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UVODNIK

V leto 2021 vstopamo z izdelanimi pro-
jekti in tudi nekaterimi pridobljenimi 
gradbenimi dovoljenji za izgradnjo ce-
lovite infrastrukture v naseljih: 

	 spodnja	Družinska	vas,	
	 Dolenje	Kronovo,	
	 Šmarjeta,
	 Vinica	pri	Šmarjeti,	
	 Zbure,
 TSGC Dolenje Kronovo. 

Šlo bo za izredno investicijsko naravna-
no	in	zahtevno	leto,	kar	je	razvidno	tudi	
iz	predloga	proračuna	za	leto	2021	–	kar	
70 % investicijskih odhodkov.

Medtem ko gre pri projektu v spo-
dnji Družinski vasi za sodelovanje z Mi-
nistrstvom	RS	za	infrastrukturo	(država	
bo	 sodelovala	pri	 izgradnji	 pločnika	 in	
obnovi	 ceste,	 občina	 pa	 bo	 zagotovi-
la sredstva za ureditev avtobusnih po-
stajališč,	cestne	razsvetljave,	TK	presta-
vitve,	 kanalizacije	 in	 vodovoda)	 in	 je	 v	
pripravi razpisna dokumentacija za iz-
bor	 izvajalca,	 je	 za	ureditev	 infrastruk-
ture v naselju Dolenje Kronovo	 že	pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje. 

Za TSGC Dolenje Kronovo (izgradnja 
celovite komunalne infrastrukture in 
transformatorske	 postaje)	 je	 gradbe-
no dovoljenje v pridobivanju (po inte-
gralnem postopku preko Ministrstva za 
okolje in prostor in bo pridobljeno naj-
kasneje	 v	 mesecu	 januarju),	 hkrati	 že	
poteka postopek za izbor izvajalca za iz-
gradnjo celovite komunalne infrastruk-
ture v coni.

Za naselje Vinica pri Šmarjeti so 
pridobljene	 vse	 stvarne	 služnosti	 in	 je	
potrebno	 le	 novelirati	 sicer	 že	 izdela-
no projektno dokumentacijo ter oddati 
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Za naselje Šmarjeta je priprava pro-
jektne	dokumentacije	v	zaključni	fazi,	v	
mesecu	januarju	bomo	pričeli	s	pobira-
njem	služnosti	oz.	podpisovanjem	pred-
pogodb	ter	vložili	vlogo	za	izdajo	grad-
benega	dovoljenja,	saj	v	spomladanskih	
mesecih planirano s tem projektom 
kandidirati	na	razpisu	za	črpanje	evrop-
skih nepovratnih sredstev.

Za naselje Zbure	 je	projekt	 izdelan,	
na	 terenu	 poteka	 pobiranje	 služnosti.	

Hkrati se bo izvajal še povezovalni vod 
fekalne kanalizacije Zbure-Šmarjeta in 
navezava	 na	 centralno	 čistilno	 napra-
vo	–	ta	projekt	bo	potekal	vzporedno	z	
gradnjo	 kolesarke	povezave,	 saj	 gre	 za	
isto traso. 

Ob	vsem	navedenem	velja	poudariti,	
da	bomo	z	investicijami	pričeli	v	začet-
ku	leta	2021,	vendar	je	zaradi	obsežnosti	
investicij	realno	pričakovati,	da	se	bodo	
nadaljevale tudi v letu 2022.

Obenem	 nadaljujemo	 tudi	 z	 oživi-
tvijo	 jedra	 Šmarjete.	 Občina	 je	 realizi-
rala	nakup	Moletove	hiše	(»zapuščeni«	
objekt	 v	 središču	 Šmarjete).	 Trenutno	
snujemo	 vsebinski	 koncept	 objekta,	 ki	
bo	zagotovo	primarno	služil	osrednji	tu-
ristični	točki	Izviru	cvička,	namenjen	pa	
bo	tudi	ostalim	kulturnim	in	turističnim	
dejavnostim	v	jedru	Šmarjete,	kjer	se	že	
v	 letošnjem	 letu	 namreč	 aktivno	 gradi	
(obnova nekdanjega objekta »Karlov-
škova	 hiša«)	 in	 projektira	 (npr.	 dostop	
na	vrh	zvonika	cerkve	sv.	Marjete,	tlako-
vanje	trga	ipd.).

Nadaljevali bomo s projektiranjem 
kanalizacije in obnove vodovoda za na-
selje	Bela	Cerkev	(tudi	»spodnji«	del	oz.	
nižje	ležečega	dela	Vinjega	vrha),	za	na-
selje	Šmarješke	Toplice	–	stari	del	in	na-
selje Orešje.

Na	podlagi	dodatnih	pobud	občin-
skih	svetnikov	bo	Občina	v	letu	2021	
pristopila k projektiranju vodovo-
da Vinji vrh visoka cona.	Izdelana	je	
idejna	zasnova,	ki	predvideva	sode-
lovanje	z	Občino	Škocjan,	in	sicer	se	
na	 obravnavanem	 območju	 nahaja	
324	 objektov	 (242	 v	 občini	 Šmar-
ješke	Toplice	in	82	v	občini	Škocjan).	
Vstopamo	 sicer	 v	 novo	 finančno	
perspektivo	 in	 ocenjujemo,	 da	 bo	
na	 voljo	 več	 možnosti	 za	 črpanje	
evropskih nepovratnih sredstev 
tudi	za	tovrstne	projekte,	saj	je	nav-
sezadnje	 naš	 cilj,	 da	 občankam	 in	
občanov	zagotovimo	dostop	do	kva-
litetne pitne vode. Pogovori s sose-
dnjo	občino	in	tudi	s	pristojnimi	na	
Ministrstvu	 za	 okolje	 in	 prostor	 že	
potekajo,	 ocenjena	 vrednost	 pro-
jekta je 926.000 EUR.

PREGLED IZVEDENIH 
PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 
LETU 2020 

Investicije in investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest v 
letu 2020
Projekt	je	realiziran	v	celoti,	urejenih	je	
11 odsekov lokalnih cest in javnih poti 
v	 občini.	 Občina	 je	 s	 tem	 projektom	
uspešno	črpala	sredstva	namenjana	za	
sofinanciranje	 občinskih	 investicij	 po	
23.	členu	Zakona	o	financiranju	občin	in	
že	prejela	90.277	EUR.	

Plaz Gorenja vas
Ob	 JP	 798-041	 (Mevce)	 je	 realiziran	
oporni	zid,	ki	preprečuje	nadaljnje	pla-
zenje	in	vdor	cestišča.	

Prometni tokovi JR (tokovina)
Izvedena	 je	 nova	 javna	 razsvetljava	 v	
naselju	 Strelac,	 delno	 na	 Brezovici	 in	
tudi v Slapah.

Delo občinske uprave Občine Šmarješke Toplice 
v letu 2020/2021

Razgledi,	glasilo	
Občine	Šmarješke	Toplice.

Glasilo	financira	
Občina	Šmarješke	Toplice.

Brezplačno	ga	prejmejo	
vsa gospodinjstva 
v	Občini	Šmarješke	Toplice.	

Razgledi so vpisani
pod zaporedno št. 1510
na Ministrstvu za kulturo 
Republike Slovenije. 

Naklada: 1250 izvodov. 

Odgovorna urednica: 
Katja Kuhelj Gorjanec. 

Uredniški odbor: 
Aleksandra	Barič	Vovk,	
Andreja	Barbo,	Nina	Zoran,
Tone	Bobič,	Mirko	Perše,	
Katarina	Žagar,	Mateja	Kotnik,	
Katarina Gunde; razgledi@smar-
jeske-toplice.si. 

Grafična	realizacija:	
HMS print d.o.o. 

Odgovornost za prispevke 
prevzema avtor. Prispevki 
izražajo	stališča	avtorja	
in ne nujno celega 
uredništva.	Pridržujemo	si	
pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedil. 

Avtor	naslovne	fotografije	
Sandro Grdun.

Začelo	se	je	z	lepimi	novicami.	Skupaj	z	Ano	
Pavlin	 iz	 sosednjega	Grčevja	 smo	se	veselili	
njenega naslova Vinske kraljice Slovenije in 
dogovorili za sodelovanje pri promociji naše 
fontane	 cvička.	 Naš	 izbrani	 slogan	 »Šmar-
ješke	 v	 srcu!«	 se	 je	pojavil	 že	na	 slavnostni	
podelitvi	v	Radencih.	Ob	koncu	 januarja	ču-
dovita	 novica	 iz	 portugalskega	 Porta,	 naš	
Peter	(Hribar)	se	je	uvrstil	na	olimpijske	igre	
v	Tokio.	Ponosni,	srečni,	ganjeni…	Sanje	so	se	
uresničile!

»Na	občini«	smo	polni	načrtov		zakoraka-
li	 v	 leto	 2020.	 Že	 kmalu	 februarja	 pa	 je	 kot	
strela	 z	 jasnega	udarila	novica	o	pandemiji,	
ki	 se	 nezadržno	 širi	 po	 vsem	 svetu.	 Skrb	 za	
ohranitev zdravja vseh nas je postala stalni-
ca.	Življenje	je	dobilo	povsem	nove	smeri	in	
vrednote. 

Na	tem	mestu	se	želim	kot	župan	iskreno	
zahvaliti	vsem	občankam	in	občanom,	ki	ste	
s	svojimi	dejanji	nesebično	pomagali	drugim	
in	bili	pozitiven	zgled.	Zahvala	podjetjem,	da	
ste	 ohranjali	 delovna	mesta,	 in	 državi,	 ki	 je	
subvencionirala	 nadomestila	 za	 čakanje	 na	
delo	od	doma.	Kljub	temu,	da	je	bilo	letošnje	
leto	posebno,	 je	prav,	da	se	spomnimo	tudi		
vseh	tistih	 lepih	 trenutkov,	ki	smo	 jih	preži-
veli skupaj.

Zagotovo nam bo vsem v spominu osta-
la	otvoritev	fontane	cvička	v	Šmarjeti.	Veseli	
smo	bili,	da	nas	 je	s	svojim	obiskom	počas-
til predsednik RS Borut Pahor. Ob prisotnosti 
ministrov	in	ostalih	članov	Vlade	ter	številnih	
kolegov	 županov	 nam	 bodo	 njegove	 vzpod-
budne besede ostale v najlepšem spominu. 
Tistega	dne	je	bilo	zares	vroče…	kot,	da	bi	si	
fontana za svoje rojstvo namenoma izbra-

Drage občanke in občani!
la	tak	dan.	Vesel	sem,	da	je	center	Šmarjete	
zaživel	in	da	je	postal	kraj,	kamor	z	veseljem	
prihajamo	domačini	in	mnogi	obiskovalci	ši-
rom Slovenije. Vsem nam je ostal v spominu 
tudi	nepozaben	koncert	Irene	Yebouah	Tiran.	
Prečudovito!

Klevevž	 razveseljuje	 v	 novi	 podobi!	 Obi-
skovalci	so	očarani	nad	njegovo	lepoto	in	nad	
urejenostjo	 območja.	 Uredili	 smo	dostop	 in	
povezovalne	poti.	Hvala	vsem,	ki	nosite	ta	bi-
ser v srcu.

Občinski	praznik	smo	praznovali	nekoliko	
drugače.	V	posameznih	naseljih	in	vaseh	smo	
bili	 priča	 novim	 pridobitvam;	 v	 vasi	 Šmar-
ješke	 Toplice	 smo	 se	 veselili	 nove	 kapelice,	
v	Žalovičah	smo	uredili	povezovalni	električ-
ni		vod		do	nogometnega	igrišča,	na	Koglem,	
Vinjem	vrhu,	Brezovici,	Strmici	 in	Vinici	 smo	
uredili	 kar	nekaj	 cestnih	odsekov,	 v	Čelevcu	
glavni	 vod	 novega	 vodovodnega	 omrežja,	 v	
Strelacu	javno	razsvetljavo,	v	Beli	Cerkvi	smo	
odprli	lokal	»Pri	farni	cerkvici«.

Stopili	smo	v	čas,	ki	v	nas	vzbuja	občutek	
pričakovanja.	 Pričakovanja	 nečesa	 lepšega,	
boljšega,	drugačnega...	Letos	bo	ta	občutek	v	
večji	meri	želja,	da	končamo	z	velikim	breme-
nom	 leta	 2020...	 Čeprav	 vse	 verjetno	ni	 bilo	
tako	 slabo.	 Dobili	 smo	 nov	 pogled	 na	 svet,	
bilo	 je	več	časa	za	razmislek	o	nas	samih,	o	
tem,	kje	smo	in	kam	smo	namenjeni.	

V	 2021	 naš	 čaka	 veliko	 novega.	 Že	 spo-
mladi	pričenjamo	z	izgradnjo	celovite	preno-
ve	Spodnje	Družinske	vasi.	Začetek	izgradnje	
komunalne	 infrastrukture	 bo	 dočakala	 tudi	
poslovna	 cona	 Kronovo.	 Dokončuje	 se	 pro-
jektiranje	v	naseljih	Vinica,	Zbure	in	Šmarje-
ta,	sledi	še	kanalizacija	v	Beli	Cerkvi	ter	v	vasi	
Šmarješke Toplice. 

Z	 velikim	 veseljem	 pa	 najavljam	 začetek	
izgradnje	 vodovodnega	 omrežja	 Vinji	 vrh	 –	
visoka	 cona.	 S	 kolegom	 županom	 Škocjana	
Jožetom	 Kaplerjem	 sva	 projekt	 že	 predsta-
vila pristojnim ministrstvom. Za realizacijo 
vseh	naštetih	projektov	pričakujemo	izdatna	
evropska	sredstva,	 razpisi	bodo	objavljeni	v	
začetku	leta.	

Naj bo letošnje poslavljanje od leta 2020 
vseeno	spoštljivo,	mirno	in	v	veselem	priča-
kovanju. Naj nam podari toplino in mir doma-
čega	zavetja,	v	katerem	vedno	najdemo	svoj	
kotiček	in	svojo	tolažbo.	Naj	bo	praznični	čas	
preprost	in	lep...	Čeprav	vsak	po	svoje,	bomo	
v mislih vsekakor praznovali skupaj.

Vaš župan
Mag. Marjan Hribar
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O DELU OBČINE

Izgradnja pločnika ob državni 
cesti R3-667/1385
Izbran	 je	 izvajalec	 za	 izgradnjo	 ploč-
nika	 v	 Zburah,	 pridobljeno	 je	 soglas-
je in podpisana pogodba z Direkcijo RS 
za	 infrastrukturo	 RS.	 Gradnja	 pločni-
ka	v	Šmarjeti	bo	šla	v	realizacijo,	ko	bo	
ustrezno sprojektirana tudi meteorna 
kanalizacija. 

Regionalna kolesarska 
povezava »Novo mesto - 
Šmarješke Toplice - Škocjan«
Skupni	 projekt	 z	 Mestno	 občino	 Novo	
mesto	in	Občino	Škocjan,	izbran	je	pro-
jektant,	projektno	dokumentacijo	se	po-
spešeno	pripravlja,	saj	smo	vezani	na	rok	
za	 črpanje	 sredstev	 Dogovora	 za	 razvoj	
regij.	 Pripravljen	 je	 osnutek	 Investicij-
skega	 programa.	 Izdelan	 je	 katastrski	
elaborat,	skladno	s	katerim	se	na	terenu	
že	pobira	služnosti	–	kjer	je	trasa	uskla-
jena	s	potekom	kanalizacije	(Zbure).

WiFi4EU
Brezžičen	 dostop	 do	 interneta	 je	 bil	 v	
občini	vzpostavljen	v	mesecu	septembru	
in	sicer	v	naseljih	Šmarjeta,	Šmarješke	
Toplice	in	Bela	Cerkev.	Skupaj	je	v	občini	
vzpostavljenih	13	aktivnih	Wi-Fi	točk	od	
tega	 5	 zunanjih	 točk,	 na	 prostem	 in	 8	
notranjih,	 v	 zaprtih	prostorih.	Možnost	
brezplačnega	visoko	hitrostnega	široko-
pasovnega internetnega dostopa preko 
brezžičnega	 omrežja	 z	 oznako	WiFi4EU	
lahko	koristijo	vsi	občani	in	obiskovalci	
naše	občine.	Realizacije	v	proračunu	ne	
bo,	saj	se	sredstva	EU	nakaže	direktno	
izbranemu izvajalcu.

Evropski teden mobilnosti 
V	 okviru	 Evropskega	 tedna	mobilnosti,	
ki je letos potekal med 16. in 22. sep-
tembrom,	 pod	 sloganom	 »Izberi	 čis-
tejši	 način	 prevoza!«,	 je	 Občina	 Šmar-
ješke Toplice v sodelovanju z Osnovno 
šolo	 Šmarjeta,	 že	 tretje	 leto	 zapored	
izvedla projekt Pešbus. S Pešbusom 
so	se	učenci	od	 1.	do	8.	 razreda	vsako	
jutro peš odpravili v šolo v organizira-
nih skupinah in v spremstvu prostovolj-
cev	po	devetih	v	naprej	začrtanih	poteh.	
Pešbus se je na poti v šolo ustavil na 
enajstih	 označenih	 postajah.	 Letoš-
nji	 vožnji	 Pešbusa,	 ki	 je	 trajala	 deset	
dni,	 od	 14.	 do	 25.	 septembra	 2020,	 se	
je	pridružilo	kar	78	učencev,	ki	jih	je	na	
šolski poti spremljalo 16 prostovoljcev 

iz	vrst	aktivnih	lokalnih	društev.	Občina	
bo	 črpala	 nepovratna	 sredstva	 v	 višini	
4.367,98	EUR.

Turistično storitvena 
gospodarska cona Dolenje 
Kronovo
Realizirane so pogodbe za nakup ze-
mljišč	 za	 namen	 izgradnje	 komunalne	
infrastrukture	v	coni	(kupec	teh	zemljišč	
je	 Občina).	 Urejene	 in	 podpisane	 so	
tudi	vse	potrebne	služnostne	pogodbe.	
Oddana je vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja po integralnem postopku na 
Ministrstvo	 za	 okolje	 in	 prostor.	 Priča-
kujemo gradbeno dovoljenje do konca 
letošnjega leta ali najkasneje v mesecu 
januarju.

Hkrati se pripravlja vloga za kandidira-
nje za nepovratna sredstva Dogovora za 
razvoj	 regij,	 pričeli	 smo	 tudi	 s	postop-
kom	priprave	javnega	naročila	za	izbor	
izvajalca za gradnjo komunalne in pro-
metne infrastrukture. 

V 90 % so realizirane pogodbe za nakup 
zemljišč	s	strani	bodočih	lastnikov.

