
Spoznavali smo zanimivosti Šmarij pri Jelšah 

Preden se člani našega kluba odpravijo na zaslužen letni dopust, smo v 

sredo, 29. 6. 2022, organizirali izlet na območje bližnje Občine Šmarje pri 

Jelšah. Naš moto je, da ni pomembno ali gremo daleč ali blizu, 

najpomembnejše je druženje in spoznavanje krajev naše lepe domovine. 

Nasmejani in dobre volje smo se, v še ne preveč vročem jutru, podali proti 

zastavljenemu cilju. Hitro smo prispeli v center kraja, kjer smo na terasi 

lokala spoznali, kako spretna in hitra je lahko natakarica, ki mora 

nenapovedano postreči 40 gostov.  

  

Po jutranji kavi in prigrizku smo se podali v Muzej baroka. Tam nas je 

najprej pozdravil direktor Javnega zavoda za turizem, šport in mladino 

Gregor Krajnc. Vodnica pa nas je zatem popeljala na ogled muzejske 

zbirke, ki obsega 43 restavriranih lesenih kipov. Gre za elemente ene 

najslikovitejših baročnih kalvarij. Muzej baroka se navezuje na baročno 

Kalvarijo, ki se vije iz Šmarja pri Jelšah do romarske cerkve sv. Roka, ki 

jo uvrščajo med slovenske vrhunske umetnostne spomenike. Večina se 

nas je podala po stopnicah med kapelice Kalvarije.  

 



Na hribu nad Šmarjami pri Jelšah stoji romarska cerkev sv. Roka. Med 

vzponom smo imeli izjemen pogled na naselje. Presenetljiva za 

obiskovalca je notranjost cerkve. Za preprosto masivno zunanjostjo 

cerkve so nas v notranjosti, tako na stropu kot tudi na vseh stranskih 

stenah, presenetile krasne štukature in freske, ki so bile prava paša za 

naše oči.  

Posebej nas je pritegnila zgodovina gradu Jelšingrad, ki je bil naš naslednji 

objekt ogleda. Na hribčku, daleč od naselja, kjer domuje tišina in mir, se 

bohoti dvorec, ki predstavlja unikatni primer arhitekture na Slovenskem. 

Nekoč so ga šteli med najlepše grajske stavbe na Štajerskem. Občudovali 

smo grajski park, ki še danes nudi prijeten sprehod ob ogledu številnih 

eksotičnih dreves. Žal propada in ga občina delno rešuje šele z zadnjem 

času. Ker je ob dvorcu veliko zemljišče imajo v načrtu, da bo nekoč v 

okolici dvorca golf igrišče. Freske tega dvorca so navdihnile tudi 

slovenskega pesnika Antona Aškerca, ki je kot kaplan služboval v Šmarju 

pri Jelšah in v tem času napisal znani venec balad z naslovom Stara 

pravda. 

 

Spoštovanje smo izkazali tudi velikemu Slovencu Antonu Martinu 

Slomšku. V čast in spomin nanj smo obiskali vas Uniše pri Ponikvi, kjer se 

je leta 1800 rodil.  

Njegova rojstna hiša je obnovljena in na ogled obiskovalcem. Življenje in 

dela Slomška nam je v prostorih domačije predstavila vodnica. Ogledali 

smo si tudi predstavitveni film o življenjski poti tega zavednega narodnega 

buditelja, pesnika in pisatelja. Ob tem smo se znova spomnili številnih 

Slomškovih pesmi, za katere mnogi Slovenci menijo, da so narodne.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0marje_pri_Jel%C5%A1ah


Vsem znane med njimi so: En hribček bom kupil, Glejte že sonce zahaja, 

Slovenec Slovenca vabi, Le predi dekle predi, Na svetu lepše rožce ni, kot 

je ta vinska trta in mnoge druge. 

 

Na lepi lokaciji, v idiličnem okolju Sladke gore, med vinogradi, smo obiskali 

Smoletovo gorco, ki v izvirno urejenem objektu ponuja obiskovalcem 

številne dobrote. Je prijetna postojanka za posameznike pa tudi večje 

skupine, ki prihajajo z avtobusom, tako kot mi. A pot do tja nas je vodila 

po ozkih in strmih stezah, kjer nas je še GPS naprava (garmin) pustila na 

cedilu. Zato se je znova izkazalo, da je vprašati domačine še vedno najbolj 

zanesljiv napotek. Z njihovo pomočjo smo le prispeli na cilj. Tam so nam, 

v prijetnem okolju, postregli hrano in pijačo.  

Pozno popoldan smo na trgu Lemberga, v prijetni senci cvetočih lip, 

prisluhnili zgodbi baRok gina. Ker Kozjansko daje praviloma obilno letino 

kvalitetnih jabolk, ki so osnova za gin, je mladi podjetnik k tej osnovi dodal 

brinove jagode, limono ter nekaj drugih začimb in dišavnic in nastala je 

pijača, ki je všeč prijateljem in obiskovalcem teh krajev. 

 



 

Vodnica nam je opisala kraj Lemberg, ki leži v ozki dolini ob cesti Mestinje-

Poljčane. Gre za znamenit srednjeveški trg, v katerem sta pred davnimi 

časi, cveteli trgovina in obrt, obdajalo pa naj bi ga več gradov. Na nekdanjo 

veljavo tega trga spominjata danes obnovljen Rotovž in sramotilni steber 

(pranger). V Rotovžu je postavljena razstava o zgodovini trga z 

originalnimi ostanki obrti in sodstva. O Lemberžanih pa kroži tudi več 

šaljivih zgodb. 

    

Še v vročem zaključku dneva smo zavili nazaj proti Mariboru. Ob klimi na 

avtobusu, hladni pijači, ki smo jo ves čas imeli na razpolago ter ob številnih 

sladicah in pecivu smo bili prijetna družba. Naše razpoloženje je bilo 

odlično. To pa je ostalo tudi kot vodilo in vzpodbuda za naša nadaljnja 

druženja ter spoznavanje lepot narave, kulture in krajev širom naše 

dežele. 
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