ OBČINSKE UPRAVE

V začetku septembra smo začeli 
z obnovo igrišča pri podružnični šoli 
Sveti Štefan. Avgusta smo namreč 
prejeli odločitev ministrstva za šolstvo 
o sofinanciranju v višini 22.916 evrov.  

Obstoječa asfaltna površina igrišča 
je bila v zelo slabem stanju, v delu je 
bila že več let tudi težava z usadom, ki 
je bil posledica plazenja zemljine. Ob-
nova igrišča je zajemala obnovo povr-
šine za mali nogomet oz. rokomet in 
večnamenske asfaltirane površine. 
Športne površine imajo sicer ustrezno 
opremo za mali nogomet in košarko. 
Člani Športnega društva Sveti Štefan 

Obnova igrišča na Svetem Štefanu

Ob začetku novega šolskega leta 
smo v skladu z načrtom dela člani Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu (SPV) Občine Šmarje pri Jelšah v 
sodelovanju s policisti postaje Šmarje 
pri Jelšah, člani zveze šoferjev in avto-
mehanikov, gasilcev in prostovoljcev or-
ganizirali varovanje otrok na poti v šolo 
na prometno najbolj nevarnih mestih. 
Letošnja aktivnost je bila zahtevnejša 
zaradi gradbišč v središču Šmarja pri 
Jelšah in na območju matične šole.  

Dnevno je sodelovalo od 25 do 30 
članov ozr. prostovoljcev. Člani SPV-

-ja smo preverjali še uporabo varno-
stnega pasu in otroških sedežev v 
avtomobilih. Prvošolčkom in otrokom 
v zaključnih skupinah v vrtcih smo 
razdelili 250 rumenih rutic in 350 
kresničk, za njihove starše pa pre-
novljeno knjižico Prvi koraki v svetu 
prometa. 

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

Milan Konšak, SPV

Varna pot v šolo

V dveh letih, kar izvajamo projekt 
Prostofer, so naši prostovoljci opravili 
več kot 500 prevozov starejših občanov 
in prevozili več kot 33 tisoč kilometrov. 
Občani največkrat potrebujejo prevoz 
do osebnega zdravnika, na preglede v 
bolnišnico, v lekarno, po nakupih živil. 

Projekt je upravičil namen. Starejšim, 
ki ne vozijo sami, so doma v bolj od-
ročnih krajih, kjer je javni promet težje 
dostopen ozr. ga ni, omogočamo lažjo 
dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih 

ustanov, trgovine, banke … Prevoz lahko 
naročite s klicem na brezplačno tele-
fonsko številko 080 10 10. Klicni center 
deluje vsak delovnik med 8. in 18. uro, 
rezervacijo prevoza pa je treba najaviti 
vsaj tri dni pred izvedbo prevoza. 

Trenutno prevoze opravlja 10 prosto-
voljcev, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Vsem 
voznikom prostovoljcem se zahvaljujem 
za izjemno nesebično in odgovorno 
delo, ki je posebej zahtevno v zadnjem 
letu in pol. Lepo je slišati pohvale in za-

hvale za vašo 
pomoč, ki jo 
nudite obča-
nom. Obenem 
se zahvaljujem 
vsem uporab-
nikom, ki pri prevozih upoštevate pripo-
ročila in veljavne epidemiološke ukrepe. 
Tako omogočate nemoteno izvajanje 
projekta in krepite čut za sočloveka v lo-
kalni skupnosti.  

Sergeja Javornik, koordinatorica projekta Prostofer

Dve leti projekta Prostofer

bodo v naslednjih dneh s prostovolj-
nim delom prebarvali še obstoječo za-
ščitno ograjo. 

Dela v skupni višini 49.000 evrov je 
v rekordno kratkem času (14 dni) izve-
del izbrani izvajalec del Nizke gradnje 

Marjan Sajko, s. p. Strokovni in statični 
nadzor pri obnovi igrišča in ureditvi 
usada je vršil Inženirsko statični biro iz 
Maribora.  

Damjan Boštjančič,
vodja oddelka za družbene dejavnosti

Obnovljeno igrišče pri podružnici na Sv. Štefanu. Foto: Damjan Boštjančič

Del udeležencev akcije pred policijsko postajo v 
Šmarju pri Jelšah. Foto: arhiv SPV-ja
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V zaključni fazi je obnova historične 
fasade Stare šole, začenja se ureditev 
okolice veličastnega objekta. Zaradi 
del bo nekoliko oviran promet na ob-
močju pešpoti in na začetku Cankar-
jeve ulice. V sklepni fazi je gradnja pri-

zidka in rekonstrukcija šolske kuhinje, 
ki že ima uporabno dovoljenje, izvaja-
lec trenutno ureja okolico prizidka. Po-
membna pridobitev v sklopu obsežne 
naložbe je nov elektro priključek iz Gal-
lusove ulice do šole. Brez posebnosti 

poteka obnova starega nadhoda, ki bo 
zaključena oktobra. Sredi prihodnjega 
meseca bo končana povezovalna ce-
sta Dobrava. V Vršni vasi poteka obse-
žna sanacija plazu. 

Sergeja Javornik 

Naložbe v sklepni fazi

V Šmarju pri Jelšah je več gradbišč, 
ki pomembno vplivajo na pretočnost 
prometa. Gnečo in zastoje je zaradi 
zapore na glavni cesti pričakovati še 
vsaj do sredine decembra. Zapora je 
nujna zaradi del v sklopu ureditve ka-
naliziranega dela potoka Barbara. Ko-
nec oktobra bo predvidoma končana 
izgradnja povezovalne ceste Dobrava, 
takrat se bo začela glavnina ureditve-
nih del na območju križišča pri trgo-
vini Kašča. 

V dogovoru s policisti in redar-
ji medobčinskega inšpektorata ti ob 
daljših zastojih in večjih prometnih 

konicah ročno usmerjajo promet. Vo-
znike prosimo, da so pozorni na pri-
sotnost policistov in redarjev ter upo-
števajo njihova navodila. Hvala vsem 
krajanom, ki živijo ob glavni cesti, za 
razumevanje in potrpežljivost zara-
di kolon čakajočih. Hvala vsem voz-
nikom za potrpežljivost, ker ustavijo 
pred prehodi za pešce, ker puščajo 
proste dovoze in tako ostalim omo-
gočijo vključitev v promet. 

Ob tem bo do konca oktobra za-
radi obnove zaprt stari nadhod čez 
železniško progo. Zaradi začetka gra-
dnje oskrbovanih stanovanj bo v pri-

Zapore, gneča in zastoji

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, 
da je do preklica začasno ukinjeno ča-
sovno omejeno parkiranje na parkiri-
ščih modre cone v Šmarju pri Jelšah. To 
pomeni, da v tem času redarji medob-
činskega redarstva ne bodo kaznovali 
voznikov, ki v parkiranem vozilu v mo-
dri coni ne bodo imeli nameščene par-
kirne ure z označenim časom prihoda. 

Voznike prosimo, da vozila parki-
rajo na urejenih parkirnih površinah in 
s parkiranim vozilom ne ovirajo osta-
lih udeležencev v prometu. Posebej 
apeliramo na voznike, da s parkiranim 
vozilom ne ovirajo dostopa do parkir-
nih mest za invalide, ki so namenjeni 
izključno invalidnim osebam. 

Sergeja Javornik 

Začasno prekinjeno časovno omejeno parkiranje v modri coni

IZ OBČINSKE UPRAVE

hodnjem obdobju zaprt del parkirišča 
za kulturnim domom, na tem obmo-
čju bo povečan promet tovornih vozil. 

Sergeja Javornik 

Do konca oktobra bo končana obnova starega 
nadhoda. Foto: arhiv občine

V modri coni je do preklica začasno ukinjeno 
časovno omejeno parkiranje. Foto: arhiv občine 

Po novi fasadi sledi še ureditev okolice 
veličastne stavbe. Foto: arhiv občine

Novi elektro priključek iz Gallusove ulice do OŠ 
Šmarje pri Jelšah. Foto: arhiv občine

Za pot skozi Šmarje je treba načrtovati več časa. 
Foto: arhiv občine 
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KALEJDOSKOP GOSPODARSTVA

Avtomobili tako in drugače
Jesenski dnevi prinesejo poleg svojih pisanih barv še 

skrb za pripravo jeklenih konjičkov na zimo. Dober servis 
in ustrezna oprema tako osebnih kot poslovnih vozil so 
osnovni pogoj za varno udejstvovanje na cestah. O vsako-
dnevnem delu in hitrih spremembah, ki jih ob upoštevanju 
ekoloških smernic doživlja avtomobilska industrija, smo 
spregovorili s podjetnikoma, ki živita in imata svoji poslo-
valnici na obronkih Šmarja pri Jelšah. Druži ju isti poklic, 
saj že lepo število let skrbita za brezhibnost vozil. Eden od 
njiju pa je svojo ponudbo še razširil, tako da se iz njegove 
delavnice lahko odpeljete kar z novim avtomobilom.

EDO JAGODIČ je 
že 35 let pogonski 
motor družinskega 
podjetja Avto Edo 
iz Grlič, kjer lahko 
kupite ali servisira-
te predvsem vozi-
la znamke Ford. Z 
dolgoletnimi izku-
šnjami, strokovnim 
znanjem in prijazno 
pomočjo so stran-
kam na voljo 24 ur 
na dan, saj se za-
vedajo, da je hitra 
pomoč pri težavah 
z avtomobilom dan-
danes nujna. 

Kako ste razvijali 
podjetje v 
teh letih, kaj 
se je najbolj 
spremenilo na 
trgu avtomobilov?

»Podjetje Avto Edo - servis in prodaja vozil Edo Ja-
godič, s. p., je zraslo iz majhnega prostora v hiši, kjer sem 
delal kot avtomehanik. Leta 1990 smo postavili pravo av-
tomehanično delavnico, z željo po razširitvi in novih izzivih 
pa smo leta 1994 postali uradni serviser in prodajalec za 
blagovno znamko Ford ter zgradili nov salon za prodajo 
avtomobilov. Od leta 1995 imamo zaposlenega mehanika, 
ki je še danes pri nas. V 2006 je salon doživel prenovo. 
Stranke se v njem počutijo še bolj udobno in se še lažje 
odločajo o nakupu novega vozila. Kot družinsko podjetje 
smo strankam na voljo 24 ur na dan, saj jim želimo nudi-
ti le najboljše tudi v primeru izrednih trenutkov. Veliko je 
prilagajanja. Na trgu so konstantne spremembe, zahteve 
strank so vedno večje, saj avtomobili tudi vedno več nu-
dijo. Včasih so bili presežek klima, centralno zaklepanje in 
servovolan kot edina “dodatna oprema”. Sedaj avtomobili 
že samodejno parkirajo, zavirajo in spremljajo način vo-
žnje. Vse se vedno bolj razvija v smeri električnih vozil, ki 
bodo sčasoma prevladovala na trgu in temu moramo sle-
diti tako v salonu kot delavnici.« 

Kakšni so vaši cilji za naprej?
»Osredotočili se bomo na hibridna in električna vozila, 

po katerih je vedno več povpraševanja. Prav tako dajemo 
velik poudarek na Fordov tovorni program, katerega pro-
daja že vrsto let prevladuje v Evropi. Je pa res, da smo 
družinsko podjetje in temeljna značilnost družinskih pod-
jetij sta razvoj na dolgi rok in stabilna delovna mesta. V 
načrtu je, da podjetje ostane v družini, saj sta oba otroka 
že zaposlena v podjetju s ci-
ljem, da ohranita družinsko 
tradicijo. Eden izmed po-
membnih dolgoročnih ciljev 
je tudi nadaljnje nasledstvo 
podjetja. Večkrat razmi-
šljam o tem, saj se zave-
dam, da se približuje čas, 
ko se bo treba upokojiti, 
zato bom večje cilje za na-
prej prepustil kar sinu Ale-
nu in hčeri Staši.« 

Kako bi opisali začetek svoje poslovne poti, ki 
sega v leto 1986?

»Pred ustanovitvijo podjetja sem delal v Železarni Što-
re, v traktorskem oddelku, kjer sem popravljal in sestavljal 
traktorje kot mehanik, za kar sem tudi izučen. Kmalu sem 
pod svojo streho uredil delavnico, v kateri sem popravljal 
avtomobile in se tako leta 1986 odločil za samostojno pot. 
V to sem vložil veliko truda in energije. V veliko pomoč mi 
je bila tudi žena Herta, ki me je pri tem podpirala in vse-
skozi vlivala moč za nadaljevanje. Ustanovitev podjetja je 
bila ena izmed mojih največjih prelomnic v življenju.« 

Edo svetuje, da si ob nakupu avtomobila priskrbite:
• čim daljšo garancijsko dobo, 
• pomoč pri prodaji,
• zanesljiv servis in 
• pomoč na cesti.

Salon in paleta Fordovih vozil vas pozdravita 
ob regionalni cesti v Grličah. 

Foto: osebni arhiv

Edo Jagodič s svojo zvesto ekipo, ki jo 
sestavljajo naslednika, sin Alen in 

hči Staša, žena Herta ter mehanik 
Darko. Foto: osebni arhiv
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In naprej, kam vas vodi pot?
»Pred mano je še kar nekaj delovnih 

let in ni mi težko, ker sem s svojim po-
klicem zadovoljen. Veselim se, da bom 
kmalu lahko sodeloval z Anžetom, ki 
se je odločil, da bo pridobil isti poklic, 
in verjamem, da bo ob domači spod-
budi lahko uspešno nadaljeval družin-
sko tradicijo podjetja. Pri tem mu bom 
skušal predati vse svoje znanje izku-
šnje in mu z veseljem pomagal.« 

Alenka Ratej

DAMJAN GROBOVŠEK je moj-
ster avtomehanik, ki v svoji de-
lavnici v Senovici že 16 let pogle-
duje v drobovje različnih jeklenih 
konjičkov, ki pridejo k njemu na 
»zdravljenje«. Kot lastnik verifici-
ranega učnega mesta usposablja 
tudi naslednike tega poklica, ki 
lahko pri njem opravljajo prakso. 

