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V soboto, 23. septembra, je bila Zibika zopet odeta 
v praznične barve. Prostovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Zibika je namreč praznovalo 80 let delovanja. 
Ob jubileju smo namenu predali novo gasilsko vozilo 
znamke Peugeot Boxer za prevoz moštva. Denar smo 
zbirali že kar nekaj časa, vendar nam brez pomoči 
Občine Šmarje pri Jelšah ter donatorjev iz Zibike in 
od drugod ne bi uspelo.

Praznovanje se je začelo s slavnostno sejo, kjer je prvi 
govornik, predsednik PGD Zibika  Janez Bele, pozdravil 
prisotne goste in spregovoril o delu, naporih in dosežkih 
društva v zadnjih letih. Slavnosti v Zibiki se je udeležil 
tudi Janko Cerkvenik, namestnik predsednika Gasilske 
zveze Slovenije in prisotne nagovoril. Na seji je bil pri-
soten tudi podžupan občine Šmarje pri Jelšah Davorin 
Vrečko. Pozdravom in govorom gostov je sledila podeli-
tev priznanj, zahval in plaket botram in botrom novega 
vozila ter domačim gasilcem, ki so s prostovoljnim delom 
pripomogli k napredku PGD Zibika.
Po slavnostni seji je bila slovesna parada. Mimo slav-
nostne tribune je ob koračnicah, ki so jih odigrali člani 
godbe iz Šmarja pri Jelšah, prikorakalo mnogo gasilcev 
iz Gasilske zveze (GZ) Šmarje pri Jelšah, sosednjega PDG 
Loka pri Žusmu in pobratenega PGD Gaberke. Parado je 
zaokrožilo 13 gasilskih vozil. Na slovesnosti pred gasil-
skim domom so zibiški gasilci prejeli odlikovanje GZ Slo-
venije za trud in požrtvovalno delo, domači župnik Alojz 
Podkrajnik se je društvu zahvalil za dobro sodelovanje 
in blagoslovil novo vozilo. Praznovanje častitljive oble-
tnice PGD Zibika so s pesmijo in plesom popestrili člani 
Okteta Zibika, učenke in učenci POŠ Zibika ter vokalna 
skupina Libertas. Celotno dogajanje pa sem vestno in od-
govorno povezovala Helena Rančigaj.
Uradnemu delu je sledilo druženje pod šotorom. Vsi pri-
sotni so uživali v sproščenem klepetu ob dobri hrani in 
pijači, za plesa željne pa so poskočne viže igrali člani an-
sambla Utrinek.

PGD Zibika je praznoval pomembno obletnico, ki smo 
jo s ponosom obeležili in dodali nov kamenček v mozaik 
prizadevanj zibiških gasilcev. Spominu naših ustanovite-
ljev in predhodnikov smo se ob praznovanju 80-letnice  
poklonili z izdajo dokaj obsežnega zbornika. Bilo je lepo 
in nepozabno, ostalo bo v naših spominih in na fotogra-
fijah, nas pa že čaka novo desetletje, polno novih izzivov. 
Zibiški gasilci se še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste na kakršenkoli način prispevali k nepozabnemu pra-
znovanju našega jubileja.

Helena Rančigaj, članica PGD Zibika
Foto: Damjan Regoršek, Foto Blisk

80 let PGD Zibika in svečani 
prevzem novega vozila 

Člani PGD Zibika pred gasilskim domom. 

PGD Zibika je prejel odlikovanje GZ Slovenije.

Botri novega vozila. 
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Občinsko glasilo Šmarske novice z občasno prilogo Uradne objave izhaja 
predvidoma vsak zadnji petek v mesecu in je brezplačno za vsa gospod-
injstva v občini Šmarje pri Jelšah. Glasilo je vpisano je v Razvid medijev 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 2015.