Klevevška toplica
Izvedena	 je	 nova	 krajinska	 ureditev	 na	
območju	Toplice.	Vezano	na	dostop	je	iz-
vedena nova prometna ureditev in spre-
jetje	 Odloka	 o	 prometnem	 režimu	 in	
varovanju	narave	 in	okolja	na	območju	
naravne vrednote Klevevška toplica v 
Občini	 Šmarješke	 Toplice,	 ki	 opredelju-
je	 nabor	 omejitev	 na	 območju	 naravne	
vrednote	in	določitev	glob	v	zneskih	ter	
noveliranje	 določbe	 glede	 izvrševanja	
nadzora	nad	tem	odlokom,	za	nadzor	je	
pristojen	Medobčinski	inšpektorat	in	re-
darstvo	Občin	Šentjernej,	Škocjan,	Šmar-
ješke Toplice in Kostanjevica na Krki. 

Občina	 Šmarješke	 Toplice	 bo	 skupaj	
s projektnimi partnerji za ta projekt 
črpala	 sredstva	 Evropskega	 kmetijske-
ga	sklada	za	razvoj	podeželja	in	vložila	
zahtevek	za	33.382,77	EUR.

Izvir cvička
Projekt	je	realiziran,	v	jedru	Šmarjete	je	
vzpostavljena	nova	turistična	točka	Izvir	
cvička,	 katere	 cilj	 je	 tudi	 združevanje	
lokalnih ponudnikov in pospeševanje 
spremljajočih	 turističnih	dejavnosti	 ter	
seveda	oživitev	jedra	Šmarjete.

Občina	 Šmarješke	 Toplice	 bo	 skupaj	 s	
projektnimi	partnerji	za	ta	projekt	črpala	
sredstva Evropskega sklada za regional-
ni razvoj v vrednosti 90.718,21 EUR. 

OPN (sprememba in 
dopolnitev)
Sprejeta	so	stališča	do	pripomb,	na	po-
dlagi katerih je pripravljen predlog spre-
memb	 in	 dopolnitev	 OPN,	 ki	 bo	 poslan	
vsem nosilcem urejanja prostora v druga 
mnenja. Po prejemu drugih mnenj bo 
sledil	sprejem	na	občinskem	svetu.

Investicijsko in intervencijsko 
vzdrževanje vodovodne 
infrastrukture
Izvedeno	 je	 povezovalni	 vod	 Čelevec	 –	
vodarna Jezero in urejen prenos lastni-
štva	zasebnega	vodovoda	Čelevec	v	last	
Občini	Šmarješke	Toplice	in	upravljanje	
Komunali	Novo	mesto,	kar	bo	omogoča-
lo,	da	krajanom	naselja	Čelevec	zagoto-
vimo ustrezno kakovost pitne vode. 

Urejen je tudi odsek vodovodne infra-
strukture v naselju Orešje. 

Hidravlične izboljšave in 
nadgradnja sistema pitne 
vode na območju Dolenjske - 
Občina Šmarješke Toplice
V letu 2020 je bila dodatno izvedena 
obnova 783 m primarnega vodovoda do 
Prinovca. Pripravljena je novelacija in-
vesticijskega	programa,	saj	so	bili	izve-
deni	 dodatni	 odseki,	 zaradi	 dodatnih	

možnosti	 sofinanciranja.	 Projekt	 vodi	
Mestna	občina	Novo	mesto	skupaj	s	Ko-
munalo Novo mesto.

Nakup in prodaja zemljišč
Poleg	nakupa	zemljišč,	ki	so	bila	uzurpi-
rana s cestno infrastrukturo in lastni-
ško	neurejena,	je	Občina	realizirala	tudi	
nakup	slednjih	zemljišč,	ki	so	strateške-
ga	pomena	za	Občino	Šmarješke	Toplice:
	 v	Klevevžu,
	 pri	OŠ	Šmarjeta,
	 pri	pokopališču	v	Šmarjeti,
 Moletova hiša v Šmarjeti.

Občina	Šmarješke	Toplice	je	na	podlagi	
javnega	razpisa	prodala	zemljišče	v	Pri-
novcu,	 ki	 je	 skladno	 s	 sprejetim	OPPN	
Prinovec namenjeno gradnji varovanih 
stanovanj.

Spletna stran Občine
Prenovljena oz. nova spletna stran 
Občine,	ki	je	uporabniku	bolj	prijazna	in	
omogoča	elektronsko	oddajo	vlog.	Pre-
verite vsebino.

Avtobusna postajališča
Postavljena je nova avtobusna postaja 
z	nadstrešnico	v	naselju	Čelevec.	Zaradi	
poteka	 urejanja	 središča	 Šmarjete	 je	
avtobusna	postaja	z	nadstrešnico,	ki	je	
bila	 locirana	 v	 centru,	 prestavljena	 na	
obvoznico. 

Zdravstvo in zobodravstvo
Prostori zdravstva in zobozdravstva so 
v celoti urejeni. Podpisana je pogodba 
o podelitvi koncesije za izvajanje 
zdravstvene	 dejavnosti	 na	 področju	
zobozdravstva za odrasle in mladine 
na	območju	Občine	Šmarješke	Toplice.	
Koncesija je podeljena na podlagi izve-
denega javnega razpisa za obdobje pet-
najstih	(15)	let.

Tematske poti
Urejene so slikovite sprehajalne poti:

 ob potoku Prinovec (do vodarne Je-
ze	ro),

	 ob	potoku	Bečuj	proti	Šmarjeti,
	 povezovalna	pot	iz	posestva	Klevevž	

proti Klevevški toplici.

Odziv	je	izredno	dober,	tako,	da	Občina	
že	pripravlja	projekt	in	ureditev	ostalih	
povezovalnih sprehajalnih poti (»Kje so 
tiste	 stezice«).	Dobrodošli	 so	 vaši	pre-
dlogi in pobude.

Mateja Kotnik, občinska uprava

V smeri obvladovanja nastale situacije je bilo tudi delova-
nje	 Občinskega	 sveta	 Občine	 Šmarješke	 Toplice	 v	 smislu	
rednega zasedanja okrnjeno.

Tako	 je	bila	v	času	od	12.	 redne	seje,	ki	 je	potekala	30.	
junija	 2020,	 v	 redni	 obliki	 izvedena	 le	 13.	 seja,	 in	 sicer	 25.	
novembra	2020,	v	vmesnem	obdobju	pa	so	svetniki	odločali	
o predlogih sklepov na štirih dopisnih sejah. Na 8. dopisni 
seji v mesecu juliju 2020 so z 11 glasovi ZA sprejeli dopolnjen 
osnutek	Odloka	o	spremembah	 in	dopolnitvah	občinskega	
prostorskega	načrta	Občine	Šmarješke	Toplice	-	SD	OPN	1,	v	
prvi obravnavi. Na 9. dopisni seji v mesecu avgustu so spre-
jeli Odredbo o spremembi prometne ureditve na kategorizi-
rani	občinski	cesti	LC	295320	Žaloviče	-	Lakote	in	podali	so-
glasje k imenovanju Darinke Bobnar za direktorico javnega 
zavoda	Zavod	za	turizem,	kulturo	in	šport	Šmarješke	Toplice,	
za mandat štirih let. 10. dopisna seja je potekala od 24. do 
25. septembra 2020 z namenom imenovanja predstavnikov 
ustanovitelja	v	Svet	zavoda	Osnovna	šola	Šmarjeta.	Občin-
ski	svet	je	v 	svet	šole	imenoval	g.	Franca	Anderliča, 	g.	To-
neta	Bobiča	in	g.	Ladislava	Prešerna,	na	11.	dopisni	seji,	ki	je	
bila izvedena v mesecu oktobru pa so svetniki soglasno z 11 
glasovi	ZA	sprejeli	Odlok	o	spremembi	Odloka	o	proračunu	

Občine	Šmarješke	Toplice	za	leto	2020,	imenovali	župana	za	
predstavnika	Občine	Šmarješke	Toplice	v	Razvojni	 svet	 re-
gije	JV	Slovenija	in	sprejeli	sklep	o	seznanitvi	s	poročilom	o	
delu	župana	in	občinske	uprave	(realizacija	projektnih	pro-
računskih	postavk	za	obdobje	1-9/2020).	Sprejeli	oz.	potrdili	
so	 tudi	vse	predloge	upravljanja	s	 stvarnim	premoženjem. 
Na 13. redni seji pa so svetniki najprej potrdili vse zapi-
snike	predhodnih	sej	(8.,	9.,	10.	in	11.	dopisne	ter	12.	redne	
seje).	 Sprejeli	 so	predlog	proračuna	Občine	 za	 leto	 2021	 v	
prvi	obravnavi	in	sklep,	da	se	o	predlogu	proračuna	opravi	
javna	razprava.	Seznanili	so	se	z	dokumentom	identifikacije	
projekta	>Digitalno	inoviranje	kulturne	dediščine	in	krepitev	
znanj	za	razvoj	kakovostne	turistične	ponudbe	Dolenjske<	in	
ga	potrdili,	sprejeli	dopolnitev	Odloka	o	prometnem	režimu	
in	varovanju	narave	in	okolja	na	območju	naravne	vrednote	
Klevevška	toplica,	sprejeli	pa	so	tudi	vse	tri	predlagane	skle-
pe	posamičnih	programov	upravljanja	s	stvarnim	premože-
njem.

V letošnjem letu je predvidena tudi izvedba 14. redne 
seje	Občinskega	sveta,	in	sicer	23.	decembra.

Lidija Radkovič, občinska uprava

Poročilo o delu Občinskega sveta 
v obdobju julij – november 2020
Leto, ki se počasi izteka, je zelo zaznamoval virus COVID-19, ki je močno zarezal v življenja 
vsakega posameznika in družbe kot celote.
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S	tem	namenom	je	občina	v	prvi	polovici	leta,	ob	predhodnem	
soglasju Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno za-
varovanje	Slovenije,	 sprejela	Odlok	o	podelitvi	 koncesije	 za	
opravljanje	 zobozdravstvene	 dejavnosti	 v	 Občini	 Šmarješke	
Toplice,	ki	 je	pravna	podlaga	za	izvedbo	postopka	podelitve	
koncesije. 

Skladno	 z	 Zakonom	o	 zdravstveni	 dejavnosti	 je	 občina	 v	
drugi polovici leta izvedla javni razpis za podelitev predmetne 
koncesije.	Na	javni	razpis	 je	prispela	ena	vloga,	po	pregledu	
katere	je	komisija	ugotovila,	da	prijaviteljica	izpolnjuje	vse	raz-
pisne pogoje. V nadaljnjem postopku je Ministrstvo za zdravje 
izdalo	sklep,	skladno	s	katerim	soglaša	s	podelitvijo	koncesi-
je	zasebni	zdravstveni	delavki	Nataši	Šlajkovec,	dr.	dent,	med.	

Prejeto	soglasje	je	bilo	podlaga	za	izdajo	odločbe,	s	katero	
je izbrani koncesionarki podeljena koncesija za obdobje 15 let. 

Občina	 Šmarješke	 Toplice,	 kot	 koncedent	 in	 Nataša	
Šlajkovec,	kot	koncesionarka,	sta	koncesijsko	pogodbo,	s	ka-
tero	sta	uskladili	medsebojna	razmerja,	podpisala	v	sredo,	25.	
novembra. 

S podelitvijo koncesije imenovani koncesionarki ne priha-
ja	do	sprememb	na	področju	izvajanja	zobozdravstvene	de-
javnosti	v	občini,	saj	se	bo	dejavnost	opravljala	na	isti	lokaciji	
ter	v	nespremenjenem	ordinacijskem	času	kot	v	letu	2020.	

Župan	Marjan	Hribar	je	po	podpisu	pogodbe	podal	nasle-
dnjo izjavo: 

»Zelo	 sem	 zadovoljen,	 da	 nam	 je	 dolgoročno	 za	 dobo	
15	 let	 uspelo	 zagotoviti	 dostopno	 zobozdravstveno	 službo	
najvišje	 kakovosti	 za	 naše	 občanke	 in	 občane.	 Lepo,	 da	 se	
tudi	dr.	Nataša	Slajkovec	pri	nas	dobro	počuti	in	se	veseli	na-
daljnjega	sodelovanja.	S	tem	uresničujemo	zavezo,	da	bomo	
dolgoročno	uredili	zdravstveno	in	zobozdravstveno	službo	v	
naši	občini.«

Koncesionarka	 Nataša	 Šlajkovec	 pa	 je	 izjavila	 sledeče:	
»Zadovoljna	sem,	saj	bomo	lahko	še	naprej	uspešno	sodelo-
vali	in	tako	najbolje	poskrbeli	za	ustno	zdravje	občank	in	ob-
čanov	občine	Šmarješke	Toplice.	» 

Klaudija Povše, občinska uprava

Šmarješkim	krvodajalcem,	ki	so	v	letu	2020	darovali	kri	
jubilejno,	sta	župan	Marjan	Hribar	in	predsednica	novome-
škega	združenja	Vesna	Dular	pripravila	skromno	zahvalo	za	
njihovo	požrtvovalnost	in	nesebičnost.	Devetnajst	letošnjih	
jubilantov	 je	 tako	priznanje	prejelo	po	pošti	 s	priloženim	
bonom	za	kosilo	v	Gostišču	pri	dediju.	

V	času,	v	katerem	živimo,	ko	nimamo	časa	niti	za	najbliž-
je,	 je	 požrtvovalnost	 krvodajalcev,	 ki	 darujejo	 pomemben	
delček	sebe	sočloveku,	popolnemu	neznancu,	še	toliko	bolj	
občudovanja	in	pohvale	vredna.	

Krvodajalstvo	 je	odsev	človečnosti,	ki	 temelji	na	nače-
lih	prostovoljnosti,	brezplačnosti	in	anonimnosti,	zato	dragi	
krvodajalci	iskrena	HVALA	za	vsak	deciliter	darovane	krvi.

Klaudija Povše, občinska uprava

Kdor je lepe jesenske popoldneve izko-
ristil za sprehode po urejenih spreha-
jalnih	 poteh	 v	 Šmarjeških	 Toplicah,	 je	
opazil	pozitivne	rezultate	obširne	čistil-
ne	akcije,	ki	 jo	 je	na	območju	vodarne	
Jezero izvedla Komunala Novo mesto. 
Komunala,	katere	poslanstvo	je	skrb	za	
čisto	 in	 urejeno	okolje,	 je	 na	 območju	
vodarne Jezero izvedla celovito uredi-
tev	z	odstranitvijo	propadajočih	gospo-
darskih	 objektov	 in	 čiščenjem	površin,	
ki	 so	 bila	 v	 zaraščanju.	 Nova	 ureditev	
območja	 vabi	 k	 novim	 vsebinam,	 ki	 bi	
bila	 primerna	 za	 umestitev	 v	 območje	
vodnega	zajetja	Jezero,	ki	z	vodo	napaja	
večji	 del	 Dolenjske.	 Občina	 Šmarješke	
Toplice in Komunala Novo mesto vse od 
nastanka	 samostojne	 občine	 odlično	
sodelujeta in si bosta nadalje prizade-
vala	za	urejeno,	čisto	ter	obiskovalcem	
in	občanom	prijazno	okolje	Šmarjeških	
Toplic.

Katarina Gunde, občinska uprava

Podelitev koncesije 
za opravljanje 
zobozdravstvene 
dejavnosti v občini
Občina Šmarješke Toplice je v letu 2020 
pristopila k pripravi dokumentacije za 
podelitev koncesije za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti na področju zobozdravstva za 
odrasle in mladino. 

Podelitev priznanj krvodajalcem jubilantom 
Epidemiološke razmere v državi so tudi v šmarješki občini preprečile že tradicionalno 
decembrsko srečanje krvodajalcev jubilantov, ki kri darujejo. 

Komunala Novo mesto uredila območje vodarne Jezero
OBMOČJE VODARNE PREJ

OBMOČJE VODARNE SEDAJ

Dedek	Mraz	je	kljub	naporni	in	težavni	poti,	ki	so	jo	začrtale	
epidemiološke	razmere	v	državi,	tudi	 letos	našel	pot	do	214	
šmarjeških	malčkov,	ki	so	ga	nestrpno	pričakovali.	

Ob uskladitvi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 
je	obdaritev	otrok	potekala	na	način	paketne	dostave	in	si-
cer	tako,	da	je	dedek	Mraz	s	predstavniki	Društva	prijateljev	
mladine	Mojca	darilo	prinesel	kar	na	domač	naslov.	Obdari-
tev	je	potekala	ob	spoštovanju	predpisanih	ukrepov	zaščite	in	
preprečevanja	širjenja	okužbe	Covid	19.	

Za krajšanje zimskih uric je bila posneta tudi posebna od-
daja	z	dedkom	Mrazom,	ki	se	 je	v	štirih	terminih	predvajala	
na	Vašem	kanalu,	Televiziji	Novo	mesto	d.o.o..	Zadnji	termin	
predvajanja	aktualne	predstave	je	v	nedeljo,	26.	12.	2020,	ob	
10:30 uri.

Zahvala	gre	vsem	sodelujočim	in	donatorjem,	ki	že	dese-
tletja	pričarajo	nasmeh	na	obraz	naših	malčkov.	

Klaudija Povše, občinska uprava

Decembrska obdaritev otrok 

MAJ MURN – mladi športni up
Naj se vam predstavim.
Moje	 ime	 je	 Maj	 Murn	 in	 sem	 član	

Športnega društva SU Novo mesto. Nam-
izni tenis igram od leta 2017. Na prigov-
arjanje	mojega	očeta,	naj	poskusim,	sem	
se	udeležil	prvega	treninga.	Ta	šport	mi	
je	postal	 zelo	 všeč,	predvsem	pa	mi	 je	
najbolj	všeč	hitra	in	napadalna	igra.	

Moja	največja	želja	je	igranje	na	ev-
ropskih in svetovnih tekmovanjih. Neke-
ga	 dne	 pa	 si	 želim	 tudi	 uvrstitve	 na	
olimpijske igre. Vsak dan pa na mojih 
treniningih	 stremim	 k	 temu,	 da	 izbol-
jšam igro. 

Moj idol je hkrati tudi moj trener - 
Uroš	Slatinšek.	Zelo	sem	mu	hvaležen	za	
vse dosedanje uspehe in posredovano 
znanje.	Nekoč	pa	si	želim	z	njim	odigrati	
igro in ga premagati. 