KALEJDOSKOP GOSPODARSTVA 

Kako bi strnili svojo doseda-
njo poklicno pot?

»Z lepo četico sošolcev s šmarske osnov-
ne šole sem se odločil za poklicno izobraževanje v Celju, 
smer avtomehanik. Po končani srednji šoli sem jo mahnil 
še v vojsko, od leta 1996 pa opravljam svoj poklic. Kmalu 
sem spoznal, da mi v tej branži dela ne bo zmanjkalo, zato 
sem se leta 2002 odločil, da doma odprem svojo delav-
nico. Delam sam, no, pri papirnati vojni mi pomaga žena 
Mateja, sin Anže pa tudi že nabira znanje in izkušnje, ko 
me opazuje pri delu. Delavnico smo pred kratkim povečali, 
tako da lahko opravljam vsa običajna popravila na avto-
mobilih in kombijih.« 

Kako ste prilagodili delo glede na razvoj avtomo-
bilske tehnologije v zadnjem obdobju?

»Avtomobili so res postali pravi potovalni računalniki. 
O teh sistemih se v šoli seveda še nismo učili. Mnogo no-
vega znanja je torej potrebnega, da lahko rešim tudi te 
nove izzive. Hodim na izobraževanja, največ pa spozna-
vam skozi prakso; saj veste, kako pravijo, da ti pač delo 
pokaže. Vem, da bo tega vedno več, zato bom še naprej 
spremljal vse novosti in se vsak dan učil. Še vedno pa je 
veliko dela na področju klasične mehanike, kjer pa pride 
prav tudi stara šola.«

Damjanov nasvet za varnejšo 
vožnjo v prihajajočih mesecih:

• poskrbite za ustrezne zimske 
pnevmatike,

• preverite stanje zimskih 
tekočin in

• preverite delovanje zavor.

Pridobivanje znanja in izkušenj v domači delavnici je neprecenljivo, česar se 
Damjan Grobovšek in sin Anže dobro zavedata. Foto: osebni arhiv

Ob ključu in kladivu je dandanes računalnik 
nepogrešljivo orodje vsakega mehanika. 

Foto: osebni arhiv
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Podjetje Pišek-Vitli Krpan je savinj-
sko-zasavska gazela za leto 2021. 

Krpan je savinjsko-zasavska gazela 

Javna agencija Republike Sloveni-
je za trženje in promocijo turizma je 
letos objavila javni poziv subjektom, ki 
opravljajo dejavnost turističnega vo-
denja. Na javnem pozivu je bil uspe-
šen tudi Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, 
ki je pridobil 7.000 evrov. Namen jav-
nega poziva je spodbujanje povpraše-
vanja po storitvah turističnega vode-
nja v obliki personaliziranih in butičnih 
doživetij, spodbujanje zavedanja, da 
turistično vodenje izboljšuje kakovost 
doživetja na destinaciji, hkrati pa pri-
speva k podpori delovanja in ohranja-
nja oz. dviga kakovosti turističnega 
vodenja kot pomembnega dela po-
nudbe turističnih storitev. Hkrati želi-
mo s povezovanjem različnih turistič-
nih storitev in ponudbe doseči večji 
učinek na lokalno gospodarstvo, ki je 
(so)odvisno od obiska turistov. S tem 

se veča povpraševanje na destinaciji 
in pozitivno vpliva na potrošnjo turi-
stov, ne le pri ponudnikih turističnih 
storitev, temveč tudi v dejavnostih, 
kot so gostinstvo, trgovina, osebne 
storitve. Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah 
je na podlagi poziva oblikoval različne 
turistične produkte, kot so Okusi do-
mačega in lokalnega, Šmarski barok, 
Dediščina naših prednikov, Med vino-
gradi Tinskega, ki nudijo edinstveno 
doživetje za obiskovalce. 

S pomočjo javnega poziva, smo v 
preteklih treh mesecih bistveno pove-
čali število obiskovalcev, kar pripomo-
re k večji prepoznavnosti, povezova-
nju in pospeševanju prodaje turistične 
ponudbe občine Šmarje pri Jelšah. 

Špela Žaberl, Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah 

Z novimi produkti privabili več 
obiskovalcev

V 20. izboru najboljših hitro rasto-
čih podjetij v Sloveniji, ki ga organi-
zira družba Dnevnik v sodelovanju z 
regijskimi zbornicami Gospodarske 
zbornice Slovenije, sodeluje 18 no-
minirancev. Šmarsko podjetje se bo 
konec oktobra potegovalo za naziv 
zlate gazele. 

Ostajamo zanesljivo močnejši
V podjetju Pišek-Vitli Krpan veli-

ko resursov posvečamo raziskavam 
in razvoju z namenom, da končnim 
uporabnikom omogočimo čim bolj 
enostavno, varno in učinkovito delo 
z našimi stroji. Številne inovacije nam 
omogočajo, da ostajamo konkurenčni 
na zahtevnem in progresivnem trgu 
gozdarske mehanizacije. Preteklih 

nekaj let in tudi tekoče leto je bilo 
izjemno plodnih. Na področju inte-
lektualne lastnine imamo podeljene 
mednarodne patente, registrirane 
modele in znamke. Skozi celotno ob-
dobje smo ostali zavezani kakovosti, 
ki bo naše vodilo tudi v prihodnosti in 
naslednje leto, ko ponosno stopamo 
v 45. leto delovanja podjetja. 

Za izjemen prispevek na področju 
gospodarstva je ob prejemu regional-
ne gazele ustanovitelj in lastnik pod-
jetja Franc Pišek povedal: »Zelo sem 
vesel, da imam tako uspešne sodelav-
ce, saj drugače do takšnega priznanja 
ne bi prišli. Če ima človek vizijo, voljo 
in zdravje je lahko uspešen.«  

Gregor Globočnik, Pišek-Vitli Krpan

Franc Pišek (na sredini) s priznanjem za 
regijsko gazelo; ob njem predstavnika 

podjetij Hermi iz Celja in Chipolo iz Trbovelj, 
ki sta se potegovali za laskavi naziv. 

Foto: arhiv podjetja 

TŠM je oblikoval različne turistične produkte, med 
drugim Šmarski barok. Foto: Katja Šket
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Zgodbe lepšajo življenje 
Zaposleni v Knjižnici Šmarje pri 

Jelšah smo se ob začetku tega leta 
razveselili rezultatov dodatnega raz-
pisa Erasmus+. Razpis je bil namenjen 
oblikovanju mednarodnih partnerstev 
za ustvarjalnost na področju izobra-
ževanja odraslih. Knjižnica Šmarje 
pri Jelšah je kot koordinator skupaj z 
Mestno knjižnico Prachatice s Češke 
in Osrednjo knjižnico Ignalina iz Litve 
zasnovala dvoletno učno in ustvar-
jalno partnerstvo, katerega rdeča nit 
prepleta ljudske zgodbe treh držav in 
spleta vezi med ljudmi v tretjem ži-
vljenjskem obdobju. 

Za nami je že prvo mednarodno 
učno srečanje. Prve avgustovske dni 
smo spoznali delo v Osrednji knjižnici 
Ignalina iz Litve in v njihovi Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje. Poleg 
štirih zaposlenih v Knjižnici Šmarje pri 
Jelšah so se izobraževanja udeležile 
štiri članice naših Univerz za tretje ži-

AKTUALNI PREGLED

kako lahko digitalna orodja uporabi-
mo za organizacijo virtualnih srečanj 
(Google meet), procesov snemanja in 
ustvarjanja krajših videov (OpenShot 
video editor).

Gostitelji so nas navdušili z za-
nimivimi interaktivnimi igrami, sen-
zorično sobo in inovativnostjo. Prav 
gotovo bomo nekatere ideje prenesli 
tudi v našo knjižnico. 

Še posebej nas je presenetilo 
in navdušilo povabilo župana obči-
ne Ignalina za pobratenje z Občino 
Šmarje pri Jelšah. Povabilo je direk-
torju Knjižnice Šmarje pri Jelšah dr. 
Marko Samec predal podžupan Igna-
line Juozas Rokas. S tem je Erasmus+ 
projekt treh knjižnic dobil novo di-
menzijo, saj so lokalni odločevalci 
prepoznali pozitivno energijo našega 
partnerstva in naredili prvi korak k 
trajnostnemu povezovanju.

Irena Černelč, koordinatorka projekta

vljenjsko obdobje. Rdeča nit usposa-
bljanja v Litvi so namenjena osvajanju 
digitalnih kompetenc, spoznali smo, 

Poletje s knjižnico
To poletje je Knjižnica Šmarje pri 

Jelšah pripravila zanimive prireditve 
za otroke. Dvakrat nas je obiskalo 
Gledališče pravljičarna, knjižničarji pa 
smo pripravili pet posebnih pravljič-
nih uric. 

V deželi jezer so pridobili nove izkušnje. 
Foto: arhiv knjižnice

Foto: arhiv knjižnice
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V vrtcu 412 otrok

Želja Otroškega vrtca Šmarje pri 
Jelšah, ob podpori Občine Šmarje 
pri Jelšah, je otrokom zagotavlja-
ti čimbolj raznoliko in pestro okolje, 
v katerem se bodo počutili varno in 
brezskrbno. Sem spadajo tudi otro-
ška igrišča ob obeh centralnih vrtcih 
v Šmarju – enoti Sonček in Livada, ka-
kor tudi ob vseh podružničnih osnov-
nih šolah, kjer ima vrtec svoje oddelke 
in otroška igrišča, za katere skrbi in jih 
vzdržuje. 

V zadnjih mesecih pa žal opaža-
mo porast uničevanja igral, smete-
nja igrišč, lomljenje ograj na otroških 
igriščih, predvsem pri podružničnih 
osnovnih šolah v naši občini. 

Za skupno lastnino smo odgovorni 
vsi, ki smo na kakršnikoli način vpeti v 
našo skupnost. Skupnost pa pomeni 
premik od individualnega k ostalim, 
k sistemskemu, širšemu razmišljanju, 
delovanju, za kakovostno delovanje 
celote, za skupno dobro. 

Naj bo igra na igriščih varna in brezskrbna

AKTUALNI PREGLED

Od 1. marca do 9. aprila 2021 je potekal vpis novincev v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah za šolsko leto 2021/22. V tem času je prispelo 84 vlog, od tega 65 vlog za vpis v septembru in 19 za vpis med šolskim letom. S septembrom so bili sprejeti vsi novinci, katerih vloge so izpolnjevale vse zakonske pogoje za vpis v tem mesecu. Teh je bilo 58. S 1. septembrom je bilo oblikovanih 23 oddelkov, v katere smo razporedili 412 otrok. Otroci so razporejeni v homogene, heterogene in kombinirane oddelke. Vloge za vpis med šolskim letom sprejemamo skozi celotno šolsko leto. Trenutno je na voljo še nekaj prostih mest za otroke prvega starostnega obdobja, v skladu s potrebami pa načrtujemo še odprtje dveh dodatnih oddelkov med šolskim letom. Starši so tako še vedno vabljeni k vpisu. Vloga je dostopna na spletni strani vrtca, lahko pa se starši osebno oglasijo na upravi vrtca. Več informacij: Sabina Jurkošek, sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si, 03 817 15 80.
Če bo v vrtcu med šolskim letom dovolj prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala ravnateljica vrtca ali od nje pooblaščena oseba v skladu s pravilnikom o postopku sprejema otrok (Ur. l. RS 117/08 in 35/10). Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je prostih mest, o njihovem sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. V vrtcu glede na trenutne razmere zaradi koronavirusa upoštevamo priporočila NIJZ-a. Skladno s tem organiziramo aktivnosti, dogodke in vsakodnevno življenje in delo v vrtcu.                     

Jelka Kitak, ravnateljica

V minulih poletnih počitnicah smo 
se v času zaprtja zunanjih oddelkov 
lotili temeljite prenove prostorov vrt-
ca v Mestinju. V igralnici smo povsem 
dotrajan parket nadomestili z novo, 
ustreznejšo talno oblogo ter preple-
skali stene in strop. Prenove je bila 
deležna garderoba z vhodom. Obse-
žnejši je bil poseg v sanitarnih prosto-
rih, kjer smo zamenjali vodovodno na-
peljavo, odtoke in sanitarno opremo. 
Otrokom smo uredili stranišča tako, 

Obnova prostorov vrtca na podružnični šoli Mestinje 
da imajo zasebnost, zaradi višine vrat 
kabine pa tudi preglednost z vidika 
varnosti. Zamenjali smo še stare radi-
atorje ter stensko in talno keramiko.

Prostori v novi preobleki so ob za-
četku šolskega leta poleg zaposlenih 
razveselili tako otroke kot zagotovo 
tudi starše. Trudili se bomo, da bodo 
ostali zgledno urejeni in vzdrževani. 

Ida Valek, vodja prehrane in zdravstveno 
higienskega režima, Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Želeli bi, da bi vsak začutil igrišče 
kot svoje, in to pokazal s svojim odno-
som in skrbnostjo. Za dobrobit vseh. 
Za vse nas.