Priporočila avtorjem za nenaročene prispevke: 
Članki morajo biti opremljeni s polnim imenom in priimkom, naslovom 
avtorja in pripisano telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti 
avtentičnost. Uredništvo si v skladu z uredniško politiko in s prostor-
skimi zmožnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, 
spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispe-
vkov. Prispevki niso honorirani. Za vsebino in točnost podatkov odgovar-
ja avtor prispevka. 
Prispevke oddajte v formatih .doc, brez oblikovanja, vnesenih fotografij 
in grafik. Digitalne fotografije (vsaj ena je obvezna pri vsakem članku) 
pošljite kot samostojne datoteke v .jpg formatu in velikosti vsaj 1 Mb. V 
besedilu dopišite stavek o vsebini fotografije in navedite avtorja. Dolžina 
prispevkov je lahko največ 1.500 znakov s presledki, v vsakem primeru je 
priporočljiv dogovor z odgovorno urednico glasila. 

Rok za naslednjo številko:
Zadnji rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih objav za naslednjo številko 
je sreda, 8. november. Naslednja številka izide 24. novembra.

Na naslovnici: Matic Vizjak po prejemu priznanja za najbolj  
        inovativnega mladega kmeta
Foto: Jk Design

Piše: Sergeja Javornik, odgovorna urednica

Petnajsta številka občinskega glasila je izšla na 300. 
dan v letu, letos nam jih preostane samo še 65. Precej 
hitro se izteka, kajne? Kakor za koga, porečete. Vred-
notenje je odvisno od več meril. 
V občinski upravi uspešnost dela ocenjujemo med 
drugim po koristnosti pridobitve ali načrtovanega 
projekta za čim širši krog občanov, po uporabnosti, 
namembnosti, koliko denarja smo pridobili na raz-
pisih … Tokrat vas podrobneje seznanjamo z načrto-
vanim kopališčem v Šmarju pri Jelšah, gradnja nad-
hoda se bo vendarle lahko začela, gradnja telovadnice 
na Sv. Štefanu lepo napreduje. A to je le nekaj poudar-
kov rubrike Iz občinske uprave.
Precej časopisnega prostora z veseljem namenjamo 
uspehom. Veselimo se z Maticem Vizjakom, ki je post-
al inovativni mladi kmet, z družino in prijatelji pa se 
je ponovno izkazal kot odličen in neutruden organi-
zator vedno bolj prepoznavnega in uveljavljenega čili 
festivala. Navdušili so šmarski godbeniki s prijatelji iz 
Slovenije in tujine, v sodelovanju z novim zavodom 
je zadišalo iz kuhinje pod jelšami, poskrbeli smo za 
zdrave, aktivne in čile Šmarčane. 
V osrednjem intervjuju predstavljamo Jasno Žerak, di-
rektorico javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri 
Jelšah. Ob in s sodelavci, ki z njo gledajo v prihodnost, 
veliko delajo in verjamejo v timsko delo, se odlično 
počuti. Dodaten razlog za dobro počutje v šmarskem 
kinu bodo imeli ljubitelji pokovke, sta prepričana Ajda 
Račečič in Žiga Planinšek. Več o tem si preberite na 
16. strani izdaje. Ne prezrite zanimivega prispevka 
Iz domoznanske kamre, kjer avtorica Mateja Žagar 
predstavlja dr. Vinka Lorgerja, ki je vidno zaznamoval 
zgodovino Šmarja pri Jelšah.
Ko že povezujemo danes in včeraj … Na današnji dan 
leta 1835 je bil rojen slovenski pesnik in pisatelj Si-
mon Jenko. Ko je bil star 29 let, je izšla njegova edi-
na pesniška zbirka z naslovom Pesmi (sicer z letnico 
izdaje 1865). Pri listanju zbirke je mojo pozornost 
pritegnila pesem z naslovom Namen mojih pesmi. 
»/…/ O beri jih, preberi vse, saj tebi so napisane.«
Mi ne prinašamo pesmi, ampak različne novice o živl-
jenju in delu v šmarski občini. Preberite jih in uživajte 
v jeseni. 
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Zadnji petek v septembru smo uradno v uporabo pre-
dali urejeno križišče glavne in lokalnih cest na Halar-
jevem hribu s pločnikom in avtobusnima postajališ-
čema. 