Vesel	 sem,	 ker	 je	 za	mano	uspešna	
sezona	pri	mlajših	kadetih,	saj	sem	že	v	
začetku	 leta	začel	dosegati	odlične	re-
zultate. Najbolj pa sem vesel rezultata 
na	državnem	prvenstvu,	ki	se	je	odvijalo	
26.	in	27.9.	v	Lučah,	kjer	sem	v	dvojicah	
z	Luko	Jokičem	(Mengeš)	postal	državni	
prvak,	posamično	pa	sem	osvojil	odlič-
no tretje mesto. Ponosen sem tudi 

na	 dejstvo,	 da	 sem	 sezono	 2019/2020	
končal	na	prvem	mestu.	

Maj Murn
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Namiznoteniški igralec Športnega društ-
va SU Novo mesto MAJ MURN je zadnji 
septembrski vikend na prvenstvu za 
mlajše kadete in kadetinje,	ki	je	v	orga-
nizaciji NTK Savinja potekalo v Športni 
dvorani	 Luče,	 osvojil	 kar	 dve	 medalji.	
V	 igri	 parov	 je	 postal	 državni	 prvak	 v	
navezi	z	Lukom	Jokičem	(Mengeš),	v	po-
samični	konkurenci	pa	je	med	mlajšimi	
kadeti osvojil 3. mesto.

Mladi namiznoteniški upi ŠD SU so 
na	 letošnjih	 državnih	 prvenstvih	 sicer	
skupno osvojili kar 6 medalj. Poleg Maja 
Murna	omenimo	še,	da	je	Jožko Omerzel 
osvojil	 naslov	 državnega	 podprvaka	

v	 kategoriji	 mlajših	 članov	 (do	 21	 let).	
Odlična	igra	od	začetka	turnirja	do	kon-
ca	mu	je	prinesla	srebrno	odličje,	klonil	
je	šele	v	finalu	proti	lanskoletnemu	pr-
vaku Tilnu Cvetku,	ki	igra	v	prvi	avstrij-
ski ligi. Lana Slatinšek je bila bronasta 
na	 državnem	 prvenstvu	 med	 mlajšimi	
kadetinjami,	 Andraž Zupančič in Mark 
Gazvoda sta osvojila bron na kadet-
skem	državnem	prvenstvu	v	igri	dvojic,	
Domen Zupančič pa je bil tretji v kate-
goriji mladincev. 

Nad	 odličnim	 razpletom	 državnih	
prvenstev je seveda navdušen tudi tre-
ner Uroš Slatinšek.	»Izjemno	sem	vesel,	

Šest medalj na DP za SU-jevce, dve je priboril Maj Murn

ker smo v vseh kategorijah v samem 
vrhu slovenskega namiznega tenisa! 
Rezultati potrjujejo naše dobro in trdo 
delo.«	

Vsi,	 ki	 nosite	 šport	 v	 srcu	 in	 bi	 se	
radi	 preizkusili	 v	 namiznem	 tenisu,	 pa	
vabljeni	 v	 Športni	 center	 Livada	 v	No-
vem	mestu.	Seveda,	ko	bodo	razmere	to	
znova	dopuščale.	Ostanite	zdravi	 in	ne	
pozabite	–	s	športom	je	življenje	lepše.

S.G. 

Ring a raja - obročkanje ptic v Zdravcih 
Sotočje potokov Laknica in Radulja je bilo tudi letos, drugi vikend v septembru, prizorišče 
Ring a raje. Ring a raja smo ljubkovalno poimenovali vsakoletni septembrski dogodek, ko v času 
jesenske selitve ptic ornitologi iz cele Slovenije in širše lovimo in obročkamo ptice v Zdravcih.

Letos	se	nas	je	na	tridnevnem	vikend	
obročkanju	 zbralo	 kar	 štirideset,	 vseh	
generacij.	 Udeležba	 je	 bila	 internacio-
nalna,	 saj	 se	nam	 je	med	drugim	prid-
ružil	 celo	 kolega	 iz	 Belorusije.	 V	 petek	
popoldan smo postavili posebne mre-
že	namenjene	lovljenju	ptic	ter	šotorski	
tabor,	potem	pa	ob	 tabornem	ognju	 in	
peki	klobas	klepetali,	lovili	in	obročkali	
ptice	dolgo	 v	noč.	 Želja	 je	bila	namreč	
ujeti	tudi	kakšno	od	devetih	vrst	sov,	ki	
domujejo	 v	 Sloveniji.	 Imeli	 smo	 srečo	
in	ujeli	lesno	sovo,	ki	je	v	Sloveniji	sicer	
najpogostejša	sova,	kasneje	pa	tudi	do-
kaj redko pegasto sovo. V soboto zjut-
raj	je	bilo	potrebno	vstati	že	zelo	zgodaj,	
saj	se	mora	mreže,	ki	so	čez	noč	zložene,	

spustiti	v	položaj	za	lov	še	pred	jutranjim	
svitom,	predno	se	ptice,	ki	prespijo	v	tr-
stičju,	prebudijo.	Kot	 je	bilo	pričakova-
ti,	je	bil	jutranji	ulov	precej	bogat.	Ulov	
dneva	oziroma	 celega	obročkovalskega	
vikenda	 je	 bil	 vsekakor	mali	 strnad,	 ki	
je bil do zdaj v Sloveniji opazovan le 15 
krat.	Kako	redka	je	ta	ptica	pri	nas,	pove	
podatek,	da	je	bilo	med	nami	kar	nekaj	
izkušenih	slovenskih	ornitologov,	a	smo	
vsi	 prisotni	 ptico	 te	 vrste	 imeli	 prilož-
nost	držati	 v	 rokah	prvič.	 Preko	dneva,	
ko	ptice	počivajo	in	jih	zato	nima	smis-
la	loviti,	smo	si	privoščili	razne	družabne	
igre in kopanje v Radulji ter Klevevškem 
bazenu.	Proti	večeru,	ko	ptice	postanejo	
zopet	bolj	aktivne,	pa	smo	ponovno	od-

prli	mreže	ter	nadaljevali	z	lovom	in	ob-
ročkanjem	 ulovljenih	 ptic.	 Vse	 ujete	 in	
obročkane	ptice	 je	 pred	 izpustom	pot-
rebno	 stehtati,	 jim	 določiti	 vrsto,	 spol	
in	starost	ter	izmeriti	dolžino	peruti.	Vsi	
ti podatki iz cele Slovenije se zbirajo v 
slovenskem	 centru	 za	 obročkanje	 pti-
čev	 (SCOP),	 ki	 deluje	 v	 okviru	 Prirodo-
slovnega	muzeja	Slovenije	(PMS).	Države	
med	seboj	povezuje	EURING	 (European	
Union	for	Bird	Ringing),	katerega	član	je	
tudi Slovenija oziroma PMS. Zaradi take 
organiziranosti lahko vedno dobimo po-
vratne	informacije	o	naši	obročkani	ptici	
v	primeru,	da	je	bila	živa	ali	mrtva	naj-
dena	 kjerkoli	 na	 svetu.	 Tako	 so	 ptice,	
ki	 smo	 jih	 v	 preteklih	 letih	 obročkali	 v	

Zdravcih,	že	našli	na	Češkem,	Hrvaškem	
in Malti. V Zdravcih pa smo recimo ujeli 
ptice,	ki	so	bile	obročkane	na	nemško-
-danski	meji,	Slovaškem,	Hrvaški	…	Pot-
rebno	je	poudariti,	da	ptice	lahko	lovijo	
in	 obročkajo	 le	 za	 to	 usposobljeni	 ob-
ročkovalci,	ki	so	registrirani,	in	imajo	za	
sabo vsakoletno šolanje in preverjanje 
znanja.	Na	osnovi	 tega	se	 tistim,	ki	us-
pešno	 prestanejo	 preverjanje	 znanja,	
vsako leto na novo izda veljavna dovo-
lilnica s strani PMS. V nedeljo smo po-
novili	 zgodnje	 jutranje	obročkanje	ptic,	
kar je posnela lokalna televizija Vaš ka-
nal,	 nato	 pa	 je	 okoli	 poldneva	 sledilo	

pospravljanje tabora. Prispevek lokalne 
televizije Vaš Kanal si lahko ogledate v 
arhivu televizije na tej povezavi https://
youtu.be/AqFBqjJ6u40. V dobrih dveh 
dneh	smo	ujeli	 in	poobročkali	212	ptic,	
ki	so	pripadale	27	različnim	vrstam.	Med	
ujetimi pticami so bile tudi tako redke 
vrste,	 kot	 so	 mali	 strnad,	 grahasta	 tu-
kalica	 in	 vodomec,	 kar	 samo	 dokazuje	
kako dragocen habitat za ptice so Zdrav-
ci v slovenskem merilu.

Če	sva	pred	leti	ob	nakupu	močvirna-
tih parcel v Zdravcih morda še imela kak-
šen	majhen	pomislek,	ali	je	to	početje	pa-
metno,	pa	ob	takih	dogodkih	kot	je	Ring a 

raja	vsi	ti	pomisleki	izginejo.	Ni	večje	na-
grade	kot	v	teh	elektronskih	časih	videti	
kopico	otrok,	ki	tri	dni	brez	televizije,	vi-
deo	igric	in	ostale	sodobne	navlake,	uži-
vajo	v	naravi,	ter	na	koncu	vsi	umazani	in	
neprespani,	 a	 s	posebno	 iskrico	 v	očeh,	
zatrdijo,	da	naslednje	 leto	zagotovo	pri-
dejo spet. V kolikor sem s tem prispev-
kom	navdušil	tudi	koga	od	vas	bralcev,	ste	
vabljeni da me kontaktirate ter pridete na 
obisk	v	Zdravce,	drugi	vikend	v	septembru	
2021,	ko	bomo	na	sotočju	Laknice	in	Ra-
dulje zagotovo ponovno Ring a rajali.

Jani Vidmar

1  Maja se je nežno poslovila 
od črnoglavke pred izpustom 
(foto: Dragana Stanojević).

2  Kot vedno je tudi tokrat 
vse generacije najbolj 
navduševal barviti vodomec                      
(foto: Dragana Stanojević).

3  Tudi običajna velika sinica 
je tako od blizu silno zanimiva 
(foto: Dragana Stanojević).

4  Lastniki močvirskega raja 
v Zdravcih si niso mogli kaj, 
da ne bi pozirali z vodomcem           
(foto: Dejan Bordjan).

5  Opoldanska siesta, ko 
tudi ptice in otroci počivajo           
(foto: Dragana Stanojević).

6  Aktivnosti v ornitološkem 
taboru so potekale tudi ponoči 
(foto: Gregor Bernard).

7  Priznani slovenski ornitolog 
Tomaž Mihelič z redko pegasto 
sovo (foto: Gregor Bernard).

8  Zvezda tridnevnega 
ornitološkega tabora - v 
Sloveniji zelo redek mali strnad 
(foto: Gregor Bernard).

9  Udeleženci drugega Ring a 
rajanja v zmagovitih barvah Tour 
de France, ki je potekal v istem 
času (foto: Gregor Bernard).

1
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Ekskurzija članic in
članov DPŽD Bela Cerkev

4. vajo demonstrira in jo po potrebi 
opisuje	z	besedami,	

5. s pravilnim dihanjem (ob izvajanju 
vaje	govori	»vdih«,	»izdih«),

6. kontrolira postopno obremenjeva-
nje	vadečih	(previdno,	postopno	hit-
reje,	močneje),

7.	 po	potrebi	prikaže	lažjo	izvedbo	vaje	
–	kot	predvajo,

8.	 po	možnosti	pove,	za	kaj	je	določena	
vaja	dobra,

9.	 v	množini	pohvali	ali	popravlja	izva-
jalce vaj in

10. skrbi za dobro vzdušje v skupini. 

Dejstvo,	 da	 telovadimo	 na	 svežem	
zraku	–	v	vsakem	vremenu,	nam	nareku-
je,	da	moramo	vadeče	čim	prej	ob	vad-
bi	naučiti	tudi	pravilno	dihati.	Zato	va-
ditelji	ne	štejemo	ponovitve	vaj,	ampak	
ob gibanju govorimo »vdih skozi nos in 
izdih	 skozi	 usta«.	 Vadeče	 spomnimo,	
da na vdih dvignemo rebra in sprosti-
mo	 trebuh,	 na	 izdih	 spustimo	 rebra	 in	
potisnemo	prepono	čim	višje,	da	izbolj-
šujemo	pljučno	kapaciteto	 in	organom	
dovajamo	več	kisika.	Lahko	telovadimo	
tako,	da	samo	posnemamo	vaje	in	»pe-
ljemo	možgane	na	pašo«.	Lahko	pa,	če	
želimo,	 za	 svoje	 telo	 naredimo	 veliko	
več.	Prav	v	tem	je	poseben	čar.	Torej,	ob	
pravilnem	dihanju	pri	izvajanju	določe-
nih	vaj,	skušamo	zavestno	odpirati	poti	
za boljši pretok kisika do vseh organov 
in	hkrati	krepiti	različne	mišične	skupi-
ne,	tudi	trebušne	in	medenično	dno.

V	 soboto,	 5.	 9.	 2020,	 smo	 se	 na	 lepo	
sončno	 soboto	 članice	 in	 člani	 DPŽD	
Bela Cerkev odpravili na strokovno ek-
skurzijo. Najprej smo se ustavili na 
kmetiji	Erjavec,	ki	se	ukvarja	s	predelavo	
in	sušenjem	sadja	(jabolka,	hruške).	Ga.	
Marija nam je razkazala proizvodnjo pre-
delave	 in	sušilnico.	 Imeli	smo	degusta-

cijo	različnih	marmelad	in	sokov.	Od	Er-
javčevih	smo	se	odpeljali	na	Bojanji	vrh	
na	 ogled	 zanimive	 etnološke	 zbirke,	 ki	
jo opravljata zakonca Nose. Razstavlje-
ne	 imajo	vse	predmete,	ki	so	 jih	nekoč	
uporabljali:	kmetijsko	orodje,	obrtniško	
rokodelsko	 orodje,	 gospodinjski	 pred-
meti in ostalo. Po vodenem ogledu in 
pogostitvi smo se poslovili od gostoljub-
nih gostiteljev in pot nadaljevali na tu-
ristično	kmetijo	Okoren	na	Pristavi.	Ena	
od	hčera	Okornovih	nas	 je	ob	 zanimivi	
razlagi popeljala po lepo urejeni Prista-
vi. Po vrnitvi so nas postregli z okusnim 
kosilom.	Po	daljšem	postanku	in	druže-
nju	smo	pot	nadaljevali	v	Ivančno	Gorico	
na	 ogled	 tamkajšnje	 cerkve.	 G.	 župnik	
nam je predstavil zgodovino nastan-
ka	in	izgradnje	te	prečudovite	moderne	
cerkve. Polni dobrih odtisov smo se na 
povratku	domov	ustavili	v	Žužemberku,	
kjer smo imeli vodeni ogled gradu. Pred 
odhodom	smo	si	privoščili	še	sladoled,	
nato pa pot nadaljevali proti domu.

Poučna,	zanimiva	ekskurzija,	čudovi-
ta	družba	 in	 lepo	vreme	 je	bilo	 za	 vse	
nepozabno	doživetje,	ki	nam	bo	ostalo	
dolgo v spominu.

Ada Udovč, DPŽD Bela Cerkev

10 let telovadbe v Skupini šole zdravja Šmarješke Toplice
»Z dobro mislijo in nasmehom potujemo po poti svojega 
življenja«, nam	pravi	g.	Nikolay	Grishin,	idejni	vodja	zapored-
ja	vaj	Metoda	1000	gibov	v	priročniku	za	vaditelje	Društva	šola	
zdravja	(DŠZ).

Po desetih letih vodenja Skupine ŠZ Šmarješke Toplice in 
spremljanja delovanja ostalih skupin DŠZ po Sloveniji - kot 
športni	pedagog,	mirno	zagotavljam,	da	je	vadba	primerna	za	
jutranjo	razgibavanje	in	da	vadečim,	ki	se	jo	dokaj	redno	ude-
ležujejo,	prinaša	boljše	psihomotorične	sposobnosti.

Vaditelji se prilagajamo potrebam svoje skupine. Upošte-
vamo	sposobnosti	vadečih	in	hkrati	strmimo	k	čim	boljši	iz-
vedbi	posamezne	vaje.	Zato	se	vedno,	znova	in	znova,	vrača-
mo	k	osnovnim	navodilom	v	priročniku:

1.	 Telovadimo	zunaj	-	na	svežem	zraku.
2.	 Vaditelj	poimenuje	vajo,
3.	 prikaže	pravilen	začetni	položaju	telesa	(stoja,	drža	tele-

sa),

Vaditelji	 prav	 dobro	 vidimo,	 kako	
skupina	 napreduje,	 ne	 glede	 na	 leta.	
Tega se veselimo in odgovorno prevze-
mamo pomembno vlogo kot prostovolj-
ci.	Želje	po	gradnji	 in	ohranjanju	skupi-
ne nam dajejo dodatno energijo tudi za 
vključevanje	 v	 druge	 dejavnosti	 v	 naši	
občini.	V	Šmarjeških	Toplicah	z	nami	prav	
tako	telovadijo	nečlani,	predvsem	pa	go-
stje	 iz	 hotela	 Term	Krka,	 ki	 si	 pred	 zaj-
trkom	želijo	aktivnosti	na	svežem	zraku	

–	v	naši	zeleni	 idili.	Veselo	nam	sledijo,	
iščejo	dodatne	informacije	o	telovadbi	in	
se	radi	vračajo	v	naše	kraje.

Zato smo zadovoljni sami s seboj in z 
družbo,	s	katero	ustvarjamo,	kar	imamo.	

Danes imamo v Šmarjeških Toplicah 
51	članov	DŠZ,	med	njimi	19	vaditeljev.

Tudi	v	času	corona	virusa,	ko	vadimo	
-	razpršeno,	a	zvesto	-	smo	povezani…

Dunja Gartner, vodja skupine ŠZ

Ko	 se	 leto	prevesi	 v	 zadnjo	 četrtino,	 je	 čas,	 da	 se	ozremo	
nazaj	 in	pregledamo	dosežene	rezultate	in	cilje,	ki	smo	jih	
načrtovali.

Vendar pa nas je leto 2020 presenetilo in nam poslalo 
nepoznano	 nadlogo,	 corona	 virus,	 ki	 nas	 je	 v	 tem	 letu	 za	
marsikaj prikrajšal. 

Če	smo	po	prvem	valu	spomladi	še	upali,	da	bomo	za-
mujeno	nadoknadili	v	drugi	polovici	leta,	pa	je	bilo	to	naše	
pričakovanje	zmotno.	

Kljub	temu	smo	se	trudili,	da	smo	v	času,	ko	nam	je	bilo	
to	dovoljeno,	 izvajali	 nekatere	dejavnosti.	 To	 so	bili	 pred-
vsem	naši	društveni	pohodi	v	manjših	skupinah,	pa	treningi	
pikada	in	streljanja	z	zračno	puško.	