Jelka Kitak,
ravnateljica Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

Igrala ob vrtcih in šolah v občini so namenjeni 
igri otrok, ne uničevanju. Foto: Matic Javornik, 

Blaž Lah

Prenovljeni prostori vrtca. Foto: arhiv vrtca 
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… in tako so naši najmlajši otroci, nekateri še ne stari 
šest let,  prvič prestopili  šolski prag. Na OŠ Šmarje pri 
Jelšah je v prvošolske klopi sedlo 56 otrok: na POŠ Šent-
vid in  POŠ Sveti Štefan po 12, v POŠ Zibika so sprejeli 7 
prvošolcev, v POŠ Kristan Vrh sta vstopila dva prvošolca, 
v Mestinju so sprejeli štiri, na POŠ Sladka Gora dva prvo-
šolca. Skupaj imamo letos 995 učencev. 

Prvi šolski je dan je za prvošolca in prvošolko prav po-
seben dan. Zato mora biti nepozaben. In kljub varnostnim 
ukrepom zaradi covid-19 smo se potrudili, da bo otrokom 
in staršem ostal v dolgotrajnem spominu. Sprejem na cen-
tralni šoli je bil organiziran po priporočilih NIJZ za vsak 
razred posebej v šolski jedilnici, kjer so prvošolci prisluh-
nili starejšim učencem, ki so se spominjali svojega prvega 
šolskega dne. Nato so se jim predstavile tudi učiteljice, ki 
so jih popeljale v učilnice, jim razkazale njihove prostore in 
odgovorile na mnoga vprašanja. In s kakšnimi vtisi so po 
prvem šolskem dnevu odhajali učenci prvošolci domov? 

Učiteljice in vzgojiteljice
In kdo so učiteljice in vzgojiteljice, ki bodo letos skrbele 

za prvošolce?
Centralna šola
1. a Brigita Krmpotić, Silvica Mesiček Schmid 
1. b Špela Jagodič Kunej, Vanesa Kidrič 
1. c Andreja Cajzek Brajlih, Davorina Krajnčan Pur 
POŠ Mestinje Romana Kocijan 
POŠ Zibika Danica Žurga, Patricija Babnik 
POŠ Kristan Vrh Maja Sekirnik 
POŠ Sveti Štefan Marta Rihter, Katja Koren 
POŠ Šentvid Mojca Lupšina 
POŠ Sladka Gora Marjanca Krameršek 

Vsem skupaj želimo uspešno delo in kot pravi pesnik 
Tone Pavček: »Srečno pot!« 

AKTUALNI PREGLED

No. 1

Good!!

No. 1

Good!!

Prvič
v šolo

»Pa so hlače mi sešili 
in kupili mi klobuk,
staro čitanko dobili
in dejali mi v poduk:
Zbogom zdaj in srečno pot,
da postaneš kdaj gospod.«

Tone Pavček

Nekaj vtisov
Prvi šolski dan mi je bil zelo všeč, saj smo jedli 
čokoladne lizike in spoznali nove sošolce. 

Maj Muškatevc

Na prvi šolski dan sem bil zelo vznemirjen, ker sem se bal učenja. Kmalu mi je postalo všeč, ker smo dobili veliko presenečenj. Najbolj mi je bila všeč terasa učilnice, kjer smo se igrali.  
Luka Rkman

Iz prvega šolskega dne mi je najbolj v spominu ostala lutkovna predstava, kjer sta nastopala Lili in Bine. V šoli mi je zelo všeč, ker ne rabimo spat.  
Jan Avsec

Na prvi šolski dan so mi bile najbolj všeč prijazne učiteljice. 
Alex Bakula

Prvi šolski dan mi je bil zelo všeč, ker sem videla veliko prijateljev in jedla sadje, ki nas je čakalo v novi učilnici.  
Lina Hebar

Prvi šolski dan mi je bilo najbolj všeč, da smo se 
fotografirali in v razredu iskali lutki Lili in Bineta. 

Filip Ipavec

Zelo lepo mi je bilo pri srcu, ker sem dobil vaju za učiteljici. 
Miha Operčkal

Najbolj sta mi bili všeč lutki Lili in Bine ter novi 
delovni zvezki. 

Vita Planinšek

Všeč mi je bilo, da je bila moja šolska torba tako polna 
in težka.

Ella Bračko

Užival sem v pričakovanju kako izgleda naš razred, ko 
smo šli po hodnikih šole. 

Jakob Gorišek
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Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
To je vodilni slogan letošnjih, že 26. Tednov vseživljenj-

skega učenja (TVU), ki od 9. septembra do 10. oktobra 
z najrazličnejšimi prireditvami k učenju nagovarjajo ljudi 
vseh generacij. Osrednji dogodek TVU je bila Parada uče-
nja, ki se je v 14 slovenskih krajih, med njimi tudi v Šmarju 
pri Jelšah, odvila v sredo, 15. septembra. Naše partnerske 
organizacije so se predstavile na stojnicah, kje so lahko 
obiskovalci preverili izobraževalno ponudbo v regiji, si iz-
merili vid, kupili spominek ali pa dobroto na kmečki tržni-
ci. Za glasbeno vzdušje pred kulturnim domom je skrbela 
skupna Chaves, študijski krožek Zveneče jelše pa pred do-
mom upokojencev, pravljičarke naše knjižnice so obiska-

le vrtce in pripovedovale pravljice v Kneippovem parku, 
osnovnošolci s Svetega Štefana so spoznavali pravljično 
Šmarje, Muzej baroka in lokostrelstvo. Popoldan so zaple-
sali mladi plesalci plesne šole Zvončica, pod vodstvom 
Zavoda TŠM smo sestavljali knjigobežnice, ki bodo kmalu 
postavljene v številnih krajih naše občine. Po dolgem času 
je zvečer zaživelo tudi gledališče.

Del dogajanja Parade učenja smo tudi letos izvedli vir-
tualno; video predstavitve so dostopne na YouTube kanalu 
Knjižnice Šmarje pri Jelšah https://bit.ly/KSPJ-youtube.

Jana Turk Šulc, Knjižnica Šmarje pri Jelšah 

1. 1. A RAZRED CENTRALNE ŠOLE. 
2. 1. B RAZRED CENTRALNE ŠOLE. 
3. 1. C RAZRED CENTRALNE ŠOLE.  
4. V PRVEM RAZREDU POŠ MESTINJE SO ŠTIRJE 

PRVOŠOLCI.
5. POŠ SLADKA GORA OBISKUJETA DVA 

PRVOŠOLCA.

6. POŠ ZIBIKA OBISKUJE SEDEM PRVOŠOLCEV.  
7. PRVI RAZRED POŠ SV. ŠTEFAN. 
8. PRVI RAZRED POŠ ŠENTVID PRI GROBELNEM.
9. POŠ KRISTAN VRH OBISKUJETA DVA 

PRVOŠOLCA. 

Foto: arhiv OŠ Šmarje pri Jelšah

Valentina Kidrič, OŠ Šmarje pri Jelšah 

Foto: arhiv knjižnice
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INTERVJU

Živa Dvoršak, za uvod v najin pogovor razčistiva dilemo: 
ste Ljubljančanka v Šmarju ali Šmarčanka v Ljubljani?

»Na papirju Ljubljančanka v Šmarju, od tu je mami, ki že 
od študentskih let živi v Ljubljani, ampak prihajam k dediju 
na počitnice. Že od otroških let smo bili vsa poletja tu. Po 
srcu se mi zdi, da sem bolj Šmarčanka. Meni ni lepšega, ko 
se pripeljem na Halerja … To je zame najlepši pogled in se 
počutim kot doma.«

Kaj je vam najdražje v Šmarju? So to ljudje, nostalgija 
po otroških letih …?

»Mogoče nostalgija, ampak so to ljudje. Ogromno imam 
prijateljskih vezi, sosedov, s katerimi smo ostali povezani in 
skozi ta šport se mi zdi, da me vsi spremljajo, še skoraj 
bolj kot ljubljanski prijatelji in družina. So mi že v bistvu 
vsi kot družina. Pred kratkim so mi pisali čestitko, češ da 
je sicer Šmarje malo in naj sprejmem te njihove skromne 

male čestitke. Jaz pravim, da je mogoče Šmarje malo po 
površini, imajo pa ljudje tukaj tako velika srca, da sem prav 
zaljubljena v kraj in ljudi.«

Koliko navijaškega šmarskega vzdušja, podpore ste 
čutili v daljnem Tokiu?

»Ogromno. Za večja tekmovanja se vedno izklopim, 
tudi od telefona, družbenih omrežij. Ko sem vklopila nazaj 
telefon, si nisem niti predstavljala, da bi lahko prejela toliko 
čestitk. Res sem bila presenečena, da me spremljajo tudi 
ljudje, za katere niti nisem vedela, da vedo, kdo sem, kaj 
počnem. Ko sem prišla v Šmarje, so mi kar na ulici pripra-
vili sprejem, z zastavami, transparenti. Slišim, da če kdaj 
zmagam na kakšni drugi tekmi, kar zastave obesijo tukaj 
v Šmarju. Pravim jim norci, ampak v pozitivnem pomenu.«

Živa Dvoršak. Ljubljančanka s šmarskimi korenina-
mi, ki je zaljubljena v dolino pod Halerjevim bregom. 
Od tod do daljnega Tokia je letošnje poletje čutila 
močno podporo navijačev, ki so stiskali pesti ob njenih 
strelskih nastopih. Članica Strelskega društva Olimpije 
iz Ljubljane se je na svojih tretjih olimpijskih igrah prvič 
prebila v veliki finale, najbolj zahtevno strelsko preiz-
kušnjo, malokalibrska puška trojni položaj, je končala 
na sedmem mestu. Je državna prvakinja, ima medalje z 
evropskega prvenstva, uspešna je v svetovnem pokalu. 
S športnim strelstvom se je začela ukvarjati pri trinajstih 
letih. Diplomirala je iz finančne matematike na Fakulteti 
za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Dve leti je 
študirala še v ZDA, kjer je obiskovala Univerzo Zahodne 
Virginije v mestu Morgantown; tamkajšnja univerzite-
tna strelska ekipa je zadnja leta najboljša v ZDA. 

Kaj ji je strelstvo dalo in kako je povezana s Šmar-
jem pri Jelšah, sva govorili v avgustovskem sobotnem 
dopoldnevu; v času po vrnitvi iz Tokia, ko je v kraju, 
v katerega je zaljubljena, sproščeno uživala med naj-
dražjimi ljudmi in si nabirala novo energijo za izzive v 
prihodnje. 

»Ljudje v Šmarju imajo 
tako velika srca!«

Živa Dvoršak zase pravi, da je na papirju Ljubljančanka v Šmarju, 
po srcu se ji zdi, da je bolj Šmarčanka. Foto: osebni arhiv
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Od olimpijskih iger je minilo nekaj časa. Ste že uspeli 
urediti vtise, oceniti dosežek ali ste si vzeli čas za 
počitek, oddih in ocena še sledi?

»Glava se ne izklopi takoj. Čeprav je bila to moja zadnja 
tekma v sezoni, tudi zadnja v večjem olimpijskem ciklu, 
ki mu običajno sledi daljša pavza, sem že na letalu nazaj 
razmišljala, kako bi jutri na treningu to ali ono … Ampak 
se je po parih dneh, ko sem bila doma, tudi glava umirila. 
Zdaj, ko sem prišla sem, v te konce, sem na 'off', počasi 
bo sicer treba nazaj, ampak vtisi … To so bile najbolj uspe-
šne olimpijske igre do sedaj, je pa res, da sem z leti toliko 
dozorela v športnem pogledu in športnih rezultatih, da ko 
prideš enkrat v finale velikega tekmovanja, se avtomatično 
spogleduješ z najvišjimi uvrstitvami. Nas je pa v strelskem 
športu 20 ali 30, ki bi lahko posegli po medaljah. V našem 
športu je res odvisno vse od tistega dneva, kako se bo 
komu poklopilo; enkrat enemu, naslednjič nekomu druge-
mu. Sem neizmerno hvaležna za to izkušnjo in vem, da mi 
bo izkušnja tega finala pomagala za naprej, zagotovo dala 
nov zagon in še več motivacije, kar je zagotovo dokaz, da 
sem sposobna priti med najboljših osem in se boriti za viš-
ja mesta.«

Blizu medalje ste bili. Kako tekmovalec vašega ranga 
spremlja rezultate med tekmo? Kaj se dogaja v vaši 
glavi med takšno tekmo, ko veste, da ste tako zelo blizu 
…, potem pa 7. mesto?

»Težko je. V takih primerih skušamo glavo izklopiti in 
res izdelovati strel, en po en. Najboljše tekme in najbolj-
še uvrstitve so takrat, ko se niti ne zaveš, kje si, ne slišiš 
ne sodnika ne napovedovalca, ki vmes vseeno naznanjajo 
vmesne rezultate. Ko to uspeš preslišati, si zagotovo vi-
soko uvrščen. Jaz sem v Tokiu tu in tam ali pa mogoče 
prevečkrat slišala, čeprav sem bila dobro pripravljena, sem 
celo v finale vstopila s tisto pravo mero adrenalina, da mi 
ni škodil ... A enostavno, ko sem prevečkrat slišala, da sem 
zadaj, se je bilo res težko vrniti. Takrat začneš razmišljati, 
pretiravati, preveč želiš, preveč na silo delaš. To so res ni-
anse, ampak to odloča.«

To so bile vaše tretje olimpijske igre. Prebrala sem, da 
ste do Tokia precej delali na umirjenosti, koncentraciji, 
sposobnosti odklopiti. Četudi ste že izjavili, da je 
nemogoče primerjati vsake od olimpijskih iger, kako pri 
sebi čutite, da ste napredovali od Londona preko Ria do 
Tokia?