Piše: Sergeja Javornik
Foto: arhiv občine

Naložbo, ki je stala 162 tisoč evrov, je financirala država. 
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je dejal, 
da so cestne naložbe v šmarski občini dokaz, »da s 
skupnimi močni znamo in zmoremo.« Prepričan je, 
da bodo uspešno izvedena tudi načrtovana vlaganja. 
Poteka postopek za izdelavo projektne dokumentacije 
za rekonstrukcijo križišča v središču Šmarja pri Jelšah, 
v sklopu državnega prostorskega načrta za obnovo 
ceste Šentjur–Dobovec iščejo rešitve za šmarsko 
obvoznico. »Za ureditev križišča Mestinje je narejena 
idejna zasnova, kar predstavlja osnovo za nadaljevanje 
projektiranja; načrtovani sta še rekonstrukcija mostu 
in umestitev kolesarske poti na vseh krakih križišča,« je 
med drugim povedal minister. Ureditev glavne ceste na 
odseku Mestinje–Podplat, ocenjena na 1,8 milijona evrov, 
je predvidena po letu 2018. V prihodnjem letu bosta 
preplaščena odseka na glavni cesti Šentjur–Mestinje, kar 
bo državo stalo slabih 900 tisoč evrov. 
Župan Stanislav Šket se je ministru in njegovim 
sodelavcem zahvalil za angažiranost pri projektih 
posodobitve državne cestne infrastrukture na območju 

občine. »Zelo sem vesel, da je prišlo do ureditve na 
Halarjevem hribu, tako da je zdaj križišče bolj varno za 
otroke, urejenost pa prispeva tudi k lepši podobi kraja,« 
je dejal župan.
Slovesnost smo izvedli v sklopu aktivnosti ob evropskem 
tednu mobilnosti, zato je Občina iz Šmarja pri Jelšah 
organizirala brezplačen avtobusni prevoz za obiskovalce. 
Kulturni program so izvedli harmonikar Nejc Šuc ter Urh 
Murko, Rok Grobovšek, Blaž Drobnak in Vid Pevec, 
učenci osnovne šole Šmarje pri Jelšah. 

Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko je 
na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano oddala dve tako imenovani operaciji sode-
lovanja LAS z naslovoma Biosferna območja Slovenije in 
Jem drugače, jem domače. Operaciji bosta v primeru po-
trditve sofinancirani s sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.
Operacija Biosferna območja Slovenije predvideva sku-
pne dejavnosti treh biosfernih območij v Sloveniji, s kate-
rimi želimo povečati njihovo prepoznavnost in izkoristiti 
potenciale, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. 
Z operacijo Jem drugače, jem domače, želimo povečati 
osveščenost otrok in njihovih staršev o pomenu lokalno 
pridelane hrane, povečati usposobljenost ponudnikov za 
uspešnejši nastop na trgu, zagotoviti prepoznavnost lo-
kalnih ponudnikov in njihove ponudbe. 

Metka Kovačič, Razvojna agencija SotlaKot je znano, je Občina Šmarje pri Jelšah skupaj z Direk-
cijo Republike Slovenije za infrastrukturo junija letos z 
gradbenim podjetjem Lugariček iz Celja podpisala po-
godbo za izgradnjo nadhoda in posodobitev parkirišča, 
namenjenega za javni potniški promet,  v Šmarju pri 
Jelšah. Ker je podjetje Lugariček zašlo v finančne teža-
ve, smo pogodbene stranke odstopile od pogodbe, saj 
uresničitev naložbe ni bila več mogoča. Občina je zato v 
novem javnem naročilu izbrala ponudnika podjetje Rafa-
el iz Sevnice, ki je pripravljen dela, skupaj s partnerjem 
Vigrad konstrukcije iz Celja, izvesti za končno vrednost 
405.851,80 evra z DDV. 
Direkcija za infrastrukturo sofinancira projekt v višini 70 
% vrednosti naložbe. Sofinancerski delež 30 % ima ob-
čina delno zagotovljen v proračunu za letos, razliko pa v 
letu 2018, za kar je občinski svet na seji 19. oktobra 2017 
soglasno sprejel sklep o dopolnitvi načrta razvojnih pro-
gramov za to naložbo. Rok izvedbe je sicer tri mesece od 
uvedbe v delo.