Odpadla	so	vsa	meddruštvena	tekmovanja,	meddruštve-
ni	pohodi,	 izleti,	srečanja	in	ostala	druženja.	Glede	na	raz-
mere	v	 katerih	 se	 trenutno	nahajamo,	 izgleda,	da	bo	 tako	
ostalo	še	nekaj	časa.	Vendar	pa	bodimo	optimisti,	čas	hitro	
mineva	in	kmalu	bo	spet	vse	tako,	kot	je	bilo.	

Do	takrat	pa,	seveda,	če	to	zmorete	,	se	sami	odpravite	
na	daljši	ali	krajši	sprehod	v	naravo.	Čeprav	so	dnevi	krat-
ki	in	turobni,	pa	se	tu	in	tam	vendarle	pojavi	sonček,	ki	nas	
vabi	ven	iz	naših	domov,	da	nam	pomaga	razbiti	to	jesensko-	
zimsko monotonost. 

Zaradi eopidemioloških razmer tudi nismo mogli obiskati 
naših	članic,	ki	so	praznovale	svoj	visoki	jubilej	in	sicer	90	let.	
V septembru je praznovala gospa Marija Krevs iz Šmarjeških 
Toplic,	v	decembru	pa	gospa	Pavlinca	Medle	iz	Šmarjete.	

Obema	iskreno	čestitamo	in	jima	želimo	zdravja,	sreče	in	
veliko dobre volje.

Vsem	članicam	in	članom	Društva	upokojencev	Šmarjeta,	
pa	tudi	vsem	ostalim	občanom	želimo	mirne	in	prijetno	do-
živete	božične	praznike.

Novo	 leto	pa	naj	odnese	vse	skrbi	 in	 za	veliko	 zdravja,	
sreče	in	dobre	volje	poskrbi.	

Franc Nadu, Predsednik društva upokojencev Šmarjeta

Kako smo preživeli »corona« leto 
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Pahi,	Vešče,	Štravberk,	Žaloviče,	in	nazaj),	julija	pa	smo	uspeli	
celo z dvema kombijema obiskati tekaško prireditev v Karlov-
cu	(HR)	in	tako	vsaj	malo	občutiti	draž	tekaškega	izleta.

V	 letošnjem	 letu	 je	odpadla	 tudi	druga	največja	 tekaška	
prireditev	 v	 JV	 Sloveniji,	 Šmarješki	 tek.	 Nič	 posebnega?	 To	
lahko	primerjamo	z	odpovedjo	posla	v	gospodarstvu.	Posla,	
za	katerega	si	 imel	nabavljene	že	vse	surovine,	ki	bodo	se-
daj	morale	čakati	ali	jih	bo	potrebno	celo	zavreči.	V	letošnjem	
letu	smo	že	marca	kupili	stvari	na	»zalogo«,	za	dve-tri	prire-
ditve,	saj	vsako	leto	dvigamo	letvico	kakovosti	 in	vlagamo	v	
našo	znamko.	Če	smo	letos	to	še	prebrodili,	si	niti	ne	predsta-
vljamo,	da	se	tudi	junija	2021	ne	bomo	mogli	videti	na	dogod-
ku.	Ključno	pri	vsem	tem	pa	je,	da	te	ljudje	ne	pozabijo,	kljub	
odpovedi.	Zato	smo	staknili	glave,	čakali	in,	4.	7.	2020,	izpeljali	
Šmarješki	dan	športa,	kjer	smo	skupaj	z	ZTŠK	uspeli	narediti	
res lep dogodek. Premierno smo pokazali tudi našo trail pro-
go,	19	km	dolgo	s	skoraj	800	m	vzpona,	katero	so	obiskali	te-
kači,	organiziran	pa	je	bil	tudi	pohod.	Vsem	smo	podelili	spo-
minske	medalje	z	novim	grbom	Šmarješkega	teka,	v	občinskih	
barvah	in	simbolom	vrča,	ki	ga	je	razbil	(ali	pa	zalepil,	odvisno	
od	perspektive)	tekač.	In	ker	nam	je	ostalo	še	30	medalj,	smo	
šli konec novembra še korak 
naprej.	Lotili	smo	se	virtual-
ne	 različice	 preizkušnje	 tra-
ila.	 Pregledali	 smo,	 kaj	 dela	
konkurenca,	 dodali	 naše	
zahteve	 in	 pogoje	 in	 upali,	
da	 uspe.	 In	 seveda	 je!	 Pre-
ko	Strave	(športno	družabno	
omrežje,	 ki	 ga,	 mimogrede,	
uporablja	 90	%	 naših	 učen-
cev na OŠ Šmarjeta od 6. do 
9.	 razreda	 –	 to	 je	 že	 druga	
zgodba	o	odličnem	projektu)	
smo razdelili vseh 30 medalj. 

Leto	 2020	 si	 bomo	 zapomnili	 kot	 dru-
gačno	leto,	zato	bodo	tudi	božično-no-
voletni	prazniki	zaznamovani	drugače	 .	
Dela	 in	 zanimiva	 dogajanja,	 ki	 smo	 jih	
bili	 deležni	 v	društvih	 (upokojenci,	 ak-
tivisti	v	humanitarnih	organizacijah,	po-
deželske	žene	 in	dekleta,	gasilci,	špor-
tniki…),	 so	 v	 letošnjem	 letu	 zamrla.	
Druženje	nam	manjka,	pogovori,	sreča-
nja….

Ljudje	zaradi	epidemije	koronaviru-
sa	 upoštevamo	 navodila	 vlade,	 ki	 nas	
dnevno	 obvešča	 o	 novostih.	 Zaprle	 so	
se	določene	trgovine,	uradi,	šole…,	ob-
vezna	 je	 uporaba	mask	 in	 higiena	 rok,	
omejeno	 gibanje…Posebno	 na	 udaru	
je	 starejša	 populacija.	 Počasi	 izgublja-
jo	 zanimanje	 za	 okolico,	 zapirajo	 se	 v	
svoj svet. Mnogi se spopadajo s proble-
mi	 nasilja,	 stisko,	 alkoholizmom,	 izoli-
rani so med štirimi stenami. Spet drugi 
so v domovih za ostarele. Ker zaradi co-
ronapravil svojci ne morejo obiskovati 
starejših	doma	ali	v	varovanih	domovih,	
so humanitarne organizacije v mesecu 
oktobru	 pripravile	 natečaj	 NISI	 SAM	 –	
pisma	drobne	pozornosti.	Cilj	natečaja	
je polepšati jim dan s toplo besedo in 
otroško razigranostjo. 

Nekaj	utrinkov,	lepih	misi,	ki	so	jih	zapi-
sali,	so	bili	pripravljeni	deliti	v	vami	in	
vam jih posredujem: 

	 Pri	 nas	 doma	 imamo	 veliko	 živali:	
ovce,	 kokoši,	 mačke,	 psa,	 zajčke.	 Z	
njimi	se	rad	igram,	ker	jih	imam	zelo	
rad.	Ravno	v	tem	času,	ko	ne	smem	
k prijateljem in v šolo. Z babico grem 

V	 letošnjem	 letu	 smo	 v	 Šmarjeških	 Toplicah	 že	 osmo	 leto	
zapored	 izvedli	 tekaško	vadbo	na	prostem,	četrto	 leto	v	 te-
lovadnici.	 Letna	vadba	 je	bila	prekinjena	v	 času	od	sredine	
marca	pa	vse	do	srede	maja	ter	dokončno	od	novembra	dalje.	
V	tem	času	je	bilo	opaziti	strah	in	nelagodje,	mnogi	se	niso	
več	vrnili	na	skupne	treninge,	saj	je	v	zraku	preveč	neznank,	
za zdravje pa smo odgovorni sami. Kljub vsemu smo izpeljali 
46	vadb,	na	katerih	je	bilo	skupaj	skoraj	600	obiskov	tekačev,	

tekačic	in	tudi	popolnih	začetnikov.	Organizirali	smo	tudi	dve	
Tekaški	potovanji	(gre	za	enodnevni	dogodek,	kjer	so	prevo-
zno	sredstvo	noge,	poteka	v	 lahkotnem	teku/hoji	mimo	več	
razglednih	 točk	po	pokrajini,	 zaključek	pa	 je	 s	 piknikom	na	
prostem	pod	Vinjim	vrhom),	eno	v	dolžini	 19	km	 in	drugo	v	
dolžini	14	km.	Bili	smo	tudi	na	Valentinovem	pohodu	po	Mal-
kovcu,	prehodili	Machovo	učno	pot	na	Slatniku,	šli	na	pohod	
po	 progi	 Šmarješkega	 traila	 (zg.	 Šmarješke	 Toplice,	 Vrh	 pri	

Polepšani dnevi starejših 
Ob iztekajočem letu in 

pričakovanju novega JE ČAS, 
ko drug drugemu želimo dobro 
leto. Naj prinese novi čas vse, 

kar je staro leto zamudilo. Vsem  
občanom  želimo lepe božične 
in novoletne praznike, osebno 

srečo in zdravja iz DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV BELA CERKEV.

tudi	v	gozd,	ki	 je	za	našo	hišo.	Sku-
paj	poslušava	petje	ptic.	Tudi	zajčka	
sva videla in srnico. Za praznike sva 
nabrala	storže,	s	katerimi	bom	okra-
sil jelko. Skupaj zapojeva kakšno pe-
sem.	Ali	ste	tudi	vi	imeli	doma	živali?	
Gotovo imate veliko lepih spominov 
na	vaše	mlade	dni…	Napišite	mi	ne-
kaj	stavkov,	če	lahko.	Zelo	bom	sre-
čen.	Hvala.	

	 Malo	 sem	 žalosten	 sedaj	 v	 tem	ko-
rona	času.	Ne	smem	se	družiti	s	pri-
jatelji,	ne	smem	v	šolo,	ne	k	babici,	
dedku,	ki	ju	zelo	pogrešam.	Vem,	da	
bo	to	tudi	minilo.	Ali	ste	tudi	vi	živeli	
kdaj	 v	 takem	času?	 Imeli	 ste	vojno,	
kako	je	bilo	šele	to	težko	in	hudo…

	 Pogrešam	šport.	Kje	je	moja	žoga	in	
prijatelji,	 s	 katerimi	 bi	 se	 igral	 no-
gomet,	košarko,	rokomet…	v	šoli	ali	
doma?	Upam,	da	se	kmalu	vidimo.	

	 Letošnje	počitnice	so	bile	brez	pla-
vanja	v	morju,	katerega	sem	obiskal	
s svojimi starši. Tam sem imel tudi 
prijatelje.	Domov	sem	večkrat	pokli-
cal babico in dedka po telefonu. Ali 

se	tudi	vi	kaj	slišite	s	svojimi	bljižnji-
mi…	in	naj	vam	nekaj	povem,	če	bos-
te	vi	poklicali	vaše	otroke,	vnuke,	ne	
bo	s	tem	nič	narobe.	Vedno	smo	ve-
seli	vaših	klicev…	Poizkusite…

 Gospod-gospa- starejši imate radi 
hece,	zato	vam	bom	napisal	vice:

 Zakaj blondinka zlaga perilo na po-
licijski	 avto?	Odg.:	 Ker	 na	 avtu	piše	
police…	ha	,	ha	,	ha

	 Zakaj	petelini	tako	zgodaj	kikirikajo?	
Zato,	ker	potem,	ko	se	zbudijo	koko-
ši,	ne	pridejo	na	vrsto.	

	 Zakaj	 ima	 blondinka	 okroglo	 sobo?	
Zato,	da	je	mama	ne	more	poslati	v	
kot.

Vsak	po	svoje	je	izrazil	svoje	občutke	
v	tem	nerazumljivem	času.	

V	teh	prazničnih	dneh	pa	malo	poza-
bimo na epidemijo (seveda z upošteva-
njem	pravil),	 saj	 za	vsakim	slabim	vre-
menom posije sonce in tudi tokrat bo. 
Verjamemo. 

Milena Činkole

Tekaško dogajanje v občini Šmarješke Toplice
Spodnji zapis je bolj razmišljanje in oris razmer, s katerimi se šport, športniki, športni delavci in 
organizatorji dogodkov spoprijemamo v času vse splošne zdravstvene krize, ki se je zažrla v vse 
pore delovanja socialnega življenja ljudi. »Pogumen človek ni tisti, ki strahu ne čuti, ampak tisti, 
ki strah premaga«. (N. Mandela).

Zaradi	velikega	interesa	smo	morali	celo	zapreti	prijave,	odziv	
tekačev	pa	je	bil	praktično	iz	cele	Slovenije	(medalje	so	poto-
vale	v	Maribor,	Lucijo,	Moravče,	Preddvor,	Ljubljano,	Vrhniko,	
Mozirje,	Prevalje,	Lesce,	Poljčane....).	Noro!	Kako	je	zadeva	po-
tekala?	Na	našem	profilu	na	Stravi	(https://www.strava.com/
athletes/30122291)	si	se	prijavil	na	brezplačni	Virtualni Šmar-
ješki trail,	potem	pa	kjerkoli	v	svoji	občini	opravil	z	»našim«	
trailom,	 zahteva	 je	bila	minimalno	18	km	 in	700	m	višincev.	
Prihajale	so	slike,	razdalje,	pozitivna	energija	od	vse	povsod	
in	obljuba,	da	se	vidimo	v	živo	na	naslednjem	našem	dogod-
ku. To je bil tudi naš zadnji dogodek v letu 2020. 

Čas,	 v	 katerem	se	nahajamo,	 je	 idealen	 za	delo	na	 sebi.	
Tisti,	ki	čakate,	ne	boste	nikoli	dočakali.	Kdor	se	obda	z	nega-
tivnim	ozračjem,	se	bodo	nanj	lepile	negativne	stvari. Kdor	se	
ne	zna	smejati	v	življenju,	naj	masko	nosi	celo	življenje	(Aleš	
Lindič,	2020).

Aleš Lindič

Testo:
0,70	kg	bele	moke
0,30	kg	sladkorja
0,25	kg	masla
3	jajca	+	(1	za	premaz)
3	žlice	medu
1	žlica	sode	bikarbone
klinčki,	cimet

Beli led:
0,20	kg	sladkorne	moke
3	žličke	limoninega	soka
pol	male	žličke	tople	vode

Čokoladna glazura:
0,25	kg	jedilne	čokolade
0,12	kg	masla

MEDENJAKI
Penasto	umešamo	maslo,	do-
 da  mo sladkor in postopo ma 
jajca. K umešanju do da mo 
presejano	 moko,	 sodo	 bi-
karbono,	 tekoči	 med	 in	
dišave. Ugnetemo me deno 
testo,	 ki	 mora	 v	 hladilni	ku	
počivati	2	–	3	ure.	

Testo razvaljamo in z mo-
delčki	oblikujemo	kekse	v	različne	
oblike. Polagamo jih na s peki papirjem 
obložen	pekač.	Pečemo	pri	180	0C	približno	8	
minut.

Pečene	kekse	lahko	glaziramo	z	belim	le-
dom	ali	čokoladno	glazuro.	Predno	se	glazura	
posuši,	pa	lahko	kekse	posipamo	z	barvnimi	
ali	čokoladnimi	mrvicami	in	drugimi	okraski.	

Kadar	pa	ne	želimo	keksov	z	modelčki,	pa	
testo	ne	razvaljamo,	ampak	naredimo	svaljek,	
ga	razrežemo	v	manjše	koščke	in	oblikujemo	

okroglo obliko v velikos-
ti drobnega oreha. Obliko-
vane kekse polagamo na s 
peki	papirjem	obložen	pe-
kač.	Posamezen	keks	lahko	
premažemo	 z	 beljakom	 ali	
pa	 položimo	 na	 vrhu	 keksa	

polovico orehovega jedrca in 
pečemo	pri	180	0C 10 minut. 

Beli led naredimo iz presejane slad-
korne	moke,	limoninega	soka	in	nekaj	kapljic	
tople	vode.	Mešamo,	da	se	dobro	veže	in	pos-
tane	gladek	in	snežno	bel.

Za	 čokoladno	 glazuro	 čokolado	 zmehča-
mo nad soparo in ji prilijemo stopljeno mas-
lo.	Mešamo,	da	se	oboje	dobro	in	enakomer-
no	veže	in	zgosti.

Elizabeta Verščaj
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Tudi na OŠ Šmarjeta smo 23. september 
obeležili	kot	dan	slovenskega	športa.	Pos-
krbeli	smo	za	več	gibanja	v	okviru	šolskih	
dejavnosti.	Učenci	 in	učiteljice	1.	 triletja	
smo	šli	na	pohode	v	 različnih	smereh	v	
našem	 šolskem	 okolišu.	 Letos	 smo	 pri	
dejavnostih	 še	posebej	pozorni	 na pre-
ventivne ukrepe glede korona virusa (čim 
več dejavnosti na prostem, medsebojna 
razdalja, higiena rok ...).	 Dobrodošle	 so	
vse	dejavnosti,	ki	so	varne	in	nas	pripra-
vijo	do	gibanja,	ob	tem	pa	zasejejo	tudi	
dolgotrajno	veselje	do	gibanja. 	

23. september – 
dan slovenskega 
športa 

Sicer	je	OŠ	Šmarjeta	že	vrsto	let	vklju-
čena	v	projekt	Zdrave šole,	katere	rdeča	
nit	v	šolskem	letu	2020/2021	je	ČAS	ZA	GI-
BANJE	JE	ČAS	ZA	NAS.	Na	dan	slovenske-
ga	športa	pa	šteje	čisto	vsaka	oblika	te-
lesne	dejavnosti.	Z	učenci	nižjih	razredov	

se	vključujemo	še	v	projekt	365 dni telo-
vadimo vsi. V okviru tega redno izvajamo 
minute za zdravje ob glasbi in posnetkih.

Anica Katič Hočevar, koordinatorica Zdrave šole na 
OŠ Šmarjeta

Prvi koraki učencev OŠ Šmarjeta v svet podjetništva 
Na OŠ Šmarjeta se vsako leto trudimo obogatiti pouk in 
znanje	učencev	s	sodelovanjem	v	različnih	projektih.	Letos	je	
med	njimi	 tudi	podjetništvo,	ki	ga	že	nekaj	časa	zelo	spod-
bujajo tako slovenske kot evropske institucije. OŠ Šmarjeta 
bo tako sodelovala v podjetniških aktivnostih za spodbuja-
nje	ustvarjalnosti,	podjetnosti	in	inovativnosti	med	mladimi,	
ki	jih	v	okviru	programa	»Mladim	se	dogaja«	financira	Javna	
agencija	Republike	Slovenije	za	spodbujanje	podjetništva,	in-
ternacionalizacije,	tujih	investicij	in	tehnologije	(krajše	SPIRIT	
Slovenija).	S	sodelovanjem	v	aktivnostih	bodo	učenci	spozna-
vali	pomen	timskega	dela,	pridobivali	osnovna	znanja	o	pod-
jetništvu	in	njegovi	vlogi,	razvijali	ustvarjalnost	in	samoinicia-
tivnost ter navezovali stik z lokalnim okoljem.