»Vsakič se naučim nekaj novega, imam več izkušenj, 
zmag in porazov, na katerih v bistvu gradim, in to je vidik, 
s katerega se mi zdijo vse olimpijske enake, a hkrati tako 
različne. Zato jih je res težko primerjati. Na vsake olimpij-
ske sem šla maksimalno pripravljena, v tistem trenutku. 
Potem pride novo obdobje, nove priprave in si mislim, da 
tega takrat še nisem vedela, znala. Ja, z vsakim letom zo-

rim, z vsako sezono. Že v mladinskih časih sem trdila, da 
zgolj in samo trening ni dovolj, da sta pomembni psiholo-
ška in fizična priprava športnika. In to sem dodajala z leti. 
Do Londona je bilo težje, ker sem bila takrat še na gimna-
ziji in prva leta fakultete. V obdobju, ko spreminjaš okolja, 
je težko. Med Londonom in Riom sem študirala v Ameriki, 
spet je bila menjava okolja, rutine in če zdaj gledam nazaj, 
sploh ne vem, kako sem vse to speljala. Saj je šlo, ampak 
si zdaj ne predstavljam, da bi ponovila. Po Riu sem diplo-
mirala, zaposlena sem na Ministrstvu za notranje zadeve – 
Policiji in sem res ta zadnji cikel posvetila samo treningom. 
Korona čas, ne glede na to, koliko slabega je prinesel, je 
meni prinesel veliko dobrega. Imela sem se možnost spo-
čiti, spoznati, koliko sem bila od zadnjih let dejansko utru-
jena. V prvih dveh mesecih nisem nič trenirala, nisem bila 
na strelišču, sem pa bila doma, se ukvarjala z jogo, tekom, 
pohodi. Tri, štiri ure dnevno sem bila v polni fizični aktiv-
nosti, hkrati sem bolj natančno začela spoznavati dihalne 
tehnike, umirjanje, meditacijo in sem v dveh mesecih na-
redila bazo, ker je prej nikoli nisem mogla, saj imamo tako 
dolge sezone, da ni bilo vmes časa.«

Niti za umiriti se ne?
»Ne. Mednarodno sezono imamo od januarja do sep-

tembra, v Sloveniji pa že oktobra začnemo s tekmovanji.«

Kaj pa pogled do Pariza? Kakšni so načrti, kdaj začnete 
z olimpijskim tempom?

»Za letos sem zdaj še povabljena na predsednikov 
pokal, neke vrste finale svetovnega pokala, kamor gre 12 
najboljših iz vsake discipline. Tekmovanje bo v začetku no-
vembra. Po vsakih olimpijskih igrah nam spremenijo pravi-
la, gredo v posege v opremo, formate tekmovanja in zdaj 
se res napoveduje, da bodo naredili cel cirkus iz tega. Tako 
da z nekim strahom pričakujem nova pravila, ker se bojim, 
da nam bodo šport toliko uničili, da me niti mogoče ne 
bo zanimal več. Čakam; sicer je še eno leto za prilagajanje 
na spremembe, ampak hkrati upam, da bodo poslušni do 
komisije strelcev, ki je z njimi v sodelovanju, da bodo vsaj 
približno ohranili format.«

V strelskem športu ste 17 let. Vseskozi tekmujete v dveh 
disciplinah, malokalibrska v treh položajih (kleče, leže in 
stoje) in zračna puška. Od kod navdušenje za ta šport?

»V bistvu sem šla z bratom pogledati, kaj je to. Mlajši 
brat je vedno bil navdušenec nad strelskimi igricami, pla-
stičnimi pištolami, mami pa ni bila najbolj navdušena nad 
takim načinom igre in naju je od nekdaj usmerjala v različ-
ne športe. Je rekla, da je strelstvo tudi šport, da je mogoče 
to strast športno usmeriti in da gremo na strelišče. Zmenila 
se je za termin na strelišču in me povabila zraven. In sem 
šla.«

INTERVJU
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Kaj vam je strelstvo dalo?
»Organizacijo, umirjenost, spo-

sobnost daljše koncentracije, učenje, 
kako se pozitivno spopadati s pora-
zi in usmerjati v iskanje rešitev, kako 
stres in negativen adrenalin obrniti 
sebi v prid in ga pozitivno izkoristiti, 
zavedanje, da rastemo in pomikamo 
lastne meje le, ko smo v nekih neprije-
tnih situacijah ...«

Je zbudilo strast do natančnosti?
»Ja, verjetno sem bila karakterno že 

malo taka, jo je pa dodatno okrepilo. Pri 
organizaciji v šoli, učenju, delu pomaga 
katerikoli šport, pa na sploh se mi zdi, 
da če imaš nek šport zraven, bolj zdra-
vo živiš, te vlečejo zdrave navade.«

Je strelstvo botrovalo tudi vaši 
odločitvi za študij finančne 
matematike?

»Zanimivo vprašanje. Nikoli ju ni-
sem povezovala, je pa res, da sem 
imela vedno rada matematiko. Že v 
osnovni šoli in gimnaziji je bil to eden 
izmed ljubših predmetov in mi je bilo 
samoumevno, da bi se vpisala na ma-
tematiko. Nisem imela rada fizike in 
sem pri opisu posameznih smeri ma-
tematike iskala tiste, kjer ni fizike, tako 
da je bila finančna matematika edina 
možnost. Obenem se mi je fino slišalo 
in sem z leti ugotovila, da me finančni 
del matematike, ekonomija, zanima in 
se rada pošalim, da smo finančni ma-
tematiki pač ekonomisti, ki znamo še 
kaj izračunati.«

Ste v času študija v ZDA študirali 
tudi to smer ali vas je zaneslo kam 
drugam?

»Tja me je privleklo strelstvo. Mo-
goče iz drugih športov mogoče bolj 
poznamo NCAA ligo, univerzitetno 
ligo, kjer za univerzo nastopaš v svo-
jem športu. Dejansko ponujajo super 
povezavo med treningi in učenjem, 
imajo izdelan sistem, ki pri nas ni na 
voljo in res omogoča športniku, da 
doštudira in hkrati dozori v svojem 
športu. Glede na to, da sem že prej 
potovala po svetu, imela neke dosež-
ke, sem bila prepoznana in opažena 

s strani ameriških univerz in so me 
povabili, da bi prišla za njih streljat. 
Povabilo sem sprejela in za dve leti 
prenesla študij iz Ljubljane v Ameri-
ko. Je pa res, da so tam našli pove-
zavo samo z matematičnimi smermi, 
ni bilo točno tistega, kar je ljubljanska 
univerza zahtevala za finančni del štu-
dija, tako da sem tam na nek način 
dokončala splošni del matematike. Ko 
sem se vrnila, sem dokončala še tisto, 
kar so zahtevali za pridobitev naziva 
finančni matematik.«

Kaj pa počnete v Policiji, ste v 
športni enoti?

»Da, zaposlena sem v športni enoti 
Policije. Prejemam plačo, imam plača-
ne prispevke, zato da lahko treniram. 
Nekaj obveznosti na leto imamo bolj 
promocijske narave, po navadi po 
šolah promoviramo policijo in hkrati 
šport, tako da je tudi super priložnost 
za predstavitev športa mlajšim.«

Ste pa s svojo strelsko kolegico 
zasnovali Strelski zvezek, ki je 
preveden v več jezikov, imate lastno 
blagovno znamko, pišete bloge, 
nadgrajujete promocijo svojega 
športa.

»Sem velika zagovornica, da je 
strelstvo celosten šport, da ni to samo 

strelski trening, ampak je psihološka, 
fizična priprava. To mi je bilo še bolj 
podrobno predstavljeno, prikazano in 
doživeto v Ameriki. Sem knjižni molj in 
res veliko berem; v Ameriki so mi sve-
tovali, naj preberem določene strelske 
knjige, tako da sem že po prihodu iz 
ZDA in po Riu pomagala strelski zvezi 
in določenim klubom, ki so to želeli; 
ne da sem prišla tja trenirat, ampak 
sem jim na nek način predavala oziro-
ma predstavila dodatne vsebine, ki jih 
lahko vključijo v treninge. Hkrati sva s 
klubsko kolegico Sonjo Benčina prišli 
na idejo, da bi to združili v nek pri-
ročnik; ona je že v osnovi imela neke 
obrazce, kamor si je zapisovala ana-
lizo treningov. Tako sva znanje obeh 
združili, naredili še uvodna poglavje 
in izdali zvezek, ki je kmalu pošel. Po 
odzivih strelskih kolegov iz tujine sva 
zvezek prevedli v tuje jezike. Korona 
nama je ponudila čas in idejo, da raz-
vijeva še bloge in spletno stran, tako 
da vsebine zvezka dodatno razvijava 
in deliva z drugimi.«

Glede na to, da niste najbolj 
navdušeni nad sodobno tehnologijo 
in sploh družbenimi omrežji, vas je 
kar zanimivo potegnilo v ta svet.

»Res je. Kot že leta govorijo, je to 
nova realnost, jaz pa sem to začela 
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zdaj dojemati. Res je, da imava pri 
tem še več pomoči drugih, je pa So-
nja tista, ki skrbi za družbena omrežja 
in objave, jaz v ozadju poskrbim za 
vsebino in načrte, kako stvari izpe-
ljati. Mi je zanimivo, ja. Med korono 
sem izkoristila čas še za šolo digital-
nega marketinga in me stvari zanima-
jo. Kljub temu, da sama teh stvari ne 
uporabljam, vidim, da je to v povezavi 
z zvezkom enostavno nujno, da je to 
edini način, da prideš z znanjem in na-
sveti do strelcev.«

Vaša trenerka je letos prejela 
Bloudkovo nagrado za življenjsko 
delo v športu. Koliko časa ste z njo 
in kako vi osebno in kot športnica 
rastete v odnosu s trenerko?

»S Polono Sladič sva začeli sodelo-
vati 2013. Nekako po Londonu sem si 
tudi jaz vzelo pavzo in videla, da sva 
s takratnim trenerjem mogoče prišla 
do točke, ko ni šlo več naprej in sem 
iskala, kaj bi, koga bi. Prej se nisva po-
znali, čeprav je ona že imela paraolim-
pijsko ekipo, ogromno uspehov z nji-
mi, je bila tudi med bolj poznanimi pri 
nas, ampak enostavno nikoli nisva bili 
v stiku. Neko jutro sem se zbudila in 
samo rekla Polona Sladič; niti ne vem, 
od kje ime! Naneslo je tako, da sva 
se teden dni kasneje v živo spoznali 

in sem ji povedala, da sem se zbudila 
in si rekla, da bi ona lahko bila moja 
trenerka. Povabila me je na nekaj tre-
ningov s paraolimpijci in sva prvega 
pol leta sodelovali preko telefona, 
preko pogovorov, se spoznavali, da je 
videla, kako treniram, kako doživljam 
treninge, kako razmišljam in mi z na-
sveti pomagala izven strelske linije. Ko 
sem bila v ZDA, se je takšno sodelo-
vanje izkazalo za dobro; stalno sva bili 
na vezi, ona je bila tista, ki mi je pi-
sala program treningov, s čemer se je 
strinjal tudi trener v ZDA. Skozi najin 
odnos se vidi, da zorita trener in stre-
lec ter da to prehaja iz vlog trenerja 
in športnika v nek bolj enakovreden 
odnos. Zdaj sva mogoče bolj enako-
vredna ekipa, kjer skupaj razglabljava 
kaj in kako in je ona res bolj kot mo-
čen podporni steber kot pa trener, ki 
ukazuje, kaj mora športnik delati. To je 
potrebno v vsakem športu. V Sloveni-
ji, tudi v našem športu, je malo trener-
jev, ki to razumejo. Hitro se ustavijo, 
pridejo do neke meje in ne znajo na-
prej. Tudi v nadaljevanju bi želela med 
slovenskimi trenerji in strelci ozavesti-
ti, da bomo vsi zrastli, če bomo med-
sebojno sodelovali.«

Imate naslov državne prvakinje, 
na mednarodnih tekmovanjih ste 
posegli po vrhu, imate ekipno 
medaljo, olimpijske še ne. Verjetno 
je to naslednja večja želja?

»Zagotovo je že lahko naslednja, 
kar je super, je pa zagotovo želja od 
nekdaj. Že kot majhna sem pred tele-
vizijo spremljala olimpijske igre, stre-
mela k temu in me je življenjska pot 
pripeljala tako, da sem to uresničila. 
Manjka mi mogoče še vidnejši uspeh 
s svetovnih prvenstev; pri nas so na 
vsaka štiri leta, tako da imam pred 
naslednjimi olimpijskimi igrami nasle-
dnje leto cilj … Ampak se še nisem to-
liko resetirala, da bi naslednji tekmo-
valni cikel pogledala od daleč, potem 
še od blizu, da bi si začrtala nove cilje. 
Sta pa to zagotovo dve veliki medalji, 
ki mi še manjkata. Če se bom odločila 
nadaljevati, bom z veliko željo in moti-
vacijo napadala eno in drugo.«

V imenu uredništva in bralcev vam 
želim, da vam uspe in da vas tudi 
šmarska podpora žene naprej pri 
uresničevanju vaših ciljev.