Simona Dobnik

Projektna enota Inšpektorata Republike Slovenije za delo 
je v Šmarju pri Jelšah 18. oktobra izvedla brezplačno de-
lavnico za delodajalce o zagotavljanju dostojnega dela 
zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, 
z namenom preprečevanja delovnih sporov. Prostor za 
izvedbo delavnice je zagotovila Občina Šmarje pri Jelšah, 
v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Šmarje pri 
Jelšah in Razvojno agencijo Sotla pa smo povabili delo-
dajalce z območja vseh šestih občin upravne enote. Odziv 
je bil nad pričakovanji, saj je na delavnici sodelovalo več 
kot 50 udeležencev. 
Delavnica je bila izvedena v sklopu projekta »Odpravimo 
konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti 
posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter 
svetovanje delodajalcem. Doslej so izvedli že več delavnic 
po Sloveniji, nam najbližja lokacija je bilo Celje. (SJ)

Nadhod v Šmarju pri Jelšah

Operacije sodelovanja za nove izzive 

Uspešna delavnica za delodajalce

Minister napovedal še 
več cestnih naložb

Slavnostni prerez traku. 
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Svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 18. redni seji 6. 
septembra z večino glasov (17 za, proti je bila ena 
svetnica, vzdržan en svetnik) podprl idejno zasnovo 
za projekt izgradnje (klasičnega) kopališča Šmarje 
pri Jelšah in s tem omogočil nadaljevanje projekta.

Piše: Damjan Boštjančič, 
         vodja oddelka za družbene dejavnosti

Do konca leta bo tako predvidoma izdelan prvi del pro-
jektne dokumentacije, to so projekti za pridobitev grad-
benega dovoljenja (PGD), izdelano bo geotehnično po-
ročilo in tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje, če ne bo 
zapletov pri pridobitvi vseh potrebnih soglasij.

Kaj je načrtovano?
Predmet projekta je izgradnja manjšega bazenskega ko-
pališča s spremljevalnim servisnim objektom, igriščema 
za odbojko na mivki in kolesarski »pumptrack« oz. kolo-
park. Kopališče bi obratovalo le v poletni sezoni (predvi-
doma od konca junija do konca avgusta), pri čemer spre-
jeta idejna zasnova omogoča morebitno kasnejše pokritje 
bazena in obratovanje tudi v zimski sezoni.
V spremljevalnem objektu so predvideni servisni pro-
stori za kopalce (garderobe, sanitarije in tuši), recepcija 
ob vhodu, prostor za prvo pomoč, prostor za bazensko 
tehniko in gostinski lokal. Ta bi bil s sistemom ročnih 
zapestnic dostopen tudi obiskovalcem, ki ne vstopajo na 
bazen. Sprejeta idejna zasnova omogoča tudi morebitno 
kasnejše zaprtje dela terase (pod streho objekta), torej 
obratovanje lokala tudi v zimskem času. 