V	septembru	 in	oktobru	so	se	učenci	udeležili	že	prvega	
dogodka,	in	sicer	podjetniškega	izziva	Z	ustvarjalnostjo	in	ino-
vativnostjo	do	podjetnosti,	ki	je	potekal	24.	in	25.	septembra	
ter 1. in 2. oktobra 2020 na Osnovni šoli Drska v Novem mestu. 
Na	dogodku,	ki	ga	koordinira	Razvojni	center	Novo	mesto,	je	
sodelovalo	pet	osnovnih	šol:	OŠ	Center,	OŠ	Drska,	OŠ	Stopi-
če,	OŠ	Šentjernej	in	OŠ	Šmarjeta.	Tema	letošnjega	izziva	z	ge-
slom (Z)migajmo se!	je	bila	šport,	učenci	pa	so	iskali	rešitve	
za	spodbujanje	aktivnega	načina	življenja.	Pod	vodstvom	zu-

nanje	mentorice,	gospe	Željke	Kitić	iz	Službe	vlade	Republike	
Slovenije	za	razvoj	 in	evropsko	kohezijsko	politiko,	so	spoz-
navali	 elemente	poslovnega	modela,	 se	učili	 razvijati	 in	 te-
stirati	ideje,	izdelovati	prototipe	in	pripraviti	predstavitev	za	
strokovno komisijo.

OŠ	Šmarjeta	je	zastopalo	šest	učencev	iz	7.	 in	9.	razreda:	
Eva	Šketelj,	Katja	Robek,	Sara	Gorenc,	Sara	Vrščaj,	Vid	Kraljič	
in	Žak	Jeglič.

Izziv	se	je	začel	z	vajami	za	spodbujanje	timskega	dela,	ki	
je	nujno	za	uspešno	sodelovanje	vseh	članov	ekipe.	Ena	od	
nalog je bila predstavitev ekipe z izdelkom iz odpadnega ma-
teriala,	kjer	so	naši	učenci	spretno	povezali	gibanje	z	zdravo	
hrano	in	pijačo.	Pri	»špageti	izzivu«	pa	jim	je	uspelo	postaviti	
stabilen	in	več	kot	pol	metra	visok	stolp	zgolj	iz	špagetov	ter	
lepilnega traku.

Pomemben	 del	 podjetništva	 je	 oglaševanje,	 zato	 so	 se	
učenci	 preizkusili	 tudi	 v	 pripravi	 oglaševalske	 kampanje	 za	
kolobrc. Predstavitev tega nenavadnega športa je zahtevala 
kar	nekaj	viharjenja	možganov	in	zbudila	precej	zanimanja.	

Učenci	so	kmalu	po	predstavitvi	teme	začeli	razvijati	svo-
jo	 idejo,	čemur	 je	bila	namenjena	večina	aktivnosti.	Najprej	
so podrobno opredelili problem in potencialnega uporabni-
ka.	Osredotočili	so	se	na	skupino,	ki	jo	sami	najbolje	poznajo	
–	učence	III.	triade	osnovne	šole.	Kot	rešitev	za	spodbujanje	
gibanja med vrstniki so oblikovali interesno dejavnost v obliki 
aktivnega	popoldanskega	druženja,	ki	vključuje	različne	špor-
te,	za	vzdrževanje	motivacije	pa	še	občasne	pohode	s	pikni-
ki,	turnirje,	aktivne	izlete	ter	druženja	z	uspešnimi	lokalnimi	
športniki.	Svojo	idejo	so	predstavili	ravnateljici	šole,	potenci-
alnim	učiteljem	izvajalcem	in	tudi	vrstnikom,	med	katerimi	so	
izvedli	spletno	anketo.	Natančno	so	načrtovali	čas,	prostor	in	
način	izvajanja	interesne	dejavnosti	ter	njeno	vsebino.	Zadnja	

dva	dneva	izziva	so	izdelovali	prototip	ideje	–	predstavitveni	
film	v	tehniki	stop	animacije,	za	katerega	je	bilo	potrebnih	kar	
nekaj	 ur	 ustvarjanja	 rekvizitov,	 fotografiranja	 in	montiranja.	
Sestavljen	je	namreč	iz	321	fotografij,	povezanih	v	zgodbo.	Ena	
od	njih	je	tudi	logotip,	oblikovan	posebej	za	novo	interesno	
dejavnost. 

Predstavitveni film Zmigaj se! si lahko ogledate na spletni 
strani šole. 

Na	koncu	so	učenci	 izdelali	še	predstavitev	za	strokovno	
komisijo,	ki	sta	jo	sestavljala	gospoda	Matija	Vučko	iz	Podje-
tniškega	inkubatorja	Podbreznik	in	Aleš	Berger	z	Mestne	obči-
ne	Novo	mesto.	Ideja	OŠ	Šmarjeta	je	bila	zelo	pozitivno	spre-
jeta,	saj	 je	zanimiva,	dobro	razdelana	 in	 izvedljiva.	Komisija	
tokrat	ni	rangirala	predstavljenih	rešitev,	zato	so	bili	vsi	so-
delujoči	zmagovalci.	Priložnost	za	nagrade	pa	se	bo	učencem	
ponudila	 že	čez	nekaj	mesecev	na	 tekmovanju	podjetniških	
idej Popri.

Manca Seničar, mentorica
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V	 začetku	 oktobra	 v	 Sloveniji	 obeležu-
jemo Teden otroka. Zveza prijateljev 
mladine Slovenije	vsako	leto	določi	 te-
matiko,	 za	 katero	 se	 zdi,	 da	 je	 v	 dolo-
čenem	obdobju	v	ospredju.	Tokratna	je	
povezana s praznovanjem 30-letnice 
TOM telefona,	 brezplačne	 linije	 za	
pomoč	mladostnikom.	V	letošnjem	letu,	
ko nas ukrepi pred Covid-19 omejujejo 
socialnih	stikov,	 je	pogovor	za	vse	nas,	
še	posebej	pa	za	mladostnike,	izrednega	
pomena.	TOM	telefon	 je	v	času	korona	
krize	opazil	trend	naraščanja	kontaktov,	
povezanih	z	duševnim	zdravjem	–	osa-
mljenost,	 strah,	 depresija,	 razmišlja-
nje o samopoškodovanju in samomoru. 
Tom telefon je odigral pomembno vlogo 
pri	svetovanju	in	pomoči	v	stiski.	

Od 5. do 11. oktobra smo tako tudi 
na naši šoli praznovali Teden otro-
ka pod geslom Odgovor je pogovor. Ta 

Učenci	 1.	 a	 in	 1.	b	 razreda	smo	 imeli	 v	
četrtek,	8.	10.	2020,	tehniški	dan	z	nas-
lovom	»Z	rumeno	rutko	na	pot«.	Dan	se	
je	pričel	z	obiskom	policista.	Dobili	smo	
se	pred	šolo,	kjer	je	preveril,	kaj	vse	že	
vemo o prometu in nas nato povabil na 
sprehod po Šmarjeti. Po vrnitvi v razred 
smo	se	pogovarjali	o	sprehodu,	prebrali	
pravljico	o	prometu,	reševali	učne	liste,	
barvali pobarvanke ter si ogledali nekaj 
posnetkov na to tematiko.

Odgovor je pogovor – Teden otroka na OŠ Šmarjeta

teden so bile šolske aktivnosti še bolj 
prilagojene	 učencem	 oz.	 njihovim	 že-
ljam in interesom. Tako smo razredni-
kove ure namenili pomembnosti pogo-
vora,	 še	 posebej	 v	 primeru	 svetovanja	
in	pomoči	v	stiski.	Skupina	prve	pomo-
či	je	v	vsakem	razredu	prikazala	temelj-
ne	postopke	oživljanja.	Organizirali	smo	
zbiralno akcijo starega papirja z name-
nom	znižanja	plačila	šole	v	naravi	za	3.,	
5.,	6.	in	7.	razred.	Učenci	od	1.	do	4.	ra-
zreda so si v jedilnici šole ogledali za-
bavno	 in	 poučno	 gostujočo	 predstavo	
Škratek	 Prijateljček,	 ki	 se	 je	 tematsko	
navezovala na pogovor in prijateljstvo. 
Učenci	 predmetne	 stopnje	 so	 sodelo-
vali pri oblikovanju jedilnika za nasled-
nji	teden,	učiteljice	razredne	stopnje	pa	
so	v	pouk	vpeljale	več	proste	 igre,	de-
javnosti na temo prijateljstva in pogo-

vora	ter	družabnih	iger.	V	podaljšanem	
bivanju	pa	se	je	teden	že	tradicionalno	
zaključil	s	kostanjevim	piknikom.	Glede	
na	to,	da	naše	delo	zaradi	trenutnih	raz-
mer	v	državi	poteka	v	posebnih	pogojih,	
smo bili pri vseh aktivnostih pozorni na 
varnostne	ukrepe	v	skladu	s	priporoči-
li	NIJZ.

V	tem	duhu	pa	smo	5.	oktober,	prvi	
dan	 v	 tednu,	 obeležili	 tudi	 učitelji.	 Na	
ta	 dan	 namreč	 praznujemo	 Dan	 učite-
ljev.	Učenci	so	za	učiteljski	zbor	pripra-
vili	čestitko,	s	katero	so	se	jim	zahvalili	
za	njihov	trud	ter	srčnost	pri	predajanju	
znanja,	šola	pa	je	zanje	pripravila	aktu-
alno	uporabno	darilce,	 pralne	obrazne	
maske	za	večkratno	uporabo.

Lea Blažič Lipoglavšek, mentorica Šolske skupnosti 
in parlamenta 

Tehniški dan – z rumeno rutko na pot

Imeli	 smo	 dve	 delavnici,	 kjer	 smo	
izdelali avtomobil in pešca. Dan smo 
zaključili	z	igro:	avtomobili	v	prometu.

Veseli	 smo,	 da	 si	 je	 policist	 Andrej	
Kraševec	 vzel	 čas	 in	 nas	 najmlajše,	 ki	
z rumenimi ruticami hodimo po Šmar-
jeških	 Toplicah,	 naučil,	 kako	 naj	 bomo	
varni,	 vidni	 in	previdni	 v	prometu	 tudi	
v prihodnje.

Nina Leban

V	okviru	tedna	mobilnosti,	ki	je	potekal	
od	16.	–	22.	9.	2020	,	je	tudi	vrtec	Sonček	
pri OŠ Šmarjeta sodeloval z igro »Beli 
zajček«,	ki	sodi	v	sklop	projekta	Trajno-
stna mobilnost v vrtcih in šolah in je del 
aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo. 
Izvajali	smo	dejavnosti,	ki	so	prispevale	
k spreminjanju potovalnih navad in po-
sledično	 k	 zmanjšanju	 motoriziranega	
prometa v okolici vrtca.

V projektu so sodelovali vsi otroci in 
starši vrtca.

S	 pomočjo	 igre	 »Beli	 zajček«	 se	 je	
tematika trajnostne mobilnosti v vrtec 
prenesla	 prek	 zgodbice	 o	 Belem	 zajč-
ku,	katerega	kožušček	 je	umazan	zara-

di izpušnih plinov avtomobilov. Cilj igre 
je	 očistiti	 zajčkov	 kožušček,	 to	 pa	 lah-
ko otroci naredijo z vsakim okolju pri-
jaznim	in	varnim	načinom	prihoda	v	vr-
tec. Pri tem se okolju prijazno potovanje 
šteje	 pešačenje,	 kolesarjenje,	 vožnja	
z javnim potniškim prometom in kom-
binirano	potovanje	(začetni	del	poti	se	
opravi	z	avtomobilom,	zaključni	del	pa	
peš	 in	 sicer	 tako,	 da	 se	 vozilo	 parkira	
vsaj	200	metrov	od	vrtca),	katerega	smo	
se	 v	 večini	 posluževali	 tudi	 mi.	 Da	 pa	
je	bila	hoja	še	bolj	 zabavna,	nas	 je	pri	
tem	spremljal	beli	zajček,	ki	nam	je	delil	
bele	krogce,	s	katerimi	smo	čistili	kožu-
šček	našega	zajčka.	Ob	koncu	pa	je	vsak	

Teden mobilnosti in igra Beli zajček

otrok	prejel	kresničko,	s	katero	bo	hoja	
še bolj varna. 

Več	kot	polovica	vrtčevskih	otrok	 je	
sodelovalo	pri	hoji,	kar	je	znatno	pripo-
moglo	k	čistejšemu	zraku	v	okolici	vrtca.	
Glavni	cilj	projekta	pa	je,	da	takšen	na-
čin	prihoda	v	vrtec	postane	del	našega	
vsakdana.

Simona Rangus, vodja projekta
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V	 začetku	 oktobra	 smo	 na	
OZ RKS Novo mesto mlade 
od vrtcev do fakultet pova-
bili k pisanju pisem za sta-
rejše.	Natečaj	smo	poimeno-

vali Nisi sam – pisma drobne pozornosti. Kasneje smo preko 
medijev k sodelovanju povabili tudi druge. 

Prejeli smo 1035 pisem in eno pismo v obliki računalni-
ške predstavitve. Pisma so ustvarjali v dveh vrtcih (Ciciban 
–	Miške,	 Sonček	 iz	 Šmarjete),	 v	13 osnovnih in 3 podružnič-
nih šolah	(Bršljin,	Brusnice,	Center,	Dol.	Toplice,	Ferda	Vesela	
Šentvid	pri	Stični,	Frana	Metelka	Škocjan,	Grm,	Loka	Črnomelj,	
Otočec,	Šmarjeta,	Šmihel,	Toneta	Pavčka	Mirna	Peč,	Vavta	vas,	
PŠ	Birčna	vas,	Bučka	in	Dvor),	štirih	srednjih	šolah	(Gimnazija	
Novo	mesto,	ŠC	Novo	mesto	–	SGLVŠ	in	SZKŠ,	Kmetijska	šola	
Grm),	na	Fakulteti za zdravstvene vede,	na	RIC-u Novo mesto 
in 23 posameznikov	(med	njimi	tudi	ena	družina)	iz	različnih	
krajev širom Slovenije.

Pisma	so	zelo	osebna,	velikokrat	napisana	na	roko,	opre-
mljena	z	risbicami,	voščilnicami	…	V	njih	ne	manjka	osebnih	
zgodb,	 spodbudnih	 idej,	 šal,	 lepih	misli	 in	pesmic,	 ki	naj	bi	
starejšim	polepšale	dan.	Podarjenih	je	veliko	toplih	objemov,	
prešernih nasmehov in stiskov rok. Pismom so velikokrat pri-
ložene	ovojnice	v	pričakovanju	odgovora	ali	celo	izraženo	po-
vabilo za snidenje. 

Izjemna priznanja za medgeneracijsko sodelovanje bodo 
prejele	ustanove,	ki	so	posredovale	največ	pisem.

Preko tisoč pisem drobne pozornosti
15. decembra praznujemo praznik bla-
ženih	 Drinskih	 mučenk.	 Med	 njimi	 sta	
dve	slovenski,	ki	sta	svojo	obljubo	zves-
tobe	 Kristusu	 zapečatili	 s	 svojo	 krvjo,	
s. Krizina Bojanc iz Zbur in s. Antonija 
Fabjan	iz	Malega	Lipja.	Skupaj	z	ostalimi	
tremi	 sestrami	 so	 živele	 in	 delale	 tiho	
in skromno po geslu svoje ustanovite-
ljice	 Frančiške	 Lechner:	 »Vse	 za	 Boga,	
uboge	 in	 našo	 Družbo!«	 Frančiška	 je	
Družbo	Hčera	Božje	ljubezni	ustanovila	
na Dunaju leta 1868. Škof Josip Štadler 
je po nasvetu hrvaških jezuitov poklical 
sestre	v	Sarajevo,	kjer	so	začele	s	svojim	
prosvetnim in karitativnim delom zlasti 
med dekleti. Pred drugo svetovno vojno 
je	 Družba	 štela	 okrog	 300	 članic.	 Svoj	
apostolat so sestre razširile po vseh 
hrvaško	govorečih	krajih.	Po	vojni	so	iz-
gubile	vse	važnejše	postojanke	in	so	bile	
prisiljene prevzeti splošno pastoralno 
delo	 po	 župnijah.	 Danes	 sestre	 vodijo	
otroške	 vrtce	 in	 internate	 za	 dekleta,	
pomagajo po bolnišnicah in domovih za 
ostarele,	vodijo	domove	Karitas	za	soci-
alno	ogrožene	otroke	in	drugo.	

Začetek	 II.	 svetovne	 vojne	 sester	
ni	 oviral,	 da	 ne	 bi	 nadaljevale	 svojega	
dela in poslanstva. 11. decembra 1941 
so	 v	 popoldanskih	 urah	 četniki	 vdrli	 v	
mali samostan na Palah imenovan Ma-
rijin	dom,	ga	 izropali	 in	požgali.	Sestre	
so skupaj z drugimi ujetniki odpeljali v 
Goražde,	kjer	so	jih	zaprli	v	drugo	nad-
stropje vojašnice. Zaradi hude zime in 
visokega snega niso vse sestre prišle 

To so:
 Vrtec Sonček iz Šmarjete
 OŠ Šmarjeta
 Gimnazija Novo mesto
 Fakulteta za zdravstvene vede

Vsi	mentorji	bodo	prejeli	zahvalo	za	sodelovanje,	poseb-
no zahvalo pa bomo podelili mentoricama Ireni Zupančič (OŠ 
Šmarjeta)	in	Suzani Krvavica	(Gimnazija	Novo	mesto),	ker	sta	
poskrbeli za okoli 200 pisem s svojih šol. Posebno zahvalo bo 
prejel tudi Zdravko Klanšek (študent	FZV),	ki	je	sam	pripravil	
32	ročno	izdelanih	voščilnic	in	zraven	priložil	prijazno	pismo	
ter RIC Novo mesto,	ki	je	sodeloval	z	osebnimi	pismi	zaposle-
nih in pismi predstavnikov Univerze za starejše. Zahvala velja 
tudi	vsem	posameznikom,	ki	so	se	s	svojimi	pismi	odzvali	na	
natečaj,	zaposlenim	na	šolah,	ki	so	mentorjem	pomagali	pri	
oddaji	pisem	in	naši	prostovoljki	RK	Nuši	Rustja,	ki	je	poskr-
bela	za	izvedbo	natečaja.	