»Hvala. Zdaj zagotovo, saj sem 
imela malo več priložnosti predstavi-
ti se v teh koncih, tako da bo še več 
podpore.«

Sergeja Javornik 
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Živa Dvoršak s trenerko Polono Sladič sodeluje od leta 2013. Foto: osebni arhiv
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»Jokala sem le, ko sem izvedela za diagnozo,
potem sem hotela le živeti.«

Danes 30-letna Sara Gorišek iz 
Šmarja pri Jelšah posebej za bral-
ce Šmarskih novic predstavlja svojo 
zgodbo soočenja z diagnozo raka na 
dojki, zdravljenjem in spoznanji, ki 
so jih prinesla zadnja štiri leta. Njena 
zgodba je zgodba o spremembi, ki jo 
je sprožil naključni trenutek nežnosti 
z otrokoma; je zgodba o podpori, ki 
jo je v času zdravljenja najbolj potre-
bovala in tudi imela; njena zgodba je 
poziv vsem dekletom in ženskam, da 
se imajo rade in pazijo nase. 

Po telefonu je imela živahen, pri-
jeten glas. Besede so vrele iz nje in ni 
skrivala navdušenja, da ji želi še kdo 
prisluhniti ter njeno zgodbo javno 
objaviti, deliti. Sploh pa v domačem 
kraju in občini. »Rožnati oktober je 
premalo, več bi se morali na glas in 
odkrito pogovarjati o raku dojk, zdra-
vljenju, težavah, s katerimi se ženske 
spopadajo,« se je strinjala. Ko sva se 
srečali v živo, me je presenetila ... s 
svojo drobno postavo se na prvi po-
gled zdi tako dekliška, a ko govori o 
svojem boju z boleznijo, je povsem 
drugačna. Verjetno sta ji res odloč-
nost in pozitivno razmišljanje poma-
gala lajšati tegobe.

Od cartanja z otrokoma do 
diagnoze

»Zdaj je vse bp, super. Posledic po 
zdravljenju, razen to, da imam ume-
tno dojko, nimam nobenih. Sem brez 
bolečin, brez dodatne terapije, le na 
redne polletne preglede hodim in en-
krat letno na mamografijo. Na življe-
nje gledam drugače kot prej,« odgo-
vori na moje vprašanje, kako je danes. 
Od postavitve diagnoze so minila štiri 
leta. Spodneslo ji je noge, verjetno 
tega dne ne bo nikoli pozabila. »Prvi 
dan dopusta je bil. Otroka sta ležala 
ob meni, pripravljali smo se na paki-
ranje za na morje. Slučajno se med 
stiskanjem otrok želim popraskati in 
začutim bulico. Preverim še enkrat. 
Grem k mami in mi potrdi, da bi nekaj 
lahko bilo. Kličem ginekologa, a je bil odsoten zaradi dopusta. Kličem osebno 
zdravnico in mi svetuje, naj kar pridem,« se spominja tistega dne. Ni bila mirna, 
morala je vedeti. Zato se je odločila za ultrazvok, ki ga je opravila v svoji službi. 
»Na ultrazvoku gleda in pravi, da cista ni ... Še danes ne vem, ali ni upal povedati 
ali res ni vedel ... V glavnem, dal mi je pod nujno napotnici za mamografijo in 
punkcijo. Naslednji dan sem bila že v Celju, kjer so me večina poznali, saj sem 
tudi tam že delala. Prvi šok je bila njihova odločitev, da mi mamografije ne bodo 
delali, ker da sem premlada. Stara sem bila 26 let. Grem na punkcijo, kjer mi 
je zdravnik dejal: 'Ah, premlada ste, da bi lahko bilo karkoli.' Dovolil mi je, da 
grem na morje. Po desetih dneh se vrnem in takoj pokličem osebno zdravnico 
in dobim termin za pregled. Takoj sem posumila, da je nekaj narobe. Ko mi je 
povedala, da imam raka, sem zajokala. Samo takrat, samo tisti dan in potem 
nikoli več,« pripoveduje. 
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Zdravljenje in izjemna podpora doma
Vse, kar je sledilo diagnozi, je potekalo neverjetno hitro. Kljub temu se 

Sara Gorišek zaveda spremembe, ki se je zgodila v njej. Prevladala je želja 
živeti, »hotela sem gledati otroka, kako hodita v vrtec in odraščata, hotela 
sem biti ob možu in družini.« Biti in živeti. Takrat, pravi, se je popolnoma 
spremenila. 

Na onkologiji v Ljubljani so sledili dodatni in novi pregledi, preiskave in 
šest ciklusov kemoterapije. Po štirinajstih dneh so ji začeli odpadati lasje. 
»Ker nisem prenesla postopnega izpadanja, sem prosil moža, naj me ostriže. 
Ni mogel, zato me je ostrigel oče,« se nasmeji ob spominjanju. V tistem času 
je bil sin Jakob star dve leti in pol, hči Nika 11 mesecev. Takrat 26-letna Sara 
Gorišek ni želela nositi lasulje, čeprav jo je kupila. Raje je nosila kapo ali rut-
ko. »A izpadanje las me je najmanj skrbelo. Po kemoterapijah mi je zdravnik 
povedal, da se tumor ni toliko zmanjšal, kot je želel. Zasevki so segali do kolo-
barja in bradavice, zato mi je predlagal odstranitev cele dojke. Sprejela sem. Z 
operacijo so mi odstranili dojko in vstavili ekspander, ki so ga vsake tri tedne 
polnili. Po pol leta je sledila nova operacija za menjavo silikona,« opisuje po-
stopek zdravljenja. Je odstranitev dojke spremenila njeno dojemanje žen-
skosti, jo vprašam. Odločno odgovori: »Ne. Nisem imela težave zaradi tega. 
Sem, kar sem. Niti mož ni imel težav zaradi tega, bil pa je šokiran, ko sem mu 
povedala, da precej moških zapusti žensko zaradi tega,« pove sogovornica.  

Za podporo moža, otrok in svojih staršev je izjemno hvaležna. Zaveda se, 
da je to imelo pomembno vlogo pri njenem boju. Njen mož Simon podpore, 
ki jo je pričakoval ali želel pri svoji mami, ni dobil. Sare to ni prizadelo, kot ne 
izguba določenih 'prijateljev'. »Mož pravi, da tega dne ne bo pozabil. Ko sem 
mu povedala za diagnozo, je poklical svojo mamo, ki mu je odvrnila, da pač 
nisem edina na svetu, ki sem zbolela. Pretrgal je stike s svojimi starši, ki jih je 
takrat najbolj potreboval,« se še spominja tistega obdobja.  

Danes uživajo in se imajo radi

Sara Gorišek je po prebolelem raku drugačna, bolj pozitivno naravnana 
oseba. Ne zmoti je vsaka malenkost, več privošči sebi in svoji družini. Med bol-
niškim staležem je začela šivati, v njihovi hiši je zdaj še več glasbe. Jakob igra 
kitaro, Nika je začela igrati harmoniko. Z družino še vedno rada hodi v hribe. 

Ostaja pa ji še en boj. Birokratski boj. »Sem radiološki inženir. Rada bi se 
vrnila na delo. Zbolela sem v času pripravništva, tako da nimam zaključe-
nega izobraževanja. Delodajalec mi je šel naproti, tako da sem še vedno v 
delovnem razmerju pri njih, za kar sem jim res hvaležna. Trenutna težava je, 
da po odločbi zdravstvene zavarovalnice nisem več na bolniški, po odločitvi 
pokojninskega zavoda pa ne smem več opravljati svojega dela. Zaplet je 
nastal, ker prepovedi dela ni podpisal pravi oziroma za to pristojni zdravnik. 
Zaplet rešujemo preko odvetnika in upam, da se bo zadeva kmalu razpletla 
pozitivno zame,« upa Sara Gorišek. 

Kljub temu ne izgublja časa in ne čaka. Aktivna je v Združenju Europa 
Donna; želi postati njihova prostovoljka in ustanoviti enoto združenja v Ce-
lju. »Želim, da se Europa Donna približa ženskam na tem območju, da bi 
storili več za promocijo zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja 
bolezni, organizirali aktivnosti za ženske, predavanja, srečanja, delavnice. 
Rada sodelujem in pomagam z nasveti, kako se pozitivno spopasti z bole-
znijo,« še doda. 

Sergeja Javornik 

Bodi in ostani zdrava! 
V Združenju Europa Donna Slovenija 

vsako leto obeležujejo rožnati oktober 
- mednarodni mesec osveščanja o 

raku dojk. Z različnimi aktivnostmi in 
dogodki osveščajo slovensko javnost 
o raku dojk in opozarjajo na pomen 

zdravega načina življenja in zgodnjega 
odkrivanja bolezni. Letošnje aktivnosti 
bodo potekale pod sloganom “Bodi in 
ostani zdrava!”, saj želijo poudariti, da 
lahko sami veliko naredimo za svoje 
zdravje s preprostimi odločitvami za 
zdrav življenjski slog. Več na spletni 

strani www.europadonna.si.

OSREDNJA TEMA

Sara Gorišek je v družini našla vso potrebno 
podporo. Foto: osebni arhiv
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Čebelarska družina Šmarje pri 
Jelšah praznuje 140 let 

Začetki delovanja organiziranega čebelarstva v Šmarju 
pri Jelšah segajo v leto 1881, ko so se čebelarji celjskega 
okraja zbrali na čebelarskem shodu v Šmarju. Ta-
krat je Šmarsko čebelarsko društvo kot okrajna 
podružnica spadalo pod Čebelarsko društvo 
Celje. Čebelarskega shoda se je udeležilo kar 
60 gospodarjev, ki jih je z življenjem čebel in 
čebelarskimi opravili seznanjal učitelj čebe-
larstva M. Kresnik. Čeprav se je čebelarstvo 
v šmarskem okraju verjetno razvilo že pred 
tem, je ta dogodek pred 140. leti postavil te-
melj čebelarstvu na Šmarskem.

Čebelarska kulturna dediščina 

Slovenci smo lahko ponosni na bogato tradicijo čebe-
larstva, ki predstavlja edinstveno kulturno dediščino pri nas. 
Medičarstvo in svečarstvo sta več kot 1300 let stari obrti. 
Slovenska avtohtona vrsta čebele “kranjska čebela” je druga 
najbolj razširjena medonosna čebela na svetu, zanjo poseb-
ni panji in izvirno poslikane panjske končnice pa so resnična 
posebnost slovenske kulture in ljudske umetnosti. Slovenski 
čebelnjaki so postali tipična arhitektura slovenskega kmeč-
kega stavbarstva, ki s svojo pojavnostjo plemenitijo kultur-
no podobo slovenske pokrajine. Prav tako so del slovenske 
kulturne dediščine izdelki iz medenega testa - lectova srca. 
Čebelarstvo ni samo pomembna panoga v kmetijstvu, mar-
ljive opraševalke v naši pokrajini ohranjajo izjemno biotsko 
raznovrstnost. Vse bolj se zavedamo pomembnosti sobiva-
nja čebel in človeka, zaradi ogroženosti kranjske čebele pa 
je poslanstvo čebelarjev vsak dan bolj pomembno.

Prvi učitelj čebelarstva Anton Janša

V naši deželi se je čebelarstvo pojavilo že zelo zgodaj. V 
18. stoletju so slovensko čebelarstvo zaznamovali pomemb-
ni možje Anton Janša, Peter Pavel Glavar in Janez Anton 
Scopoli. Preprost kranjski mladenič Anton Janša je razvil 
poseben način čebelarjenja, ki je takrat veljal za najnapre-
dnejšega v Evropi. Takrat je cesarica Marija Terezija na Du-
naju ustanovila državno čebelarsko šolo in Antona Janšo 
imenovala za vodjo šole, učitelja čebelarstva in potovalnega 

učitelja. Postal je prvi učitelj čebelarstva na svetu. Spremenil 
je obliko in velikost panjev, ki je omogočala skladanje v blok, 
ker pa je bil tudi izjemen slikar, je z različnimi motivi poslika-
val panjske končnice. Čebelarji še danes upoštevajo Janšev 
čebelarski nauk, ki ga je cesarica Marija Terezija po njegovi 
smrti patentirala. Od čebelarskih mojstrov je zahtevala, da 
pri izdelavi čebelnjakov s potrebnimi panji upoštevajo nače-
la prvega dunajskega čebelarskega učitelja Janše. Njegov 
rojstni dan, 20. maj, je organizacija združenih narodov leta 
2017 razglasila za svetovni dan čebel.

Začetki čebelarstva v Šmarju pri Jelšah

Prvo čebelarsko društvo, imenovano čebelarska brato-
vščina, je bilo na Slovenskem ustanovljeno leta 1781. Dru-
štva so med seboj sodelovala in se povezovala ter prirejala 
čebelarske shode, na katerih so potovalni učitelji predava-
li o življenju čebel in načinih čebelarjenja. Z ustanovitvijo 
Slovenskega čebelarskega društva leta 1898 je začel izha-
jati tudi strokovni list Slovenski čebelar. Strokovno čebelar-
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sko izobraževanje so zainteresirani lahko pridobili na du-
najski čebelarski šoli, da so lahko poučevali na tečajih. Prvi 
slovenski čebelarski tečaj vseh okrajev Spodnje Štajerske 
je bil leta 1902 v Šmarju. Leto za tem je bilo ustanovlje-
no čebelarsko društvo za Spodnje Štajersko, ki je prirejalo 
številne shode in tečaje, na katerih so štajerski čebelarji 
izpopolnjevati svoje znanje in se prilagajali tehnološkemu 
napredku.