Plavalni in otroški bazen
Predvidena bazenska ploščad je pravokotne oblike, znot-
raj katere sta večji plavalni bazen (409 m²), manjši otro-
ški bazen (94,5 m²) in območje z igrali za otroke. Glo-
bina vode v večjem bazenu je 1,35 m (v območju prvih 
10 metrov celo 2 metra), kar omogoča tudi organizacijo 
plavalnih tečajev in vadbo plavanja. Otroški bazen je raz-
deljen na dva dela, prvi je globok 15 cm in je primeren za 
manjše otroke, drugi je z globino 60 cm primeren za ne-
koliko večje otroke in izvedbo plavalnih tečajev za mlajše 
otroke. Večji bazen je razdeljen na območje za plavanje in 
območje za sprostitev. Plavalni del je pravokotne oblike, 
omogoča postavitev treh plavalnih prog, na pogloblje-
nem delu omogoča igro vaterpola in izvedbo drugih vod-
nih iger. Sprostitveni del bazena je okrogle oblike in ima 
v enem delu izvedene masažne klopi in ležišča. V centru 
kroga je možna postavitev vodne gobe, kar bi dodatno 
prispevalo k atraktivnosti bazena. Okrog bazenov je za-
gotovljena osnovna površina za ležalnike in senčnike, si-

cer pa je okrog ploščadi predvidenih še približno 1.500 
m² zelenih površin za ležanje. Za senco bi skrbelo pri-
merno število na novo zasajenih dreves in senčnih jader.
Idejna zasnova predvideva maksimalno 600 obiskoval-
cev kopališča dnevno. Vodna površina (skupno nekaj več 
kot 500 m²) pa omogoča hkratno uporabo 200 kopalcev 
v bazenih.
Če bi se odločili za sistem ogrevanja vode s pomočjo sonč-
nih kolektorjev, je izgradnja ocenjena na dodatnih 54.900 
evrov (45.000 EUR + DDV). V primeru predvidene izgra-
dnje plinovodnega sistema v naselju Šmarje pri Jelšah bi 
lahko uporabili sistem ogrevanja vode na plinsko peč.        

Dodatna ponudba
Sprejeta idejna zasnova na tem območju predvideva še 
izgradnjo dveh igrišč za igranje odbojke na mivki in ko-
loparka, atraktivne asfaltirane krožne površine z grbina-
mi in krivinami za vožnjo s kolesi, skiroji in rolkami. S 
projektom izgradnje koloparka smo se kot partnerska 
občina prijavili na javni poziv za izbor operacij iz naslova 
podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru stra-
tegije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvaja-
nje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjan-
sko. Prejeli smo pozitiven sklep organa upravljanja LAS 
o 65-odstotnem sofinanciranju projekta z upoštevanim 
DDV. Potrebna je še dokončna potrditev na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Če bomo prejeli po-
trditev ministrstva, bomo več o projektu zapisali v eni od 
naslednjih številk Šmarskih novic. S preostalim delom 
naložbe kopališča se nameravamo prijaviti tudi na razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje projekta.

Ocenjena finančna konstrukcija na podlagi idejne zasnove.

Kopališče Šmarje 
pri Jelšah 

opis postavke vrednost - ocena (v EUR)
projektna dokumentacija 32.000
bazeni 120.000
bazenska tehnika (brez ogrevanja) 80.000
spremljevalni objekt 150.000
zunanje površine 110.000
kopališka oprema, otroška igrala 25.000
skupaj 517.000
skupaj z ddv 630.740
možnosti/dodatki:
športne površine (odbojka na mivki, kolopark) 25.000
sončni kolektor (ogrevanje vode) 45.000
vse skupaj 587.000
vse skupaj z ddv 716.140
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Iz proračuna 2017 v tej številki predstavljamo financira-
nje področja kmetijstva