Pisma	bomo	priložili	novoletnim	darilom,	ki	jih	bodo	pre-
jeli	starejši	od	79	let	v	vseh	KORK	našega	območnega	združe-
nja. Priznanja in zahvale pa bomo podelili na osrednji priredi-
tvi	v	tednu	Rdečega	križa	(na	Glavnem	trgu,	12.	5.	2021).

Prepričani	 smo,	 da	 bodo	 prijazne	 besede	 v	 pismih	 dale	
starejšim	občutek,	 da	 niso	 sami	 in	 jim	polepšale	 praznične	
decembrske dni. 

Citat iz pisma:

Upam, da sem vam s tem pismom dala vedeti, da niste sami. 
Tudi vi ste na nek način pomagali meni, saj sem lahko dala 
ven svoja čustva. (Zala Gabrič, 7. b, OŠ Bršljin)

Praznik blaženih Drinskih mučenk

do	 Goražda.	 76	 letna	 sestra	 Berhmana	
ni zmogla poti in je ostala v Sjetlini. 23. 
decembra 1941 so jo odpeljali v gozd in 
ubili.	K	sestram,	ki	 so	prišle	v	Goražde	
in	 so	 bile	 zaprte	 v	 vojašnici,	 so	 pozno	
ponoči,	 15.	 decembra	 1941,	 vdrli	 pijani	
četniki.	V	svoji	podivjanosti	 so	napadli	
sestre,	 z	njih	 trgali	obleke	 in	 jih	hoteli	
posiliti. Po kratkem boju se je sestri Juli 
uspelo	 iztrgati	 iz	 rok	 pijanega	 vojaka,	
stekla	 je	k	oknu	 in	s	pobožnim	klicem:	
»Jezus	 reši	 nas!«,	 skočila	 skozi	 okno.	
Za njo so stekle še ostale tri sestre in 
skočile	skozi	okno.	Ko	so	vojaki	to	vide-
li,	so	bili	povsem	zbegani,	potem	pa	so	
povsem razjarjeni stekli pred vojašni-
co.	 Sestre,	 ki	 so	bile	hudo	poškodova-
ne,	 vendar	 še	 žive,	 so	 začeli	 prebadati	
z	noži	in	jih	tako	ubili.	Njihova	telesa	so	
po	več	dneh	ljudje	odvlekli	do	reke	Dri-
ne	in	jih	zmetali	vanjo,	ki	je	tako	postala	
grobnica njihovih telesnih ostankov. 

Iz	pisem	sestre	Jule,	ki	je	bila	pred-
stojnica	 na	 Palah,	 razberemo	 na	 eni	
strani	stisko	in	veliko	zaupanje	v	božjo	
previdnost na drugi strani. Takole piše: 
»Okoli	nas	podirajo	in	požigajo,	kradejo	
in	 si	 s	 silo	 jemljejo.	 Ljudje	 postajajo	
slabši	kot	zveri.	Me	smo,	hvala	Bogu,	še	
žive	(...)	Čakamo,	kaj	nam	bo	dragi	Bog	
določil	 (...).	 Naj	 nam	 dragi	 Bog	 podeli	
srečno	in	lepo	smrt,	drugega	ne	potre-
bujemo!	(...)	Smo	v	Božjih	rokah.	On	naj-
bolje	ve,	kaj	je	dobro	za	nas.	Če	je	za	od-
rešenje	naših	duš	bolje,	da	živimo,	nas	
bo	Bog	rešil	iz	rok	naših	sovražnikov,	če	
pa	ne,	nas	bo	prej	vzel	k	sebi.«	(s.	Jula,	
pismo	16.	10.	1941).

»Pomagajte nam moliti in darovati 
se,	 da	 bi	 se	 to	 trpljenje	 vendarle	 že	
končalo,	ali	pa	se	bomo	me	preselile	v	
boljše	življenje	in	ne	bomo	več	gledale	
trpljenja	 okoli	 nas.«	 (s.	 Jula,	 pismo	 11.	
12.	1941)

Blažene	 sestre	 v	 Šmarjeti	 navadno	
počastimo	 s	 celodnevnim	 češčenjem	
najsvetejšega	 in	 slovesno	 sveto	 mašo,	
letos pa zaradi epidemije in predpisanih 
ukrepov,	to	ne	bo	možno.	Vseeno	pa	se	
lahko	 blaženim	 sestram	 priporočamo,	
naj	tudi	nam	v	tem	času	preizkušnje	in	
za	marsikoga	stiske,	 izprosijo	zaupanje	
in	vdanost	v	Božjo	voljo	 in	previdnost.	
Vsem	želim	 lepo	obhajanje	praznika	 in	
blagoslova	v	prihajajočih	praznikih	Gos-
podovega rojstva. 

Andrej Golčnik
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Katarina Karlovšek, 
predstavitev kolekcije Jožeta Karlovška 
Nekaj stavkov o meni in naši družini
Sem	tretja	od	šestih	otrok	očeta	Matjaža	
Karlovška	 in	 matere	 Marije.	 Oče	 je	 po	
poklicu	 gradbeni	 inženir	 statike,	 zdaj	
v pokoju. Pred 34. leti je ustanovil svoj 
projektivni	biro.	V	času	njegove	delovne	
aktivnosti je veljal za enega najboljših 
statikov ter sodeloval pri izgradnji šte-
vilnih	 poslovnih,	 sakralnih,	 turističnih,	
industrijskih in stanovanjskih objektov. 
Bil	je	odličen	inženir	in	pri	svojem	delu	
tudi zelo uspešen. Sodeloval je z imenit-
nimi	arhitekti	in	inženirji	tistega	časa	in	
prav	njegovo	delo	je	močno	zaznamova-
lo	naše	otroštvo.	Oče	je	prostore	biroja	
prizidal	 k	 družinski	 hiši	 v	 Domžalah.	
Naše	življenje	se	je	ves	čas	prepletalo	z	
dogajanjem	v	biroju,	otroci	smo	njegovo	
delo	 spremljali	 z	 igrivostjo,	 hkrati	 pa	
smo srkali vase utrip dogajanja v biroju. 
Si	predstavljate,	kako	živahno	je	bilo	pri	
nas:	polna	hiša	otrok,	 v	biroju	pa	 ses-
tanki	in	delo	od	jutra	do	trde	noči.	Oče	
je	ves	čas	delal,	vsak	dan	pozno	v	noč.	
Mami je spretno krmarila med tajniški-
mi	deli	in	gospodinjstvom.	Ne	vem,	kdaj	
sta	sploh	spala,	tudi	sicer	sta	bila	druž-
beno	zelo	aktivna	na	številnih	področ-
jih.	 Bila	 sta	 odličen	 tim.	 Mi,	 otroci,	 pa	
smo	po	svojih	močeh	kmalu	začeli	po-
magati	očetu.	Moj	najstarejši	brat	Jernej	
je	že	zelo	kmalu	pokazal	veliko	zanima-
nje	 za	 inženirsko	delo,	 tudi	 šolal	 se	 je	
v	tej	smeri	in	zdaj	že	nekaj	let	uspešno	
vodi biro. 

Gradbenik pa je bil po svoji izobraz-
bi	tudi	Jože	Karlovšek,	naš	dedek.	Rodil	
se	je	leta	1900	v	Šmarjeti,	njegov	oče	je	
sezidal	hišo	v	Šmarjeti,	ki	se	sedaj	ime-
nuje	Karlovškova	hiša.	Leta	1936	je	Jože	
Karlovšek	sezidal	družinsko	hišo	v	Dom-

žalah,	kamor	se	je	preselil	iz	Šmarjete.
Otroci	ga	nismo	poznali,	spoznavali	

smo	ga	prek	očetovega	pripovedovanja	
in	številnih	njegovih	del,	ki	krasijo	našo	
družinsko	 hišo.	 Oče	 originale	 njego-
vih	del,	knjige	in	rokopise,	skrbno	hra-
ni	v	čudoviti	omari.	Otroci	smo	si	lahko	
ogledovali	 njegova	 dela,	 vendar	 je	 ve-
ljal strogi red. Stvari smo morali vedno 
pospravili	nazaj,	kot	so	bile.	 In	tako	se	
začenja	moja	 zgodba	 odkrivanja	 orna-
mentov	Jožeta	Karlovška.	

O Jožetu Karlovšku
Jože	 Karlovšek	 (1900–1963)	 je	 bil	 vse-
stran ski strokovnjak in kot stavbenik se 
je udejstvoval pri gradnji mnogih objek-
tov,	 npr.:	 Papirnica	 Količevo,	 Papirni-
ca	 Videm	 Krško,	 Kartonažna	 tovarna	 v	
Ljubljani.	Patentiral	 je	opeko	Radomka	
(Radomlje	 Karlovšek),	 učil	 je	 na	 Grad-
beni	srednji	šoli	v	Ljubljani	 in	v	tistem	
času	spisal	strokovne	skripte	za	to	šolo.	
Izdal	je	več	knjig	s	področja	stavbarstva,	
kot	sta	Slovenska	hiša,	Slovenski	dom.	

Na	 področju	 umetnosti	 je	 sistema-
tično	 proučeval	 slovenski	 ornament,	
izdelal in zasnoval na stotine ornamen-
tov ter napisal dve knjigi o slovenskem 
ornamentu. Ukvarjal se je tudi s sli-
karstvom in patentiral slikanje na les z 
lužnimi	 barvami.	 Bil	 je	 neutrudni	 razi-
skovalec in strokovnjak za ornamenti-
ko,	svoje	življenje	je	posvetil	raziskova-
nju in razvoju slovenskega ornamenta. 
Veliko se je ukvarjal s slovenskimi in 
slovanskimi bajeslovnimi zgodbami ter 
mnoge	od	teh	tudi	narisal	na	les.	Imel	je	
veliko razstav ter dobil precej priznanj 
in nagrad za svoje delo.

Ornamenti so po vsem svetu izraz 
kulture naroda in predstavljajo nepre-
cenljivo	 vrednost	 etnične	 vsebine.	 Ko-
renine slovenskega ornamenta segajo 
še v daljni praslovanski svet. Naš or-
nament ima svojo tradicijo in zgodovi-
no. Razvijal in dopolnjeval se je s slo-
venskim	življenjem	do	današnjega	dne.	
Ljudje	 so	pozornost	obračali	 na	ureje-
nost	 svojih	domov,	uporabnih	 izdelkov	
in	 oblačil.	 Motivni	 svet	 se	 je	 vrtel	 ok-
rog njihovega vsakdana; uporabljali so 
predvsem	oblike	 iz	narave:	vinska	 trta,	
nagelj,	tulipan,	vrtnica,	ptice,	srce.

Jože	 Karlovšek	 je	 svojo	 slovensko	
domovino	prehodil	po	dolgem	in	počez.	
Zapisoval	in	risal	je,	da	je	zbral	gradivo,	
s katerim je spoznaval slovenski orna-
ment. 

Nič	se	mu	ni	zdelo	manjvredno:	obi-
skal	 je	številne	stare	kmečke	domačije	
in se na njih seznanil z vsemi njihovimi 
podrobnostmi:	 opremo,	 pohištvom	 in	
orodji. Ogledal in dokumentiral je mno-
žico	slovenskih	znamenj	na	križpotjih	in	
ob	poteh,	evidentiral	je	vzorce	tkanin	in	
vezenin,	 ogledoval	 si	 je	 keramiko,	 ko-
vane	izdelke	in	vse	ostalo,	kar	se	mu	je	
zdelo	pomembno	v	opredelitvi	 tistega,	
čemur	 rečemo	 slovenska	 samosvojost	
oblikovanja	na	ljudski	način.	 Iz	zaklad-
nice	 svojega	 znanja	 je	 začel	 sam	 obli-
kovati,	 tako	mojstrsko	 je	 obvladal	 naš	
ornament,	da	je	lahko	začel	s	samostoj-
nim ustvarjanjem. Nastajali so na ti-
soče	vitic,	popkov,	 rozet,	 vrtnic,	 cvetov	
nageljnov,	rožnih	in	srčnih	motivov,	sve-
tov,	pentelj,	vazic,	okraskov,	številni	ra-
stlinski,	figuralni	in	geometrični	motivi.	
Izpod	njegove	roke	so	nastajali	okrasni	
elementi	 v	 duhu	 ljudske	 umetnosti,	 a	
vendarle posodobljeni. 

Karlovšek je v svoji knjigi zapisal: »Po 
dolgoletnem študiju naše ornamentike 
in njenem primerjanju z ornamentom 
drugih	narodov	sem	spoznal,	da	se	slo-
venski ornament bistveno razlikuje od 
drugih	že	v	zasnovi	in	pojmovanju.	Razvil	
se	je	samostojno	iz	prvotnega	skupnega,	
staroslovanskega,	 in	 to	 do	 takšne	 po-
polnosti,	da	ga	lahko	prištevamo	k	naj-
lepšim ornamentom raznih slogov.»

Številni	eminentni	umetniki	za	časa	
življenja	 Jožeta	 Karlovška	 so	 močno	
vplivali	na	delo	Jožeta	Karlovška	ter	ga	
tudi	spodbujali	in	občudovali:	akadem-
ski	 slikar	 Božidar	 Jakac,	 pisatelj	 Franc	
Saleški	 Finžgar,	 arhitekt	 Franc	 Ravni-
kar,	dr.	 Ivan	Grafenauer,	dr.	Niko	Kuret,	
Maksim	Gaspari…	Prav	slednji	je	v	veliki	
meri vplival na Karlovškovo dekorativno 
slikarstvo. 

Začetek zgodbe razvoja 
kolekcije Slovenski ornament 
Jože Karlovšek
Vse	 skupaj	 se	 je	 začelo	 leta	 2011,	 ko	
je	 Kulturno	 umetniško	 društvo	 Jožeta	
Karlovška	 (ustanovil	 ga	 je	 moj	 oče	 z	
namenom ohranjanja kulturne dediš-
čine	 Jožeta	 Karlovška)	 v	 sodelovanju	 s	
kaligrafinjo	 Katarino	 Rojc	 organiziralo	
tečaje	 kaligrafije	 in	 risanja	 slovenskih	
ornamentov	 Jožeta	 Karlovška.	 Kaligra-
finja	 je	 občasno	 uporabila	 ornamente	
tudi	pri	 izdelavi	 voščilnic.	 V	društvu	 je	
začela	tleti	želja,	da	bi	ornamente	pre-
našali	na	različne	izdelke.	Hkrati	pa	tudi	

želja,	da	širok	opus	del	Jožeta	Karlovška	
dobi svoje stalno mesto v muzeju.

O	 izjemnosti	 Jožeta	Karlovška	mi	 je	
pripovedoval tudi nekdanji radijski no-
vinar,	publicist,	pisatelj,	 rezbar,	 izredni	
zbiratelj,	 kronist	 in	 občudovanja	 vre-
den	človek	Matjaž	Brojan	 iz	Domžal,	 ki	
o	Karlovšku	pove,	da	se	 je	s	svojim	gi-
gantskim delom in neverjetnim opusom 
zapisal	 »med	 velike	 slovenske	 ljudi,	 o	
katerih	se	bo	govorilo	toliko	časa,	dok-
ler	bo	obstal	slovenski	rod«.	Opisuje	ga	
kot	človeka,	ki	je	gorel	za	slovenski	or-
nament,	ko	je	ustvarjal	deset	tisoče	no-
vih ornamentalnih domislic vsak dan in 
skoraj	večino	noči,	ko	je	presedel	za	ri-
salno desko.

Ta	 opis	 se	mi	 je	 zdel	 tako	 izjemen,	
da	se	je	v	meni	vzbudila	dolžnost,	da	po	
svojih	močeh	prispevam	k	temu,	da	gre-
do	ornamenti	med	 ljudi,	 da	 jih	prene-
sem na izdelke.

Kolekcija slovenski ornament ohra-
njanja	ljudsko	umetnost,	ki	je	del	naše	
zgodovine,	 je	 estetika	 našega	 naroda,	
ornament	 je	 lep	ter	poudarja	 tradicijo,	
izdelki	so	v	največji	možni	meri	narejeni	
v	Sloveniji	 in	 tipični	 za	Slovenijo.	To	 je	
svet,	ki	je	našim	prednikom	pomenil	le-
poto. Ob pogledu na bogastvo in barvito 
razkošje	so	vedno	zmogli	izraz	občudo-
vanja:	»Lepo	je,	to	je	lepota	po	naše!«	

Moj	oče	Matjaž,	sicer	peti	otrok	Jože-
ta Karlovška in Julije Weble (bilo je pet 

Dnevnik branja in zvezek Iisala s poslikavo slovenskega ornamenta Motiv ornamenta v Swarovski kristalih

Katarina Karlovšek

Katarina in njena starša Matjaž in Marija

Jožetov pravnuk Filip in njegovo dekle, ter Cvetko
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otrok,	v	Domžalah	živi	še	Alenka,	Janez,	
Milena	in	Eva	pa	so	žal	že	pokojni)	zelo	
lepo	 skrbi	 za	 ohranjanje	 njegovih	 del,	
spodbuja	 občasne	 razstave	 ter	 nasta-
janje novih publikacij in ohranja prija-
teljske	stike	z	Jožetovo	rodno	Šmarjeto.	
Moj	 starejši	brat	 Jernej	 že	 več	 let	 veli-
ko	svojega	časa	namenja	ohranjanju	te	
neprecenljive	kulturne	dediščine.	Pove-
dati	še	moram,	da	je	Karlovšek	za	svoje	
delo	prejel	več	priznanj	in	nagrad,	med	
drugim tudi Prešernovo nagrado.

Sama	 sem	 že	 pred	 leti	 občudovala	
ornamente,	ki	so	se	mi	zdeli	izjemni.	Že-
lela	sem	si,	da	bi	našla	čas	in	te	čudo-
vite ornamente prenesla na izdelke. Za-
vedala	sem	se,	da	to	ni	tako	preprosto.	
Sem	pa	veliko	o	tem	razmišljala	in	želja	
je	postajala	vedno	močnejša.	

Pred dvema letoma so v Mohorje-
vi	družbi	pripravljali	dnevnik	branja	za	
odrasle,	 predlagali	 so,	 da	 bi	 bil	 orna-
ment	Jožeta	Karlovška	vključen	v	dnev-
nik. Poleg dnevnika so izdali še zvezek z 
ornamentom,	jaz	pa	sem	se	dogovorila	
s	podjetjem	Vivapen	iz	Celja,	da	so	izde-
lali	nalivno	pero	z	enakim	ornamentom,	
kot se je pojavil na dnevniku in zvezku. 