Ohranjena blagajniška knjiga Čebelarske družine Šmar-
je iz leta 1946 je najstarejši pisni vir, ki priča o takratnem 
članstvu 28 čebelarjev. V okviru Čebelarskega društva Ce-
lje so poleg okrajne podružnice Šmarje delovale še čebe-
larske družine Rogaška Slatina, Rogatec in Ponikva. Leta 
1957 se je Čebelarska družina Šmarje pri Jelšah ponovno 
ustanovila. Za predsednika je bil izvoljen Janez Pezdevšek, 
za tajnika pa Janko - Ivan Fras. Tega leta je družina štela 
40 članov. Neformalna srečanja članov so največkrat po-
tekala pri Frasovem čebelnjaku v Mali Pristavi. Janko - Ivan 
Fras je bil tajnik šmarskega čebelarskega društva 25 let, 
za kar je leta 1995 prejel častno listino častnega občana 
Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah. 

Nekoliko zamrla čebelarska dejavnost v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja se je ponovno obudila in razcvete-
la v devetdesetih, ko je mesto predsednika društva zasedal 
Alojz Tirgušek. Leta 1995 so se člani društva aktivno lotili 
gradnje novega čebelarskega doma in ga otvorili 20. juni-
ja leta 1998. Prvi gospodar čebelarskega doma je postal 
Ivan Šimunič. V novem domu so se srečevali vsako nedeljo, 
ponovno oživili šolski čebelarski krožek ter pridobili nekaj 
novih članov. Čebelarska družina Šmarje pri Jelšah od tega 
obdobja naprej ostaja aktivna skupina, ki z različnimi iz-
obraževanji in usposabljanji o pomenu čebel in čebelar-
stva skrbi za ozaveščanje svojih čebelarjev, mladostnikov 
in vseh ostalih. Zvesti člani čebelarske družine so za svoje 
prizadevno delo prejeli že več priznanj in odlikovanj.

Mladi čebelarji
O čebelarstvu so na šolah začeli poučevati že po letu 1857. 

Predvsem v šolah na podeželju, kjer so imeli šolske vrtove in 
so poučevali tudi o kmetijstvu. Prav tako je nadučitelj Franc 
Jurkovič uvedel poučevanje o čebelarstvu na šmarski ljudski 
šoli, na šolskem vrtu pa je leta 1920 takratni nadučitelj Hinko 
Šumer zgradil šolski čebelnjak. Oba sta na šoli poučevala če-
belarstvo, prav tako sta sodelovala v čebelarskem društvu. 

Člani Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah že od leta 1971 
skrbijo za delovanje čebelarskega krožka na osnovni šoli v 
Šmarju. Istega leta je bil pri šoli postavljen tudi učni čebelnjak. 
Krožek poteka v prostorih čebelarskega doma v neposredni 
bližini šole, kjer imajo urejeno učilnico, točilnico medu, čebelnjak 
in čebelje družine. Mentorji mlade učijo varovati čebelje druži-
ne in ohranjati čisto okolje, njihov glavni namen pa je pomladiti 
članstvo, ki bo nadaljevalo pomembno tradicijo čebelarstva. 

Letos, ob 140. obletnici, bodo zgradili prvi učni čebelnjak 
pri osnovni šoli v 
Šentvidu pri Gro-
belnem, temu pa 
bodo v naslednjih 
letih sledili tudi učni 
čebelnjaki pri osta-
lih podružničnih šo-
lah v šmarski občini. 

DOMOZNANSKI PORTRETI

Viri:
• 125 let čebelarstva na Šmarskem, 1881-2006. 

Šmarje pri Jelšah: Čebelarska družina, 2006.
• Čebelarski shod v Šmariji, v Slovenski 

gospodar, št. 25, 23. 6. 1881.
• Čebelarska zveza Slovenije. Spletna stran:  

https://www.czs.si/content/A2

1 Šmarski čebelarji pri Janku-Ivanu 
Frasu v Mali Pristavi, 1957.

2 Člani ČD Šmarje pri Jelšah v svečanih 
oblekah, 2006.

3 Člani ČD Šmarje pri Jelšah pred 
kapelico sv. Ambroža pri Čebelarskem 
domu, 2021.

4 Čebelarski dom Šmarje pri Jelšah, 2015.

 Mateja Žagar, bibliotekarka, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Domoznanska zbirka
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SVETUJEMO & POMAGAMO

Državne štipendije
Državna štipendija je prejemek, ki 

je namenjen kritju stroškov, ki nasta-
nejo v času šolanja. Do nje so upra-
vičeni dijaki, študentje in udeleženci 
izobraževanja odraslih. 

Pogoji za upravičenost
•  državljani Republike Slovenije, s 

statusom iz 12. člena Zakona o 
štipendiranju, oseba s priznano 
mednarodno zaščito,

•  pred dopolnjenim 22. letom starosti 
prvič vpisani oz. pred dopolnjenim 
27. letom prvič vpisani,

•  niste v delovnem razmerju, ne 
opravljate samostojne registrirane 
dejavnosti, niste vpisani v  evidenco 
brezposelnih oseb,

•  povprečni mesečni dohodek na 
osebo v družini v preteklem letu pred 
vložitvijo vloge ne presega 680,56 
evra.

Nadaljnje prejemanje
•  prva vloga za dijake se odda 

avgustu,
•  prva vloga za študente se odda v 

septembru,
•  za nadaljnje prejemanje ni treba 

več oddati vloge.

Dodatki
•  dodatek za uspeh za dijake: 

povprečna ocena nad vključno 
4,00, razen za 1. letnik,

•  dodatek za uspeh za študente: 
povprečna ocena nad vključno 
8,00, razen za 1. letnik,

•  dodatek za štipendiste s 
posebnimi potrebami: priznana 
invalidnost ali telesna okvara na 
podlagi odločbe ZPIZ-a ali ZRSZ-
ja (staršu je priznan dodatek za 
nego otroka),

•  dodatek za bivanje (stalno bivanje, 
oddaljeno od kraja izobraževanja več 
kot 25 km; strošek bivanja je najmanj 
65 eur/mesec; družina ni lastnica 
nepremičnine v kraju izobraževanja; 
štipendist ne prejema subvencije 
za bivanje v študentskem domu 
ali zasebniku in nima sklenjene 
pogodbe o bivanju v študentskem 
domu; dodatek začne veljati ob 
spremembi začasnega bivališča 
štipendista).

Obveznosti štipendista
•  štipendist mora vsako leto 

zaključiti letnik in predložiti 
dokazila za nadaljnje prejemanje,

•  pridobiti mora višjo raven 
izobrazbe do 30. septembra 
naslednjega koledarskega leta 
(predloži dokazilo),

•  če predčasno zaključi obveznosti, 
se štipendija izplača v enkratnem 
znesku za vse ostale mesece 
trajanja izobraževalnega programa 
(predloži dokazilo),

•  štipendist je dolžan sporočiti vsako 
spremembo, ki bi lahko vplivala na 
štipendijsko razmerje, v roku 8 dni 
od nastanka spremembe.

Neizpolnjevanje obveznosti
•  če štipendist ne napreduje v višji 

letnik, mu štipendija miruje (se ne 
izplačuje),

•  če po letu dni mirovanja še vedno 
ni napredoval, se izda odločba o 
dolgu, ki ga mora vrniti v roku 30 
dni od prejete odločbe,

•  opravičljivi razlogi za 
neizpolnjevanje obveznosti 
(kar pomeni, da štipendist kljub 
ponavljanju letnika štipendijo 
prejema) so starševstvo, izjemne 
družinske in socialne okoliščine ter 
višja sila.

 Po Zakonu o štipendiranju pripravila Lidija 
Herman, pomočnica direktorice CSD Celje,

Cepljenje je varen in učinkovit na-
čin zaščite pred nekaterimi nalezlji-
vimi boleznimi, tudi proti covidu-19. 
Covid-19 lahko povzroči dolgoročne 
posledice po preboleli bolezni, ki se 
lahko kažejo kot brazgotinjenje pljuč, 
vnetje srčne mišice, možganska kap, 
srčni infarkti, odpovedi ledvic, utru-
jenost, depresija in druge bolezni. 
Cepljenje nas zaščiti pred boleznijo, 
naštetimi zapleti in dolgoročnimi po-
sledicami bolezni.

Proti covidu-19 se je po svetu ce-
pilo že 40 milijonov ljudi in resnih 
stranskih učinkov cepljenja je bilo zelo 
malo. Znana je tudi statistka ceplje-
nja zdravnikov pri nas, in sicer se je 
v Sloveniji cepilo več kot 90 % vseh 
zdravnikov.

Po oceni strokovnjakov je za posa-
meznika tveganje, da bo utrpel okva-
ro zaradi cepljenja bistveno manjše 
od tveganja, ki bi ga zanj predstavljala 
sama bolezen. 

Cepljenje v Šmarju pri Jelšah 

Zato je naš nasvet, da se naleze-
mo dobrih navad in se cepimo.

Urnik cepljenja sproti prilagajamo 
interesu in je objavljen na spletni stra-
ni: https://www.zd-smarje.si/.

Lea Romih, dr. med., spec.druž. med., strokovna vodja,
 ZD Šmarje pri Jelšah

enota Šmarje pri Jelšah
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Erika Vrešak iz 
Šerovega pri Šmarju 
je v minulem šolskem 
letu 2020/2021 končala 
izobraževanje na 
Srednji zdravstveni 
in kozmetični šoli 
Celje. Obiskovala je 
program zdravstvene 
nege.  Bila je diamantna 
maturantka. 

Diamantna maturantka Erika Vrešak iz Šerovega
VRTILJAK MLADIH

kom znati prisluhniti in si zanje vzeti čas, saj jim le na ta 
način daš vedeti, da so sprejeti in da ti je mar zanje. Dela 
na intenzivnem oddelku, kjer je delo še bolj specifično.

V prihodnosti si želi čim uspešneje zaključiti študij in 
se najprej zaposliti kot babica, kasneje pa si tudi sama želi 
obuti profesorske čevlje in strokovno znanje s področja 
babištva predati naprej mlajšim generacijam.

Rok Krivokapić

Med šolanjem je dobila veliko nasvetov, naj se odloči 
za študij medicine, sama pa je sledila svojim željam in tako 
v petek, 30. julija 2021, izvedela da je bila sprejeta na štu-
dijski program babištva. Za sprejem v program je potre-
bovala 94 točk od stotih možnih, kar je manj kot prejšnja 
leta, ko so lahko bodoči študenti izgubili maksimalno štiri 
točke. Sicer pa so lahko pridobili 60 točk iz uspeha na ma-
turi, ostalih 40 pa prineseta uspeha v tretjem in četrtem 
letniku.

Na rezultate mature so dijaki in dijakinje čakali tri te-
dne, medtem pa je Erika Vrešak že delala, tako da niti ni 
imela veliko čas razmišljati o rezultatih. A ko se je vsake to-
liko spomnila tudi nanje, imela precej dober občutek. Kot 
pravi tudi sama, pa je na koncu dosegla še veliko več, kot 
je pričakovala – vse možne točke.

Želi postati babica
Med šolanjem je poleg nasvetov, naj se odloči za študij 

medicine, dobila tudi ogromno vprašanj, zakaj se ni vpi-
sala na gimnazijo. Ker je sama že dolgo vedela, da želi 
postati babica, se je odločila za program zdravstvene 
nege, kjer je v štirih letih pridobila ogromno teoretičnega 
in praktičnega znanja iz stroke. Poleg tega pravi, da bi se 
po gimnaziji verjetno usmerila v pediatrijo ali ginekologijo 
in ne v babištvo. Svoje odločitve ne obžaluje, saj ve, da bo 
svoj poklic opravljala z velikim veseljem. 

Med počitnicami delovna
Sicer pa Erika Vrešak trenutno dela v Domu upokojen-

cev v Šmarju pri Jelšah. Pravi, da ji je tudi delo s starejšimi 
v veselje, saj je specifično. Biti moraš potrpežljiv, starostni-

Krvodajalska akcija
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje  Šmarje 

pri Jelšah vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek, 25. 
novembra 2021, od 7.00 do 11.00 v Kulturnem domu 
Šmarje pri Jelšah. Zaradi trenutnih razmer krvodajalce 
prosimo, da se o uri odvzema krvi dogovorijo na 
telefonski številki Transfuzijskega centra Celje 
03 423 35 97, od 7.30 do 15.00.

Ne oklevajte  – morda bo prav vaša kri 
nekomu rešila življenje!
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Foto: osebni arhiv
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SLOVENSKA
DEMOKRATSKA

STRANKA 

je po neuspehu prejšnje vlade pod 
vodstvom Liste Marjana Šarca marca 
leta 2020 prevzela vodenje slovenske 
vlade. 

Kljub boju z epidemijo smo dosegli 
marsikaj koristnega.  

Kot vladna stranka smo v zadnjem letu 
in pol dosegli:
- višjo minimalno plačo, 
- močno smo pocenili uporabo 

javnega prevoza za mlade,
- uvedli smo turistične bone, ki so 

zelo pomagali slovenskemu turizmu,
- nova delovna mesta ter
- številne druge reforme na področju 

zdravstva, dolgotrajne oskrbe in 
novih stanovanj za mlade.

SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
MLADINA 

je desnosredinska mladinska in politična 
organizacija, ki je aktivna že več kot 30 let 
in šteje že več kot 3000 članov. V Šmarju 
pri Jelšah je naš primarni cilj povezati 
podobno misleče mlade, da skupaj 
oblikujemo lepšo in boljšo prihodnost.

Slovenska demokratska mladina izvaja:
• kulturno-zabavne prireditve,
• športne dogodke,
• izobraževalne delavnice za vse 

generacije,
• okrogle mize in posvete,
• dobrodelne akcije ter 
• številne druge aktivnosti.

Vabljeni vsi,
ki želite z nami

graditi boljšo prihodnost!

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke 
Šmarje pri Jelšah

Včlanite se lahko preko
spletne strani www.sds.si ali pa 

kontaktirajte predsednika Občinskega 
odbora Slovenske demokratske mladine 

Šmarje pri Jelšah Jana Gajška.  