Piše: mag. Zinka Berk, vodja odd. za gospodarstvo

Kmetijstvo je ena osnovnih in prvobitnih človekovih dejav-
nosti, katerega delež v celotnem gospodarstvu se z razvojem 
znižuje in zato ni več največji sektor globalne ekonomije. 
Kljub temu je kmetijstvo v Sloveniji še vedno nadpovprečno 
udeleženo. Beležimo nadpovprečni delež podeželskih ob-
močij, kar še prav posebej velja za občino Šmarje pri Jelšah. 
Povprečna velikost kmetije v občini je manjša od povprečne 
velikosti slovenske kmetije, kmetovanje je otežkočeno za-
radi hribovite lege zemljišč in zaradi velike razdrobljenosti 
zemljišč. Po podatkih Agencije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja ima občina Šmarje pri Jelšah okoli 640 kmečkih 
gospodarstev, od tega cca. 120  gospodarstev z več kot 10 
ha obdelovalnih površin, 195 gospodarstev ima nad 10 glav 
goveje živine, cca. 30 je kmetij, ki redijo več kot 10 prašičev. 
Nekoliko se je povečalo število kmetov, ki se ukvarjajo z ov-
čerejo in jih je okoli 35.  
V letu 2015 smo na podlagi usmeritev Ministrstva za kme-
tijstvo sprejeli nov pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini, ki je podlaga za 
dodeljevanje kmetijskih subvencij v programskem obdobju 
2015-2020.  Sredstva namenjamo za sofinanciranje investi-
cij v posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko 
in rastlinsko proizvodnjo ter za urejanje kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. Do sredstev so na podlagi javnega razpisa upra-
vičeni registrirani nosilci kmetijskih gospodarstev v občini, 
ki imajo vsaj 1 ha kmetijskih površin. Velikost kmetije ni 
omejitveni faktor, veseli smo, če za subvencijo zaprosijo 
mali kmetje, ki se na državne razpise ne morejo prijaviti. 
Vloge rešujemo mesečno in jih obravnavamo, dokler niso 
vsa sredstva porabljena. Na prvo odpiranje je prispelo 21 
vlog, na drugo odpiranje je prispelo 23 vlog, vsa razpisana 
sredstva smo porabili že do sredine aprila.  
Podporam razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na-
menjamo 12.500 evrov. Sredstva dodeljujemo na podlagi 
javnega razpisa. Predmet podpore so tako kot v preteklih 
letih naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji 
- dopolnilne dejavnosti ter izobraževanja in usposabljanja 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji in na podro-
čju predelave in trženja.
Na osnovi novega pravilnika, ki smo ga sprejeli v letu 2015, 
sofinanciramo iz občinskega proračuna tudi delovanje kme-
tijskih društev. V občini imamo 4 kmetijska društva, na ob-
močju Obsotelja in Kozjanskega deluje 7 kmetijskih društev, 
eno za območje regije. Kmetijskim društvom poleg sredstev 
za redno delovanje sofinanciramo tudi programe izobraže-
vanja in usposabljanja na področju nekmetijske dejavnosti, 
predelave in trženja. Na podlagi javnega razpisa občina 
sofinancira naslednja društva: društvo vinogradnikov in  