Ključni	osebi	za	začetek	razvoja	ko-
lekcije	Jožeta	Karlovška	sta	bili	direkto-
rici	 Mohorjeve	 založbe	 dr.	 Tanja	 Ozva-
tič	in	podjetja	Vivapen	Petra	Malenšek.	
Brez njiju dveh bi ideja prenosa orna-
menta	na	izdelke	ostala	zgolj	želja.

Tako se je rodila kolekcija Slovenski 
ornament	 Jože	 Karlovšek.	 Izdelali	 smo	
še	roler	pisalo,	kaligrafska	peresa,	etui	
za	vizitke,	lonček	in	džezvo	z	ornamen-
tom,	 čokolado,	 kozarce	 z	 ornamenti	 in	
številne druge izdelke. V Slovenskem 
etnografskem	muzeju	so	izdelali	čudovit	
nakit	s	Karlovškovimi	ornamenti	(uhani,	
medaljon	in	manšetni	gumbi),	Zlatarna	
Celje je izdelala srebrnik z gravuro or-
namenta.	Kolekcijo	bogati	ročno	izdelal	
nakit	 s	 Swarovski	 kristali,	 skodelice	 in	
magnetki,	knjižna	kazalka,	prtiček,	roč-

no	 poslikani	 dežniki,	 zvezki,	 flumastri	
…	Skupaj	 z	Mohorjevo	založbo	smo	 le-
tos	izdali	rokovnik,	ki	je	pri	kupcih	zelo	
lepo sprejet. Po predlogi Karlovška smo 
izdelali	tudi	čudovito	leseno	klop,	ki	se	
je sicer pojavila v slovenskih domovih v 
18. stoletju.

Moja sinova sta pred leti od babice v 
poklon	dobila	njen	20	let	star	avto,	ker	
sama	ne	vozi	več.	Polepili	smo	ga	z	or-
namenti,	kar	je	izpadlo	zelo	simpatično.	
Avto	je	zaradi	številnih	cvetlic,	ki	ga	kra-
sijo,	dobil	tudi	ime,	Cvetko.	To	je	zagoto-
vo najbolj prikupen avto na svetu.

Odlično	 sodelujemo	 tudi	 z	 osred-
njim	 slovenskim	 romarskim	 svetiščem	
Brezje. Skupaj	z	dr.	p.	Robertom	Bahči-
čem,	rektorjem	Slovenskega	Marijinega	
narodnega	svetišča	Brezje	ter	direktori-
co	Romarskega	središča	dr.	Andrejo	Er-
žen	Firšt	smo	zasnovali	mašne	plašče	in	
štolo	 s	 slovenskim	 ornamentom,	 kate-
ra smo našli v Karlovškovi knjigi. Orna-
ment	 je	 Jože	Karlovšek	 vključil	 v	 svojo	
knjigo Slovenski ornament (izšla je leta 
1935).	Zapisal	je,	da	se	je	v	16.	in	17.	sto-
letju	pojavil	na	mašnih	plaščih.	

Plašči	 so	 izjemno	 lepi,	 prvič	 so	 jih	
duhovniki	nosili	na	praznični	mašni	slo-
vesnosti Marijinega vnebovzetja. Mašni 
plašč	je	med	drugimi	nosil	tudi	ljubljan-
ski nadškof metropolit Stanislav Zore. 
Maša	je	bila	še	posebej	slovesna,	saj	je	
mašo ob svojem bisernem mašniškem 
jubileju daroval kardinal dr. Franc Rode. 
Iz	ornamenta,	ki	krasi	mašni	plašč,	smo	
zasnovali	tudi	kolekcijo	izdelkov,	na	vo-
ljo so v trgovini Romar na Brezjah.

Jožeta	Karlovška.	Veliko	mi	pomeni	tudi	
ljubezen	mojega	moža	Bojana	Šrota	do	
naše	 države,	 kar	 mi	 daje	 še	 dodatno	
spodbudo za moje delo. Pri razvoju ko-
lekcije	mi	 pomagata	 tudi	moja	 sinova,	
23-letni	Žan	in	20-letni	Filip.	Pri	obliko-
vanju novih izdelkov se posvetujem tudi 
z mojimi brati in sestrama ter seveda z 
očetom	 in	mamo,	 vsi	 budno	 spremlja-
jo	razvoj	kolekcije.	Moji	sestri,	Julija	ter	
njen	mož	Lars,	Urša	in	njen	soprog	Bo-
štjan,	bratje	Jernej,	Peter	z	Ana	Marijo	in	
Matija	s	svojo	ženo	Ano,	vsi	skupaj	po-
magajo	po	svojih	močeh.	Sestrična	Bar-
bara Dobrila ima zelo pomembno vlo-
go	pri	razvoju	kolekcije,	pomaga	mi	pri	
pretvarjanju	 ornamentov	 v	 digitalno,	
vektorsko obliko. To je zelo dolgotrajen 
in	zahteven	postopek,	ki	pa	je	nujen	za	
prenos ornamentov na izdelke. To se mi 
zdi	zelo	lepo,	da	nas	vse	skupaj	lepo	po-
vezuje naš dedek. 

Moj	dolgoročni	cilj	je	tudi	muzej	Jo-
žeta	Karlovška	in	trgovinica	z	izdelki	ko-
lekcije	s	fasado,	okrašeno	s	slovenskim	
ornamentom. 

Skoraj	 vsi	 izdelki	 iz	 kolekcije	 Jože-
ta Karlovška so slovenski proizvodi in 
ta	trend	si	želim	nadaljevati	pri	iskanju	
novih	 izdelkov,	 ki	bodo	postali	del	 ko-
lekcije.

Želim	si,	da	bi	naša	kolekcija	obsega-
la	zelo	širok	nabor	izdelkov,	seveda	pa	
to	ne	sme	biti	samo	moja	želja,	ampak	
tudi	 želja	 kupcev.	 Počasi	 bomo	 širili	
kolekcijo z novimi izdelki. Za sodelo-
vanje pri razvoju novih izdelkov se do-
govarjamo tudi z izjemnim slovenskim 
oblikovalcem Oskarjem Kogojem. Prip-
ravljamo	 tudi	 knjigo	 o	 Jožetu	 Karlov-
šku,	ki	bo	vključevala	vsa	področja	dela	
Karlovška,	 z	 veliko	 slikovnega	 gradiva.	
Zelo	sem	vesela,	da	bo	Karlovškova	hiša	
v Šmarjeti kmalu zasijala v prenovlje-
ni	 podobi.	 Vesela	 sem,	 da	 sta	 lastnika	
Karlovškove	hiše,	Nina	Gramc	in	Michael	
Gregorčič,	izkazala	interes	po	vključeva-
nju Karlovškovih ornamentov v interier 
ob prenovi. 

Veseli	me,	 da	 je	 nad	 Karlovškovimi	
ornamenti	navdušen	 tudi	 župan	Šmar-
jeških	 Toplic,	mag.	Marjan	Hribar.	 Zah-
valila	bi	se	mu	za	vso	naklonjenost,	ki	jo	
izkazuje	Jožetu	Karlovšku	in	naši	druži-
ni.	Predvsem	pa	si	želim,	da	bi	Karlovška	
še naprej cenili kot izjemnega ustvarjal-
ca	tudi	domačini	v	Šmarjeti	in	da	bi	bili	
še naprej ponosni nanj. 

Katarina Karlovšek
Foto: Gregor Katič, Ana Sajovic, Janez Kotar

Mašni plašči s slovenskim ornamentom

Dežniki s poslikavo ornamenta

Rokovnik, čokolada in pisalo z ornamentomKolekcija Brezje s slovenskim ornamentom

Z blagovno znamko oziroma kolek-
cijo	 izdelkov	 Slovenski	 ornament	 Jože	
Karlovšek	 se	 želim	 pokloniti	 našemu	
dedku	Jožetu	Karlovšku,	izjemnemu	člo-
veku,	ki	je	ljubil	vse,	kar	je	bilo	sloven-
sko.	 Bil	 je	 častilec	 slovenske	 lepote.	 V	
času,	ko	je	živel,	si	zagotovo	ni	bilo	mo-
goče	 predstavljati,	 da	 se	 bo	 svet	 tako	
zelo	 spreminjal,	 kot	 se.	 V	mislih	 imam	
odhod velikega števila Slovencev po 
svetu in hkrati prihod tujcev k nam v 
Slovenijo.	Ampak	naša	naloga	je,	da	oh-
ranjamo slovensko kulturo in ne sme-
mo	dopustiti,	da	izgine,	pa	čeprav	tujci	
s	 seboj	 prinašajo	 svojo	 kulturo,	 in	 tis-
ti,	ki	odhajajo	v	tujino,	vstopajo	v	novo	
kulturo. To se mi zdi zelo pomembno. 
In	 to	me	zadnje	časa	čedalje	bolj	nav-
dihuje in o tem veliko razmišljam. 
Prof. dr. Janez Bogataj je o kolekciji po-
vedal: »Kolekcija Slovenski ornament 
Jože	Karlovšek	prinaša	paleto	izdelkov	s	
premišljeno apliciranimi ornamenti av-
torja	 in	premišljeno	aplikacijo,	 ki	upo-
števa	 različnost	 predmetov	 in	 njihove	
uporabnosti	 ter	možne	 namene.	 S	 ko-
lekcijo	dobivamo	v	Sloveniji	 izdelke,	ki	
so razpoznavni prav zaradi izbranih or-
namentov.	Lahko	govorimo	o	 lastnosti,	
ki	jo	je	imela	ornamentika	že	v	obdob-
jih,	ki	nam	danes	predstavljajo	kulturno	
dediščino.	 Kolekcija	 zapolnjuje	 vrzel	 z	
uporabnimi	 izdelki,	ki	s	svojimi	oblika-
mi,	vsebinami	in	uporabnostmi	zgledno	
predstavljajo	 tako	 kulturno	 dediščino	
Slovenije	kot	prizadevanja	na	področjih	
sodobnih	ustvarjalnosti.«

Želim	si,	da	bi	mi	uspelo	v	naslednjih	
dvajsetih letih ustvariti tako uspešno in 
prepoznano blagovno znamko slovenski 
ornament	 Jože	 Karlovšek,	 da	 bo	 osta-
la	tudi	mojim	zanamcem,	tudi	ko	mene	
več	ne	bo.	Želim	si,	da	bi	razvoj	kolekcije	
pozneje	prevzel	in	razvijal	član	naše	ve-
like	družine	in	da	bi	šla	iz	roda	v	rod.	Že-
lim si pustiti sled na tem svetu in moja 
sled bo kolekcija slovenski ornament Klop iz Karlovškove knjige

Ornament
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Janez Volčič
(nekoliko pozabljen Šmarječan)

Narava	je	lepa…	in	vedno	velika	uganka.	
Znova	in	znova	nas	preseneča,	kaže	nam	
svojo	moč	pa	 tudi	 igrivost.	Čeprav	smo	
že	krepko	zakorakali	v	mrzle	decembrske	
dni,	sem	prepričana,	da	se	še	vsi	spomi-
njamo	 letošnje	bogate	 jeseni,	 ki	nas	 je	
obdarila	s	svojimi	pridelki.	Narava,	ki	se	
zna tudi malce pošaliti in s tem prikli-
cati	nasmeh	na	obraze,	je	pripravila	kar	
nekaj edinstvenih in zanimivih primer-
kov,	ki	so	se	pojavili	pri	nas.

Na Vinjem vrhu je Ano Gomizelj pre-
senetil	korenček,	ki	 izgleda	kot	kakšna	
izurjena	baletka,	ki	 izvaja	pirueto.	Res,	
pravi	»vrtavček«.	Ostali	korenčki	pa	tudi	

niso	od	muh!	So	kot	nekakšni	korakajoči	
možiclji	 iz	pragozda.	Nekaj	 takega	smo	
nekoč	davno	že	videvali	v	kakšnih	risan-
kah.

Tudi	 paradižnik	 ni	 v	 svoji	 izvirnosti	
zaostajal.	Združil	se	je	v	pravega	siam-
skega	petorčka.

Štefko	 Bregač	 pa	 so	 na	 Brezovici	
presenetili	krompirjevi	srčki.	Še	en	do-
kaz	več,	da	gre	 ljubezen	skozi	 želodec.	
Ne	dvomimo,	da	bodo	z	ljubeznijo	tudi	
skuhani.

Irena	Grgič	pa	je	v	Družinski	vasi	pri-
delala	 čebulo	 velikanko,	 saj	 je	 tehtala	
skoraj	en	kilogram.	A	vidite,	kako	je	jaj-

Rojen je bil 27. aprila 1825 v Gabro-
vem	 pri	 Škofji	 Loki.	 Osnovno	 šolo	 je	
obiskoval	 v	 Škofji	 Loki,	 gimnazijo	 pa	 v	
Novem	mestu	in	Ljubljani.	V	Ljubljani	je	
končal	 študij	filozofije	 in	 teologije.	Kot	
kaplan	in	župnik	je	služboval	po	števil-
nih	slovenskih	župnijah;	svoje	bogato	in	
ustvarjalno	pot	pa	je	končal	v	Šmarjeti.	
Pokopan	 je	na	nekdanjem	pokopališču	
ob	 župnijski	 cerkvi	 svete	Marjete,	 spo-
minska	plošča	pa	je	vzidana	v	cerkvi.

Bog ga je obdaril s številnimi talen-
ti;	bil	 je	naravoslovec,	geolog,	zgodovi-
nar,	pesnik	 in	pisatelj.	 V	drugi	polovici	
19. stoletja je bil po mnenju nekaterih 
najplodovitejši slovenski pisec. Bila so 
obdobja,	ko	 je	vsako	 leto	 izdal	vsaj	po	
eno knjigo. V njegovih zgodnjih delih 
odkrijemo njegove vzgojiteljske spo-
sobnosti.	 Vzpodbujal	 je	 šmarnično	po-
božnost	in	leta	1855	napisal	nekaj	zvez-
kov Šmarnic. Zaskrbljen je bil zaradi 
pijančevanja	v	nekaterih	slovenskih	va-
seh	 in	 posledično	 številnih	 nesrečnih	
družin.	 To	 razberemo	 iz	 knjig	 Žganju	

slovo	 (1853)	 in	 Domači	 zdravnik	 (1874).	
Med zgodovinskimi knjigami pa sta za-
nimivi Slovenski romar in Sveti Herma-
gora	–	slovenski	apostol.

Za	 nas	 Šmarječane	 je	 najbolj	 zani-
miva	monografija	Zgodovina	Šmarješke	
fare	 (1887).	 V	 prvem	 poglavju	 (Priro-
doznanski	opis)	 je	natančno	opisal	vsa	
naselja,	 naravne	 znamenitosti,	 rastlin-
stvo	 in	 živalstvo,	 potočke	 in	 studence.	
Bralec	bo	presenečen,	kako	natančno	je	

zbral	statistične	podatke,	in	še	posebej	
o popisu kulturnih znamenitosti v naši 
župniji.	 Knjiga	 je	 izšla	 v	 samozaložbi	 v	
letu njegovega slovesa leta 1887.

Prav	 bi	 bilo,	 da	 bi	 o	 pomembnem	
Šmarječanu	 spregovorili	 občinski	 sve-
tniki	in	v	spominskem	parku,	kjer	je	že	
obeležje	 prvega	 šmarješkega	 župana,	
postavili	še	doprsni	kip	Janeza	Volčiča.

Jože Perše

Igra narave
ce	majhno	poleg	nje?	Tale	čebula	pa	ni	
bila	edina,	še	veliko	jih	je	bilo	njej	po-
dobnih.

Katja Kuhelj Gorjanec

Korenček vrtavka Korenčkovi možiclji
Paradižnik kot 
siamski petorček Krompirjevi srčki

Čebula velikanka

ZANIMIVOSTI / ZA ZDRAV JUTRI

Epidemija	covid-19	vpliva	na	naše	vsakdanje	živ-
ljenje in bo imela najverjetneje tudi posledice za 
splošno zdravje prebivalstva. Da bi bile dolgo-
ročne	posledice	manjše,	 je	 izjemno	pomembno	
izvajanje	 preventivnega	 zdravstvenega	 varstva,	
torej	usmeriti	napore	v	preprečevanje	bolezni.

Med preventivne programe sodi tudi Program 
Svit,	 zaradi	 katerega	 raka	 debelega	 črevesa	 in	
danke	odkrijemo	zgodaj,	ko	je	zdravljenje	uspe-
šnejše ali pa bolezen z odstranjevanjem predra-
kavih	 sprememb	 celo	 preprečimo.	 Kljub	 izjem-
nim	uspehom	Programa	Svit,	se	vabilu	v	program	
še vedno vsaka tretja oseba v ciljni starosti ne 

odzove,	kar	pomeni,	da	vsaka	tretja	oseba	lah-
ko	v	sebi	nosi	bolezen,	ki	bi	jo	lahko	enostavno	
preprečila	ali	ozdravila,	pa	se	tega	ne	zaveda,	saj	
misli,	da	je	zdrava.

 Želimo	doseči	zavedanje,	da	se	je	v	prese-
jalni	program	potrebno	odzvati	redno,	na	vsaki	
dve	leti,	tudi	če	je	naš	test	vsaki	dve	leti	nega-
tiven	–	toliko	bolje!	Program	Svit	je	namenjen	
zdravim	ljudem,	da	svoje	zdravje	tudi	ohranijo.	
Naj	ob	tem	dodamo,	da	je	sodelovanje	v	Pro-
gramu	Svit	varno	in	učinkovito	kljub	Covidu-19.

Danijela Čutura Sluga, dipl. san. inž.

Program SVIT

Odzivnost v program Svit 
v Občini Šmarješke Toplice
V	Sloveniji	že	11.	leto	zapored	deluje	preventiv-
ni	presejalni	program	Svit,	ki	omogoča	zgodnje	
odkrivanje	 in	 preprečevanje	 raka	 na	 debelem	
črevesu	 in	 danki.	 Vključuje	 moške	 in	 ženske	
med	 50.	 in	 74.	 letom	 starosti,	 in	 sicer	 vsaki	 2	
leti. Za doseganje dobrih rezultatov programa 
Svit	je	ključnega	pomena	odzivnost	v	presejalni	
program	ter	nenehno	osveščanje	javnosti	o	po-
membnosti tega programa.

Rak	na	debelem	črevesu	in	danki	je	v	Sloveniji	
eden	najpogostejših	rakov,	za	katerega	je	značilno,	
da	se	bolezen	razvija	več	let	in	nima	prepoznavnih	
znakov. Zaradi poznega odkrivanja je umrljivost 
za	tem	rakom	še	vedno	velika,	zdravljenje	pa	je	za	
bolnike naporno in manj uspešno. Dolgoletni re-
zultati	kažejo,	da	v	kolikor	bolezen	dovolj	zgodaj	
odkrijemo,	 je	 ozdravljivost	 zelo	 dobra	 oz.	 lahko	
nastanek	bolezni	celo	preprečimo.	