Naročnik objave: 
OO SDM
Šmarje pri Jelšah

Jan Gajšek 030 617 868 jan.gajsek@sds.si @GajsekJ

Občinski odbor Slovenske demokratske mladine 
Šmarje pri Jelšah



AKTUALNI PREGLED

Romarski prazniki z novim dušnim pastirjem župnije Šmarje 
pri Jelšah

Sredi avgusta se v naši občini tra-
dicionalno mudijo romarji. Na Sladki 
Gori se zberejo 13. avgusta, večer prej 
pa fara Sv. Marije oživlja romarsko 
procesijo, znano kot Romarski vrtec. 
Na predvečer Marijinega vnebovze-
tja, 14. avgusta, je na Tinskem, ki ga 
krasita cerkvi sv. Ane in Matere božje, 
procesija z lučkami. 15. avgusta pra-
znuje zavetnica cerkve na šmarskem 
trgu, na god sv. Roka, 16. avgusta, pa 
se romarska triada zaključi v cerkvi 
sv. Roka nad Šmarjem. 

Romarski utrip se je z leti spre-
minjal, letošnjega pa je ponovno za-
znamovala korona. Čutiti je bilo previ-
dnost pred zbiranjem velikih množic, 
a navkljub manjšem obisku so bili 
romarski dogodki polni duhovnosti, 
molitve in skupne priprošnje v teh 
zahtevnih časih.

Novi upravitelj župnij
Začetek avgusta je letos v župniji 

Šmarje pri Jelšah poleg priprave na 
praznične dni zaznamovala tudi spre-
memba duhovnega vodje. Po enajstih 
letih je župnijo zapustil Tadej Linasi, 
ki je bil po škofovem dekretu preme-
ščen v Celje. Novi upravitelj župnij 
Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora in Sv. 
Petra v Kristan Vrhu je postal Damjan 

Rejci leta 2021 
Vsako leto Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme odda pre-

dlog za rejca leta Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tako je v 
tekočem burnem, toda vselej iskrivem letu, laskavi naziv rejca leta slovenske 
hladnokrvne pasme konj pridobil Martin Vahen iz Zibike. Gospodar Martin se 
skupaj z družino že 41 let vestno ukvarja s konjerejo. Kljub delu na kmetiji člani 
družine ostajamo aktivni na različnih prireditvah po Sloveniji. 

Svečana podelitev priznanja je bila na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer ga je na 
prizorišče z vprego in s kobilama Ondinko/Špelo in Šemo pripeljala hči Ana Marie. 

Družina Vahen

Ratajc, domačin, ki to čisto ni. Izhaja 
z Dolge Gore, šolo je obiskoval na Po-
nikvi, verouk na Sladki Gori, upravne 
zadeve pa urejal v Šentjurju, no, sedaj 
pravi, da je »uradno« postal Šmarčan. 

Zadnjih 16 let je vodil župnijo Pre-
bold, kjer je imel v oskrbi še župniji 
Marijo Reko in Sv. Andraž nad Polze-
lo. Na prvi pogled je razmerje podob-
no, a ocenjuje, da ima v Šmarju pribli-
žno dvakrat več dela. Ob vprašanju, 
kako se je vključil v proces obnove 
cerkve, izpostavi, da je že v Preboldu  
obnavljal cerkev in orgle, velik šmar-
ski projekt pa bo z vso skrbnostjo in 
odgovornostjo do truda predhodnika 
peljal do konca z upanjem, da nasle-
dnji prazniki že prinesejo blagoslov 
zaključenih del.

Z nastopom službovanja je takoj 
postal del priprav na romarske dni in 
jih izpeljal s pomočjo duhovnih po-
močnikov Janeza Kozinca in Janeza 
Zupanca ter drugih izkušenih cerkve-
nih sodelavcev. »Velikih množic, ki so 
jih bili kraji navajeni, ni bilo. So pa bili 
dogodki toliko bolj doživeti in duhov-
no bogati za tiste, ki so uspeli priti. 
Vsekakor pa verjamem, da se bodo 
romarji spet vrnili, ko ne bo omejitev,« 
pravi novi župnik, ki je medtem že 
zakorakal v veroučno leto. Prav delo 
z mladimi vidi kot spoznavno pot do 

faranov, saj želi preko otrok stopiti v 
stik z družinami in tako povezati žu-
pnijski utrip. Ob želji živeti kot srčen 
duhovnik se zaveda tudi odgovor-
nosti do kraja in pomena vseh treh 
župnij v lokalnem okolju, zato se bo 
zavzemal za nadaljevanje posvetnega 
in prosvetnega sožitja, ki ga je župnija 
gojila v vseh teh letih. 

Alenka Ratej

Gospodu TADEJU LINASIJU se župnija in kraj 
zahvaljujeta za enajst let srčnega dela v 
šmarski župniji, kjer je pustil pomemben 
pečat z začetkom obnove cerkve in 
pastoralnim delom v različnih skupinah. 
Hvala in srečno na novih poteh. 

Martin Vahen je rejec leta slovenske hladnokrvne 
pasme konj. Foto: Arhiv družine Vahen 

Damjan Ratajc v Šmarju pri Jelšah službuje od 
prvega avgusta. Foto: osebni arhiv
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DRUŠTVENI UTRIP

Turistično društvo Tinsko je letos 
praznovalo 10. obletnico delovanja. Te-
kom let so izpeljali številne dogodke, 
bili promotorji kmečkih tržnic in ves 
čas skrbeli, da se je o društvu govorilo 
daleč naokoli. Pomemben je vsekakor 
podatek, da šteje društvo zgolj nekaj 
več kot 30 članov, a jim zagona za 
delo in aktivnosti ne zmanjka. V letni 
načrt so vpeljali številne dogodke, ki 
so z leti postali tradicionalni. Vsekakor 
je zelo odmeven Pohod po obronkih 
Tinskega, ne smemo pozabiti na otro-
ško likovno delavnico in pogostitev ter 
tržnico Dobrote s Tinskega na zahval-
no nedeljo.

Zaradi razmer v Sloveniji in stanja 
v turizmu zaradi novega koronavirusa 

so bili primorani začeti razmišljati še o 
drugi, bolj butični vrsti turizma, ki jo je 
mogoče izpeljati tudi v danih razme-
rah. Zato se je pri snovanju letošnjega 
letnega načrta porodila ideja o novem 
produktu Turističnega društva Tinsko. 

Kraj je znan po vinorodni legi, 
odličnih razgledih in skrbnih gospo-
dinjah. Vse to so želeli ponuditi tudi 
naključnemu turistu. Od tod ideja o 
izdelku »S košaro med vinograde.« Po 
predhodnem naročilu turistu pripravijo 
košarico, polno domačih dobrot, manj-
kali ne bosta žlahta kapljica in dekica. 
Ob izjemnem razgledu, v objemu tin-
ških vinogradov in v zavetju mogočne 
Rudnice bodo turisti lahko okusili pra-
vo doživetje v naravi, ki ne bo nikogar 

S košaro med vinograde

pustilo ravnodušnega. V času, ko vsi 
hitimo v naravo in si želimo miru, bo 
takšna ponudba vsekakor odlična po-
pestritev lokalne turistične ponudbe.

Klavdija Namurš, Turistično društvo Tinsko 

Športno društvo (ŠD) Mestinje vsa-
ko leto pripravi več aktivnosti za različ-
ne športne navdušence. Praznično av-
gustovsko nedeljo smo tako že dvajseto 
leto zapored aktivirali ljubitelje kolesar-
stva in izvedli kolesarski maraton »Dan 
na kolesu«. Ob 8. uri so izpred Doma 
krajanov in gasilcev v Mestinju pognale 
pedale skupinice kolesarjev preko štiri-
deset udeležencev, ki so se z različnim 
tempom podali na pot. Ker se zaveda-
mo raznolikosti udeležencev, najboljšim 
ponudimo podaljšanje prve etape do 
Ptujske Gore. Letos je pokal za gorski 
cilj osvojil odličen kolesar Miha Novak 
iz nove šmarske skupine ŠCT - Šmarje 
cycling team. Priznanje za najstarejšega 
udeleženca je prejel Anton Šeligo. 

Zadnjo soboto v avgustu je društvo 
izvedlo še 18. Poletni športni dan. Po-
dali smo se na Kočevsko, kjer smo pod 
vodstvom izkušenega gozdarja, doma-
čina, Janeza Konečnika spoznali lepo-
te tamkajšnjih krajev in pomen našega 
pragozda s sprehodom po Pragozdni 

Poletni utrip Športnega društva Mestinje

poti Krokar in Orlovi poti. V enaki taj-
nosti, kot je spremljala gradnjo, smo si 
ogledali bunker Škrilj, ki ga je dal zgradi-
ti tedanji predsednik Tito v času grožnje 
s hladno vojno. Kosilo smo si privoščili 
ob Kočevskem jezeru, ki je s prijetnimi 
temperaturami premamilo nekaj članov, 
da so zaplavali. Zanimivo dogodivščino 
smo sklenili z ogledom Željnskih jam.

Trudimo se, da poskrbimo za za-
bavne in aktivne dogodke in vabimo 
vse, ki so vam takšni všeč, da se nam 
pridružite.

Aleš Ratej, predsednik ŠD Mestinje

Novim doživetjem naproti: v objemu vinogradov 
Tinskega ob izbranih domačih dobrotah. 

Foto: Matic Javornik

Kolesarska druščina 20. Dneva na kolesu. 
Foto: arhiv društva

Člani ŠD Mestinje s podmladkom na obronkih 
pragozda. Foto: arhiv društva
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Prvega oktobra 2017 je bila lepa, sončna sobota in 
Šmarje je preplavila glasba. Okoli 400 godbenikov od blizu 
in daleč, tudi iz tujine, je na vseh delih kraja pričaralo pravo 
praznično vzdušje. Tradicionalno Srečanje godb je zame-
njal dogodek z imenom Srečanje godb in kulinarike v Šmar-
ju pri Jelšah. Godbenikom so se pridružili odlični gostinci, 
ki so na stojnicah na ploščadi pred Kulturnim domom po-
nujali lokalne dobrote. Organizacijske moči so združili Dru-
štvo godbenikov in TŠM Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z 
JSKD-jem in Kulturnim domom.

Zadovoljni krajani in obiskovalci so bili razlog za odloči-
tev, da dogodek v takem obsegu postane tradicionalen. Od 
besed k dejanju. Organizirali smo tudi drugi in tretji  festival. 
Pri četrtem pa se je zataknilo zaradi vsem znanih epidemi-
oloških razmer.

Zopet je leto naokoli in organizatorji upamo, da nam 
bodo razmere dovolile izvedbo četrtega festivala godb in 
kulinarike, ki kot kaže, ne bo mednarodnega značaja. Glede 
na to, da so se godbe s prijavami že odzvale in so lokalni 
gostinci pripravljeni na sodelovanje, lahko le upamo, da se 
boste na naše vabilo odzvali tudi obiskovalci. Obljubljamo 
vam zanimiv in pester dan, seveda ob upoštevanju  vseh 
navodil  NIJZ-ja. 

Četrto srečanje godb in kulinarike Šmarje pri Jelšah 
DRUŠTVENI UTRIP

Če se epidemiološko stanje poslabša in bo posledično 
prepovedano zbiranje večjega števila ljudi, bomo naš fe-
stival primorani odpovedati in počakati na »boljše čase«. 
V upanju na lepo vreme in na dobre zdravstvene razmere 
vas prisrčno vabimo v nedeljo, 3. oktobra 2021, ob 10. uri na 
ploščad pred Kulturni dom Šmarje pri Jelšah.  O morebitni 
odpovedi dogodka boste pravočasno obveščeni.

Anita Stiplovšek, Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri 
Jelšah je od 8. do 18. avgusta 2021 v mladinskem zdravilišču 
in letovišču Debeli rtič izvedlo zdravstveno letovanje otrok 
in šolarjev. Letovanja se je udeležilo 68 otrok in šolarjev iz 
občin Obsotelja in Kozjanskega; iz občine Šmarje pri Jelšah 
19 otrok in šolarjev. Nekaj vtisov sta za bralce Šmarskih no-
vic zapisali Zoja Čuješ in Anja Korže:

»Leta 2021 smo se 8. avgusta odpravili na Debeli rtič. 
Odpeljali smo se z avtobusom ob 9.00, bila je prava dogo-
divščina. Ko smo prišli prvi dan, smo hoteli iti domov, ampak 
drugi dan smo ugotovili, da še hočemo ostati. Najbolje je 
bilo na bazenu in zvečer ob 20.00, ko smo imeli disko večer. 
Vsak dan smo se zbujali ob 7.30 in odšli na zajtrk. Na zajtrku 
je bilo vse na voljo, kar si želel, bila je zelo okusna hrana. V 
petek, 13. avgusta, smo po zajtrku odšli v policijski kamp. 
Na pomolu nas je pričakala ladjica. Ko smo bili na ladjici, je 
bilo zelo vznemirljivo, ker so bili veliki valovi. Z ladjico smo 
se odpravili v Piran. V Piranu smo si lahko kupili spominke, 
tisti, ki so želeli, so lahko odšli v muzej živih strupenih kač. 
Mi smo šli smo na sladoled, sladoledne kupe, sadne solate. 
Ob 12.00 smo se z ladjico odpravili nazaj na Debeli rtič. Imeli 
smo se zelo dobro. V ponedeljek, 16. avgusta, smo se z jav-

Uživali na Debelem rtiču

nim avtobusom odpravili v Ankaran. Prava dogodivščina je 
bila izvedeti, kateri vozni red je ustrezen in uloviti pravi av-
tobus. Vožnja z njim je bila zanimiva in končno smo prispeli 
v Ankaran. Šli smo v trgovino, si kupili nekaj sladkarij in odšli 
na sladoled, potem pa smo se odpravili nazaj proti Debelem 
rtiču. Po vrnitvi je sledil krst novih vzgojiteljev. Potem je le 
prišel zadnji dan. Vsi smo bili žalostni, ker nismo hoteli do-
mov. Imeli smo se res zelo lepo.«

Šmarski godbeniki so doslej izvedli že tri srečanja. Foto: arhiv društva

Udeleženci zdravstvene kolonije. Foto: arhiv OZ RKS
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Tajda in Tadej Mavsar, učenca 3. in 7. 
razreda OŠ Šmarje pri Jelšah, po osvo-
jitvi naslovov ekipnih državnih prvakov 
nadaljujeta z odličnimi rezultati na ka-
rate tekmovanjih. Od sredine junija do 
sredine septembra sta tekmovala na 
različnih tekmah. Redno se uvrščata na 
stopničke. Nedavno sta tekmovala v Bu-
dimpešti, kjer sta oba zmagala, dosežka 
pa sta njun največji dosedanji uspeh, saj 
je bila zelo močna konkurenca.