kletarjev Trta, čebelarsko družino Šmarje, konjeniško dru-
štvo Sv. Štefan, vinogradniško društvo »Štefan« Sv. Štefan, 
društvo kmetic Ajda, društvo podeželske mladine, društvo 
prašičerejcev, strojni krožek Sejalec, društvo govedorejcev, 
društvo zeliščarjev Olimje, slovensko združenje rejcev poni-
jev Sv. Štefan in društvo rejcev drobnice Cekin. 
Pri sofinanciranju zavarovalnih premij gre za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi na-
ravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, škodljivih orga-
nizmov na rastlinah in bolezni živali. Sredstva  dodeljujemo 
na osnovi javnega razpisa. Višina sofinanciranja občine je 
razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz 
nacionalnega proračuna do zakonsko dovoljene višine so-
financiranja.
Na osnovi zbiranja ponudb zagotavljamo sredstva za spod-
bujanje izobraževanja in usposabljanja kmečkih proizvajal-
cev v občini z namenom seznanjanja z obstoječo zakono-
dajo, zagotavljanja večje učinkovitosti kmetijstva in dolgo-
ročne sposobnosti preživetja na kmetiji. Finančna sredstva 
dodeljujemo registriranim izvajalcem izobraževanj, kot so 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje in Maribor ter Šolski cen-
ter Šentjur.
Na podlagi zakona o zaščiti živali  in pravilnika o pogojih 
zavetišča za zapuščene živali je občina dolžna zagotoviti iz-
vajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju 
občine. Zavetišče za živali je postavka, iz katere financiramo 
varstvo in oskrbo zapuščenih in najdenih živali (psi in mač-
ke) in stroške najema boksov. 
Kmetijsko ministrstvo je v letu 2009 z lovskimi družinami 
sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, na podlagi katerih razdeli občinam polovico kon-
cesijske dajatve od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini 
delovne površine. Občine jo morajo v občinskem proračunu 
izkazati kot namenski prejemek in ga porabiti kot namenski 
izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne 
vire. 
Lani in letos smo urejali šmarsko klet, ki spada pod postav-
ko »podeželski objekti«. V pritličju smo uredili prostore za 
delovanje društva vinogradnikov in društva kmetic Ajda. V 
teh prostorih društvi opravljata promocijske in izobraževal-
ne dejavnosti, urejena je vinoteka, organizirane so priredi-
tve in podobno. Veliko dela so člani opravili brezplačno. 
Na razpis za pridobitev sredstev Intereg Slo-Hr smo ponov-
no kandidirali s projektom In cultura veritas, s katerim želi-
mo pridobiti nepovratna sofinancerska sredstva za ureditev 
Skazove hiše, nekatere dopolnitve turistične infrastrukture 
v občini, več izobraževanj za turistične ponudnike in uspo-
sabljanje v različnih delavnicah. Začetne zagonske stroške 
smo načrtovali že letos, če bo projekt podprt, bomo izvedbo 
načrtovali v prihodnjih letih. 
Občina Šmarje pri Jelšah je izrazito kmetijsko usmerjena ob-
čina. Zavedamo se, da ima v okviru občinskega proračuna 
zelo pomembno vlogo pri ohranjanju in razvoju kmetijstva, 
zato kmečkim gospodarstvom in kmetijski dejavnosti v vsa-
koletnem proračunu že vrsto let namenjamo pomembna 
finančna sredstva.  

Kmetijstvo  
IZ PRORAČUNA 2017  



27. 10. 2017 | Šmarske novice 15 7

IZ
 O

B
Č

IN
S

K
E

 U
P

R
A

V
E

Svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji 19. oktobra sprejel 
stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen 
osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine 
Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del.
V času javne razgrnitve, ki je potekala od 18. julija do 
31. avgusta, in na javni obravnavi, ki je bila izvedena 23. 
avgusta, so občani in druga zainteresirana javnost dali 
skupno 44 pripomb. Do 16 pripomb so se strokovne služ-
be in načrtovalci opredelili negativno. Negativne so bile 
predvsem pripombe, ki so predstavljale povsem nove 
pobude za spremembo namenske rabe prostora (11 pri-

pomb), in pripombe, ki jih ni bilo možno dodatno uteme-
ljiti in so se nanašale na predhodno zavrnjene pobude oz. 
načrtovane ureditve (5 pripomb).
Med bolj odmevnimi pripombami je bila pripomba 146 
podpisanih krajanov krajevne skupnosti Tinsko proti 
spremembi namenske rabe dela zemljišča iz gozdnega 
zemljišča v območje za izkoriščanje mineralnih surovin. 
Občina se je do pripombe krajanov Tinskega opredelila 
pozitivno in načrtovano ureditev umaknila iz občinskega 
prostorskega načrta.

Mag. Anita Reich

Petnajstega novembra se bo začela zimska sezona, s 
tem pa obdobje zimskega vzdrževanja cest. Zimska 
služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za 
zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v 
zimskih razmerah. Zimsko vzdrževanje cest obsega: plu-
ženje snega s cestnih površin, kolesarskih stez, površin za 
pešce, posipavanje vozišč proti poledici z mešanico soli in 
peska, pregledniško službo, po potrebi krpanje udarniš-
kih jam s hladno asfaltno maso. Stroški zimske službe so 