Iz	 poletnega	 poročila	 o	 delovanju	 progra-
ma Svit v zdravstveni regiji Novo mesto je razvi-
dno,	da	je	bilo	v	obdobju	od	1.	1.	do	30.	6.	2020	v	
program	povabljenih	10.468	oseb,	od	tega	5.215	
moških	in	5.253	žensk.	Od	tega	je	bilo	10.454	ose-
bam,	in	sicer	5.203	moškim	in	5.251	ženskam,	va-
bilo	tudi	vročeno.	Izjavo	o	sodelovanju	je	vrnilo	
6.821	(65,25	%)	oseb,	od	tega	2.879	(55,33	%)	moš-
kih	in	3.790	(72,18	%)	žensk.

Zaradi	 začasnih	ali	 trajnih	 izključitvenih	kri-
terijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z od-
stranjenimi	polipi	ali	brez,	rak	debelega	črevesa	
ali	danke	in	kronična	vnetna	črevesna	bolezen)	
je	bilo	izključenih	470	(6,89	%)	oseb,	od	tega	220	
moških	 in	 250	 žensk.	 V	 programu	 ni	 želelo	 so-
delovati	9	oseb	(0,09	%),	od	tega	6	moških	in	3	
ženske.	Od	5.567	vrnjenih	kompletov	vzorcev	bla-
ta	primernih	za	analizo	je	bilo	5.247	(94,25	%)	te-
stov	negativnih	in	320	(5,75	%)	testov	pozitivnih.

Presejane	 je	bilo	56,06	%	povabljene	populacije.	Odzivnost	vabljenih	po	
občinah	prikazuje	tabela.

Občina Odzivnost Odzivnost 
- moški 

Odzivnost 
- ženske 

Mirna Peč 81,02% 72,64% 84,55% 
Semič 78,62% 64,71% 85,06% 
Dolenjske Toplice 70,93% 62,41% 77,03% 
Kostanjevica na Krki 70,37% 65,56% 70,71% 
Šentjernej 69,57% 62,65% 73,90% 
Šmarješke Toplice 69,29% 60,61% 75,41% 
Črnomelj 67,69% 58,32% 72,70% 
Straža 67,50% 56,39% 75,51% 
Trebnje 67,48% 56,19% 78,64% 
Mirna 65,99% 56,60% 74,73% 
Šentrupert 65,75% 54,08% 75,90% 
Novo mesto 64,83% 54,09% 72,75% 
Mokronog-Trebelno 62,50% 55,36% 66,67% 
Krško 60,74% 50,52% 67,16% 
Škocjan 60,68% 58,21% 63,00% 
Žužemberk 60,36% 51,34% 70,20% 
Metlika 56,94% 45,48% 64,35% 
NOVO MESTO – kot regija 65,25% 55,33% 72,18% 

Vir:	Nacionalni	inštitut	za	javno	zdravje,	Center	za	zgodnje	odkrivanje	raka

Za	dodatne	informacije	se	lahko	obrnete	na	Svit-ovo	kontaktno	točko	
v	Novem	mestu,	Kandijska	cesta	4,	8000	Novo	mesto,	kontaktna	oseba	je	
Mojca Šenica ali si preberete na naslednji povezavi: https://www.program-
-svit.si/za-uporabnike/o-programu/kako-poteka-program-svit/.

Izvedba	programa	SVIT	kaže	zelo	dobre	rezultate	zgodnjega	odkrivanja	
in	preprečevanja	raka	na	debelem	črevesu	in	danki	zato	je	na	nas,	da	se	na	
povabilo	odzovemo	ter	tako	pokažemo	zrelost	in	odgovornost	do	svojega	
zdravja. 

Klaudija Povše, občinska uprava 
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KNJIŽNI RAZGLEDI / OBVESTILA, OGLASI

Knjiga	z	naslovom	»Postelja	iz	knjig«,	ki	
jo	tokrat	priporočam	v	branje,	je	iz	več	
aspektov nekaj posebnega.

Naj jih nekaj naštejem:
	 Pričujočo	knjigo	kratkih	zgodb	je	na-
pisal	 Silvo	Mavsar,	 pesnik	 ,	 novinar	
in	publicist,	ki	živi	in	deluje	v	Krškem	
in okolici in je med drugim tudi od-
govorni	 urednik	 časopisa	 Posavski	
obzornik od njegove ustanovitve 
leta 1997 dalje.

 Spremno besedo k tej zanimivi knjigi 
je napisala znana novomeška pesni-
ca	 in	 kulturnica	 Marjanca	 Kočevar,	
ki	 avtorju	močno	polaska	 že	 z	 nas-
lovom	spremne	besede	»Brezbrižna	
magija	v	zgodbah	Silva	Mavsarja«.

	 Ker	sem	tega,	vsaj	meni	manj	znane-
ga	avtorja,	odkril	na	res	prav	nenava-
den,	poseben	način…	pri	»štrefnarje-
nju«	v	eni	od	vaških	»knjigobežnic«	
(Herinja	vas),	ko	sem	se	s	psičkoma	
sprehajal	 v	 okolici	 hčerine	 hiše	 in	
me je silno zamikala (sam sem v za-
meno	čez	kak	dan	prinesel	dve	dru-
gi	knjigi!!!)	in	vam	jo	zdaj	lahko	celo	
navdušeno	priporočam.

 Avtorjev slog in vsebina pisanja imata 
v	sebi	res	posebno	draž,	da	te	branje	
vleče	in	te	mestoma	tudi	tako	pretre-
se,	da	se	znajdeš	na	meji	joka.	Meni	se	
je posebej v srce vsedla zgodba Knji-
žni	klub,	iz	katere	je	tudi	tale	vsebin-
sko	pronicljiv	citat:	»Tako	je	spet	začel	
brati	(po	hudih	pripetljajih	s	Knjižnim	
klubom	 Zlata	 knjiga,	 ki	 ga	 je	 skoraj	
spravila	 na	 »kant«;	 opomba	 avtorja	
prispevka)	in	sčasoma	opazil,	da	ljud-
je	prinašajo	 v	 knjižnico	 cele	 kartone	
knjig.	Povedali	so	mu,	da	so	to	darovi	
različnih	bralcev,	ki	knjig	več	ne	pot-
rebujejo.	 Ker	 knjižnica	 večino	naslo-
vov	že	 ima,	 jih	podarijo	 tistim,	ki	 jih	
želijo.	Ker	je	Tilen	to	slišal,	najprej	ni	
mogel	verjeti,	saj	si	česa	takega	pred	
20. leti ne bi mogel niti zamisliti. Nato 
je	začel	tudi	on	nositi	domov	rablje-
ne,	a	lepo	ohranjene	knjige…«

HUDI ČASI

Kakšni	zdaj	so	časi.
Vsak samo hiti.
Vedno bolj osamljen
jaz sem med ljudmi.

Nihče	z	nikomur	se	ne	druži,
zamaskirani smo vsi
in	najbližji	sosed
brž	se	ogradi.

So	večeri,	dnevi	pusti,
ker	prijateljev	več	ni.
Le	televizija,	telefon,	računalnik
zabava še ljudi.

Več	družine	zbrane
ob	večerih	ni.
Vsak	po	svoje	hodi,
vsak se vsakega boji.

Ta	huda	bolezen	(korona)
nas je razdvojila.
Ne	vem,	kaj	bo	z	nami,
ko se korona bo umaknila.

Terezija Balažević

Dragi literati in ostali 
člani D.U.N.M.

Dnevi v novem letu naj vam pri-
nesejo veliko notranje harmoni-
je,	zdravja,	plodnega	ustvarjanja,	
nepozabnih	trenutkov	in	sončnih	
dni.

Srečno	v	letu	2021.

Terezija Balažević

NEŽEN STISK ROKE,
POLJUB NA LICE,

KOT PESEM VESELE PTICE,
NAZNANJA BOŽIČ-NOVO LETO.

NAJ VAM ŽIVLJENJE
BO S SREČO OBJETO.

VSE NAJLEPŠE 
V NOVEM LETU 2020

VAM ŽELI TEREZIJA BALAŽEVIĆ 

Pandemija	 koronavirusa	 in	 posledično	
strogi zajezitveni ukrepi pomenijo velik 
negativni	 šok	 za	 turizem	 doma	 in	   po	
svetu.	 Trenutno	 razpoložljivi	 podatki	
ka	že	jo	 na	 močan	 upad	 turističnih	 pri-
hodkov	v	prvih	štirih	mesecih	letos,	na-
povedi za celotno leto pa na njihovo 
znižanje	 v	 razponu	 od	 50	 do	 80	 %	 na	
svetovni	 ravni,	 v	 Sloveniji	 pa	 od	 30	 do	
70 %. Kolikšni bodo dejanski negativni 
učinki	je	ključno	odvisno	od	nadaljnjega	
pote	ka	širjenja	epidemije	koronavirusa,	
njene ga trajanja ter sprejetih ukrepov. 

Vemo,	 da	 je	 pandemija	 prizadela	
celoten	 svet,	 tako	 tudi	 nam,	 turizmu	 v	
Šmarjeških	 Toplicah,	 ni	 prizanesla.	 Živ-
ljenje,	 ki	 smo	 ga	 bili	 vajeni,	 zdravje,	 ki	
smo	ga	imeli	za	samoumevnega,	svobo-
da	gibanja,	varnost,	vse	to	se	je	v	trenut-
ku spremenilo. 

Glede	prihodnjega	razvoja	turistične	
panoge	 prevladuje	 prepričanje,	 da	 tu-
rizem po koronavirusu ne bo enak kot 
pred	krizo.	V	prihodnosti	nas	čaka	veli-
ko	novih	in	drugačnih	izzivov.	Potrebno	
bo	veliko	dela,	da	bomo	 lahko	dosegli	
zastavljene cilje.

Zato	menimo,	da	je	še	toliko	bolj	po-
membno,	 da	 vsi	 ponudniki	 v	 regiji,	 ki	
smo	kakorkoli	povezani	s	turizmom,	oh-
ranjamo	to,	kar	smo	skupaj	do	sedaj	že	
dosegli. 

Verjamemo,	 da	 bo	 naše	 nadaljnje	
skupno	 delovanje,	 ki	 mora	 temeljiti	 na	
varnosti	 in	 odgovornosti,	 pa	 tudi	 na	
pristni ponudbi in razvoju novih turisti-
čnih	 produktov,	 zagotovilo	 gostom,	 da	
se	zopet	vrnejo	v	našo	čudo	vito,	zeleno	
pokrajino	v	občini	Šmarješke	Toplice.

EKIPA ZAVODA ZA TURIZEM, 
KULTURO IN ŠPORT VSEM 

OBČANKAM IN OBČANOM V 
PRIHAJAJOČEM LETU ŽELI OBILO 

ZDRAVJA, OPTIMIZMA TER 
SREČNIH IN VESELIH TRENUTKOV!

V	Zavodu	za	turizem,	kulturo	in	šport	
Šmarješke	 Toplice	 smo	 za	 vse	 tiste,	 ki	
želite	obdarovati	svoje	najdražje,	svoje	
zaposlene ali svoje poslovne partner-
je,	pripravili	nabor	najboljših	izdelkov	iz	
naše regije.

Prepričani	smo,	da	boste	z	nakupom	
razveselili	vaše	obdarovance,	hkrati	pa	
tudi	vse	tiste,	ki	se	trudijo,	da	ti	produk-
ti nastanejo.

ZTKŠ

Književni Razgledi

	 In	čeprav	 je	»light«	motiv	 tega	pis-
ca	knjiga	in	erotika	v	najrazličnejših	
pripovednih	povezavah	in	legah,	po	
čemer	še	posebno	 izstopa	prav	na-
slovna zgodba te berljive knjige Pos-
telja	iz	knjig,	se	avtor	na	sila	zanimiv	
in	duhovit	način	loteva	tudi	družbe-
no	 kritičnih	 tem,	 ki	 zelo	 asociirajo	
tudi	na	današnjo	»politično	godljo«	
v	 Sloveniji	 in	 v	 svetu,	 po	 čemer	 pa	
po moji oceni najbolj izstopa zgodba 
Nočno	srečanje.

Berite,	berite,	ker	v	branju	je	rešitev,	
v	 Tilnovem	 primeru	 celo	 »odrešitev«…	
pred popolnim zemeljskim peklom!

Marjan Grahut

Turizem in koronavirus
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ŠMARJEŠKI OBJEKTIV – nekaj utrinkov leta 2020

1  Na pustni torek, 25. februarja, 
so zdraviliški park zavzele razigrane 
»maškarce« Šole zdravja. Ja, zimo so 
resnično pregnale, zoprnega virusa pa na 
žalost (še) ne.  

2  Nad simpatičnim slamnatim možicljem 
v Klevežu se je razprostrla čudovita pisana 
mavrica.

3  Alenka Avsec, predsednica DPŽ Šmarjeta, 
vedno zelo aktivna in vedno v prvi vrsti, ko je 
potrebno goste postreči.

4  Med poletnimi počitnicami je mladina 
občudovala jutranjo zarjo na Brezovici.

5  Tudi letos je v ribniku zdraviliškega 
parka kraljeval lotos v vsej svoji lepoti.

6  Jernej Petrovič s kamero v roki televizije 
Vaš kanal vedno poskrbi, da se poročanja 
o dogodkih, ki se odvijajo v naši občini, 
kvalitetno poneso širom Dolenjske in Bele 
krajine.

7  Martino Hribar, članico Društva 
vinogradnikov Šmarjeta, in cvičkovo 
princeso Majo Vovk sigurno druži ljubezen 
do dolenjskega vinskega posebneža. Ne 
dvomimo, da sta na fontani cvička, kjer sta 
se srečali, tudi kakšno rekli na to temo.

1 4

5

2 3

6 7
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ŠMARJEŠKI OBJEKTIV – nekaj utrinkov leta 2020

8  Jože Bovhan, predsednik Društva 
vinogradnikov Šmarjeta,  je na letošnjem 
Tednu cvička za modro frankinjo letnik 2017 
prejel najvišjo oceno 18,50 in postal šampion 
ocenjevanja.

9  Na sliki je skupina učencev iz Brezovice, 
ki so v jeseni sodelovali pri projektu Pešbus 
in pod  varnim okriljem Štefke Bregač pridno 
hodili v šolo. 

10  Dedek Mraz je letos razveselil 214 
šmarjeških malčkov, ki jih je obiskal kar na 
domu.

8 9

10

V	času,	ko	se	
ljudje vse intenzivneje 

ženemo	za	najrazličnejšimi	
uspehi in smo pogosto pretirano 

obremenjeni,	vam	iskreno	želim,	da	
bi	se	vsak	dan	novega	leta	zavedali,	

kako	veličastno	je	vaše	življenje,	in	da	bi	
odprto	sprejemali	to,	kar	vam	prinaša.	
Naj	vas	skrivnost	božiča	napolni	s	
toplino,	nežnostjo	in	upanjem.	Vse	

dobro. 

Katarina Žagar

Uredniški odbor Razgledov vam vošči

V	letu	2021	obrnimo	nov	list,	
na katerega bomo spisali novo 

zgodbo	življenja.	Zgodbo,	ki	bo	prežeta	
s	številnimi	domislicami,	za	katere	smo	

bili	v	odhajajočem	letu	prikrajšani.	Naj	bo	to	
pogumna	in	radostna	zgodba,	ki	nas	bo	prevzela,	
nežno	božala	ter	na	široko	odstirala	brezmejna	
obzorja	na	poti	k	uresničitvi	najglobljih	želja.	
Dovolimo	si	sanjati	barvito,	podarimo	si	obilje.	
Ustvarjajmo	z	navdušenjem,	bodimo	igrivi	in	

preprosto	zaljubljeni	v	življenje.

Srečno	in	zdravo,	drage	bralke	in	bralci	
Razgledov.

Katja Kuhelj Gorjanec

Stisk	dlani,	nasmeh,	
objem... malenkosti so 

tiste,	ki	štejejo	v	življenju.	V	
zadnjem	letu	smo	imeli	moč	spoznati,	
kako	pomembna	sta	zdravje	in	čas,	ki	ga	
namenimo	stvarem,	predvsem	pa	ljudem,	

ki	so	nam	dragi.	V	novem	letu	vam	zato	želim,	
da bi znali pametno razpolagati z vsemi 1440 
minutami,	ki	so	nam	dnevno	podarjene	in	
da	bi	bili	preprosto	zdravi	in	tako	uživali	v	
drobnih	stvareh,	ki	polnijo	srce	in	dušo.	
Vesel	božič	in	vse	lepo	v	letu,	ki	prihaja.

Nina Zoran

Spoštovane 
občanke	in	občani!

Leto,	ki	se	poslavlja,	je	bilo	
polno	izzivov,	ovir	in	negotovosti.	
Okrnjena	so	druženja	in	veliko	ljudi	

se je znašlo v stiski. Ohraniti moramo 
pozitiven	odnos,	si	medsebojno	pomagati	
in skrbeti drug za drugega. Delimo svojo 
srečo,	radost	in	dobrine	s	tistimi,	ki	to	
najbolj potrebujejo. Naj bodo prazniki 

in	novo	leto	priložnost	za	nov	
začetek,	srečo,	veselje	in	mir.

Mirko Perše

V	tem	božičnem	
času	vam	želim,	da	

bi	znali	ceniti	čas,	ki	ga	
preživljate	s	svojimi	družinskimi	
člani	ter	da	bi	le	tega	preživljali	

kvalitetno.

Novo leto pa naj prinese: zdravja za 
vse	ljudi,	nove	življenjske	energije	
za	nove	izzive	ter	upanje,	da	se	bo	

vse uredilo.

Andreja Barbo

Leto	2020,	ki	bo	ostalo	
v naših spominih kot eno 
izmed	najbolj	burnih	let,	se	

počasi	izteka.	

Hvala	Bogu,	saj	je	pred	nami	novo	leto,	za	
katerega	si	želimo,	da	bo	bolj	zdravo	in	bolj	

svobodno.

Zato	naj	vam	v	teh	predprazničnih	dneh	
zaželim	veliko	notranjega	miru,	strpnosti,	

veselja v drobnih trenutkih ter z 
zdravjem	prežeto	leto	2021.

Aleksandra Barič Vovk

Želje,	voščila	in	
obljube so v dneh proti 

koncu	leta	nekaj,	kar	spada	
v	ta	čas.	Jaz	vsem	vam	želim,	

da bi bili v novem letu predvsem 
zadovoljni,	srečni	in	uspešni	ter	da	
bi	v	krogu	najbližjih	preživeli	lepe	
trenutke	božiča	kot	tudi	celotnega	

novega	leta. 

Tone Bobič
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