Tajda in Tadej karate trenirata v 
Karate klubu Seki, ki treninge izvaja v 
Slovenskih Konjicah in v Velenju.

Letošnji glavni cilji so še dobra 
uvrstitev na 3. pokalni tekmi Karate 
zveze Slovenije (za seštevek osvojitve 
pokala), na državnem prvenstvu do 21 
let in na čim več mednarodnih turnir-
jih doma in v tujini, kar prinaša najve-
čje izkušnje. Krona vseh nastopov pa 
bo nastop v reprezentanci Slovenije 
na Balkanskem prvenstvu v karateju 
za otroke do 14 let v Poreču sredi ok-
tobra. 

Toni Mavsar, Karate klub Seki

Mlada šmarska karateista mednarodno 
uspešna

Nogometni klub (NK) Šmarje pri 
Jelšah je že med poletnimi meseci 

organiziral treninge pri večini selekcij, 
najstarejše pa so se podale tudi na sku-

Nova nogometna sezona 

DRUŠTVENI UTRIP

pne priprave. Z zaključkom počitnic so 
se ekipe popolnile in razen najmlajših 
ter deklet so že vsi aktivno vpeti v tek-
movanja. Še vedno pa vabimo vse, ki 
bi se še želeli priključiti treningom, da 
se vpišejo in se nam pridružijo pri igri 
nogometa – ekipni duh in gibanje na 
svežem zraku sta odlična izbira. 

Prvo letošnjo tekmo članov je za-
znamoval prisrčen dogodek, ko smo 
se v klubu poslovili od treh dolgole-
tnih »legend« šmarskih zelenic: Nejca 
Deučmana, Davida Firšta in Damjana 
Mauherja. Fantje, uživajte v penzionu 
in hvala!

NK Šmarje pri Jelšah
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Na mednarodnem tekmovanju Medžimurje open 
Croatia je Tadej trikrat zmagal in osvojil še eno 

drugo mesto, Tajda je slavila dvakrat. Foto: 
arhiv kluba

Prva tekma v sezoni in slovo treh legend. Foto: arhiv kluba
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•stran ureja •

Žiga Petek

V nedeljo, 22. 8. 2021, smo izpeljali že drugi 
Šmargo pohod. Poleg Javnega zavoda (JZ) TŠM 
Šmarje pri Jelšah so nam letos pri organizaciji 
pomagali še Turistično društvo Tinsko, Športno 
društvo Tinsko in Miran Krašovec (Gorca pri Krašu), 
ki je bil tudi naš gazda pohoda. Pričarali so nam 
imenitno vzdušje ter nepozabno pohodniško in 
kulinarično doživetje. 

Naš cilj je bil najvišja točka naše občine, vrh Rudnice 
– Plešivec, ki meri 686 m n. v. Vrh si z občinsko mejo 
delimo s sosednjo občino Podčetrtek in ne, to ni vrh, 
na katerem stoji stolp. Stolp stoji na Silovcu, vrhu Male 
Rudnice na 622 m n. v.

Na fsje zgauda smo se zbrali pri tinskih cerkvah. 
Zbralo se nas je približno 30 pohodnikov. JZ TŠM 
nas je opremil z zemljevidom poti in opisom postojank. Odpravili smo se proti Gorci pri 
Krašu, kjer nas je pričakal odlično pripravljen frauštik samih domačih dobrot. Konkretno 
smo se okrepčali, saj je bila pred nami še dolga pot. Po zajtrku smo se v objemu 
vinogradov spustili v dolino Spodnjega Tinskega in nato skozi vas nadaljevali pot v brejg 
proti našemu cilju. Približno na pol poti proti vrhu nas je v senci krošnje velike bukve 
pričakala malica. Ofrišaje nam je že kar pasalo. Pot smo nadaljevali proti vrhu in ga 
končno dosegli. Med strmim vzponom smo občudovali nezarejnskuo lajp razgled proti 
tinskim cerkvam in vse do Pohorja. Na vrhu je bil čas za fotografije in štemplaje našega 
zemljevida z žigom vrha. Zatem smo se spustili nazaj proti dolini. Kmalu po spustu 
so nas spet pričakali tinski društveniki z okrepčilom, tik pred sestopom pa še z južno 
pod krošnjami dreves. Skuhali so odličen divjačinski golaž. Njegovo glavno sestavino 
je priskrbela Lovska družina Pristava. Po gozdni pojedini smo prispeli v Zgornje Tinsko 
in nadaljevali pohod proti Tinskemu vrhu. Pupout smo se ustavili pri zbiratelju starin 
Antonu Drametu, ki ima doma pravcati muzej starega kmečkega cajga. V bližini doma 
pa nam je pokazal še svoj friški projekt – ročno izkopano zemljanko, ki bo nekoč postala 
rov. Odšli smo naprej proti vrhu in prišli do družine Benčina, kjer so nas postregli z 
odličnimi domačimi dobrotami in vinom. Na koncu so poskrbeli še za živo glasbo. Bilo 
je prekrasno, tako da smo se kar težko poslovili. Po grebenu Tinskega vrha smo odšli še 
proti zadnji postojanki našega pohoda. Za likof smo obiskali vinogradništvo Namurš, ki 
je v neposredni bližini tinskih cerkva. Poskusili smo njihova odlična vina, ob katerih smo 
veselo predrablali do poznega popoldneva, polni vtisov odlično preživete nedelje.

Vreme je bilo popolno za nedeljski pohod, sončno ves dan. K sreči je bila večina 
poti po gozdu v senci. Organizatorji smo poskrbeli za veliko postankov s pijačo 
in jedačo. Upam, da tako uspešno izpeljemo tudi prihodnji pohod in da bodo naši 
pohodi postali tradicionalni. Najlepša hvala vsem soorganizatorjem in udeležencem. 
Bilo je naravnost izjemno in nepozabno!

2. Šmargo pohod

ŠMARSKI ARGO

SLOVARČEK:

gazda – vodja
na fsje zgauda – zgodaj zjutraj
frauštik – zajtrk
v brejg – navkreber
ofrišaje – osvežitev
pasati – prijati

nezarejnskuo lajp – prekrasen
štemplaje – žigosanje
južna – kosilo
pupout – spotoma
cajg - orodje
friški – svež
likof – zaključek
predrablati – kramljatiBR
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Udeleženci pohoda. Foto: Klavdija Peperko

Lepo vreme, čudoviti razgledi, odlična 
družba. Foto: Klavdija Peperko
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GASTARBAJTER

Odločitev za študij in življenje na Kitajskem je bila v mojem primeru zelo spontana. Glavni motiv v ozadju ni bil ekstencialne narave, še manj uresničitev nekakšnih otroških sanj, ampak je rezultat serije dokaj naključnih dogodkov. Po koncu srednje šole sem se brez predhodnega znanja in bolj po intuiciji vpisal na študij sinologije na filozofski fakulteti, po koncu pa sem dobil priložnost za vpis na magisterij na pekinški univerzi, ki sem ga podaljšal vse do danes. Čeprav pot od Šmarja do Pekinga ni bila del začrtanega plana, je bila (in še zmeraj je) zelo pozitivna in zanimiva, saj sem se veliko naučil, spoznal nove ljudi in hkrati razširil družbena obzorja.  
V primerjavi s Šmarjem je življenje v Pekingu zelo drugačno. Že sam podatek, da je število prebivalcev okrožja, v katerem živim, primerljivo s celotno Slovenijo, pove, da gre za mesto ogromnih razsežnosti, kar neposredno vpliva na vsakdanjik ljudi. Po drugi strani pa je življenje v večini primerov omejeno na določeno območje in skupino ljudi, kjer se počutiš domače in imaš pristne človeške odnose. V mojem primeru je to še posebej očitno, ker živim v univerzitetnem kampusu, ki je kot nekakšna oaza sredi mesta. V njem najdeš lepo urejene parke, z velikim jezerom in tradicionalno kitajsko arhitekturo, poleg tega tu vlada sproščeno vzdušje med študenti z veliko entuziazma in pozitivne energije. V času študija imam tudi zelo dobre izkušnje z odnosi na relaciji študent - profesor. Kot tujemu študentu so mi zmeraj pripravljeni pomagati pri študiju, sem pa z nekaterimi razvil že skoraj prijateljske odnose. V celoti gledano sem se v teh dobrih šestih letih dokaj uspešno vklopil v kitajsko okolje, spoznal veliko dobrih prijateljev in postal dokaj domač z vsemi kulinaričnimi in kulturnimi posebnostmi. Peking je vseh pogledih zelo moderno velemesto, ampak kot 500-letno politično središče Kitajske tudi zelo kulturno bogat. V njem lahko najdemo veliko večino znamenitosti, ki se jih običajno povezuje s Kitajsko. Med njimi so najbolj znani Kitajski zid, Prepovedano mesto, Trg nebeškega miru ter kopica cesarskih parkov in palač. Kot zanimivost: lokacija našega univerzitetnega kampusa je nekdaj služila kot rezidenca cesarjevih konkubin, kamor so se posebej v poletnem času umaknile pred vrvežem cesarske palače. Na kratko povedano – Peking ponuja veliko možnosti za preživljanje prostega časa, ob tej priložnosti pa ga tudi priporočam vsem Šmarčanom kot zanimivo turistično destinacijo. 

        Lep pozdrav

Luka Golež
luka.golez@gmail.com

LUKA GOLEŽ, Zadržan, obiskuje četrti letnik doktorskega študija kitajske sodobne književnosti na pekinški univerzi. 
Smer študija je dokaj široko zastavljena in v kontekstu Kitajske pokriva področja književnosti, filma, popularne kulture, 
pa tudi bolj teoretske in družbena tematike, kot so družbeni mediji, Kitajska 20. stoletja, subkulture itd. Osrednja 
tematika Lukovega študija je vprašanje tretjega sveta v kontekstu kitajske zgodovine 20. stoletja in z njim povezana 
literarno-umetniška gibanja.  
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Ob 150-letnici povzdiga Šmarja pri Jelšah v trg bo 
Knjižnica Šmarje pri Jelšah izdala knjigo starih 
razglednic, ki si jo že lahko zagotovite  
s prednaročilom po ugodnejši ceni.

Domoznanski oddelek Knjižnice Šmarje pri Jelšah 
hrani posebno zbirko več kot 500 starih razglednic, 
ki jih je knjižnici podaril zbiratelj Viktor Tančič. 
Družinske korenine in šolska leta, ki jih je preživel 
v Šmarju, so ga za vedno navezale na te kraje in tako 
je zavzeto in skrbno več kot 25 let zbiral stare 
razglednice krajev svoje mladosti.

Zbirko starih razglednic Viktorja Tančiča ter zbirateljev 
Pavla Stojana in Valerija Strmčnika, ki zajema kraje v 
občini Šmarje pri Jelšah ter kraje v občinah Rogaška 
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in 
Šentjur, ki so nekoč spadali v občino Šmarje,  
bo Knjižnica Šmarje pri Jelšah v novembru 2021  
izdala v knjigi Pozdrav iz Šmarja pri Jelšah. 

Do 10. novembra 2021 lahko knjigo naročite v 
predprodaji po ceni 25,00 € (redna cena bo 29,00 €). 
Ob prednaročilu boste poleg knjige prejeli posebno 
darilo: koledar starih razglednic Šmarja. 

Izpolnite spodnjo naročilnico in: 
• jo prinesite v knjižnico,
• spodnje podatke pošljite po e-pošti na mateja@kspj.si,
• pošljite naročilnico na naslov Knjižnica Šmarje pri 

Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah.

DO 10. NOVEMBRA IN SI ZAGOTOVITE  
SVOJ IZVOD PO UGODNEJŠI CENI + DARILO

Prednaročite 
knjigo razglednic

ime in priimek:

ulica in hišna št.:

poštna št. in kraj:

tel. številka:

e-pošta:
Želim prejemati obvestila o dogodkih in novicah knjižnice ter soglašam in sprejemam vsa pravila, da knjižnica hrani in obdeluje moje osebne podatke (ime, priimek, naslov in e-naslov) 
za potrebe obveščanja in statistike (v skladu z ZVOP1 (Ur.l.RS št. 86/2004) in v skladu z veljavno splošno Uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018, v državah EU.

Naročam knjigo razglednic Pozdrav iz Šmarja pri Jelšah v prednaročilu po ceni 25,00 €. podpis:




	Naslovnica