odvisni od vremenskih razmer. Zimske razmere nastopi-
jo, ko je zaradi snega in poledice lahko ovirano ali ogrože-
no normalno odvijanje prometa. Vzdrževanje prevoznosti 
posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je 
določeno s prednostnimi razredi oziroma sklopi. 
V občini Šmarje pri Jelšah so občinske ceste razdeljene na 
dva sklopa, in sicer na najpomembnejše občinske lokalne 
ceste (šolske in delavske avtobusne proge, dovozi k zdra-
vstvenemu domu in vzgojno-izobraževalnim ustanovam, 
gasilskim domovom, upravnim in drugim javnim usta-
novam) ter na ostale lokalne ceste in javne poti. Občina s 
pogodbo preda zimsko vzdrževanje občinskih cest naju-
godnejšemu ponudniku, ki ga izbere na javnem razpisu. 
V času zaključka redakcije za oktobrsko izdajo občinske-
ga glasila je še potekal postopek izbire izvajalca zimske 
službe za tri sezone, tj. 2017-18, 2018-19 in 2019-20. (SJ)

Z gozdarji iz Rogaške Slatine smo 28. septembra orga-
nizirali strokovno srečanje. »Čutila smo dali na pašo in 
ves dan neomejeno sprejemali lepoto in energijo gozdov 
šmarske občine. Namen druženja je bil ozavestiti zelene 
danosti, čeprav to niso samo danosti,« je poudaril Dušan 
Debenak, vodja krajevne enote Zavoda za gozdove Ro-
gaška Slatina. 
Na krožni poti smo na markantnih točkah kozjanskega 
gričevnatega sveta ob harmonični nastopih glasbenikov 
in gozdarskih strokovnjakov spoznali marsikaj novega in 
zanimivega o gozdovih Slovenije. 
Izjemna kakovost prostora na področju ohranjanja nara-
ve in kulturne krajine vinogradniških območij naše obči-
ne so navdušile slehernega udeleženca dogodka. V goz-
dovih občine se je ta dan družilo skoraj sto udeležencev. 
Druženje smo v poznih popoldanskih urah zaključili na 
Škofiji pri Tacerjevih.

mag. Anita Reich

Stališča svetnikov do OPN-ja

Čutila dali na pašo

15. novembra se začne 
sezona zimskega 
vzdrževanja cest

Udeleženci so spoznali gozdove na šmarskem območju. 
Foto: arhiv občine
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Kako poteka gradnja 
telovadnice?

Učenci so v evropskem tednu mobilnosti veliko 
kolesarili. Foto: Vanja Užmah

Foto: Damjan Boštjančič

Občina Šmarje pri Jelšah je letos drugič zapored obe-
ležila evropski teden mobilnosti z različnimi dogodki.

Piše: mag. Anita Reich

Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska po-
buda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promo-
ciji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za člo-
veku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto 
povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo 
vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septem-
brom, ko se evropski teden mobilnosti zaključi z dnevom 
brez avtomobila.

Letošnji evropski teden mobilnosti je potekal pod slo-
ganom  Združimo moči, delimo si prevoz. Z deljenjem 
prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljič-
ni odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja posta-
nejo še zabaven družaben dogodek. Z različnimi izvajalci 
smo v evropskem tednu mobilnosti skupaj izvedli oz. 
organizirali številne dogodke. Na tem mestu velja pred-
vsem zahvala njim, saj so s svojim delom pripomogli k 
spodbujanju in ozaveščanju trajnostnih oblik mobilnosti. 
Zahvaljujemo se članom Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah, Policijski 
postaji Šmarje pri Jelšah, Združenju šoferjev in avtome-
hanikov Rogaška Slatina, javnemu zavodu Otroški vrtec 
Šmarje pri Jelšah, OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan, 
Knjižnici Šmarje pri Jelšah, Zavodu Vozim in prostovolj-
cem.
Ob tem velja poudariti, da si občina prizadeva izvesti 
čim več trajnostnih ukrepov, ki sledijo načelom trajno-
stne mobilnosti. Trudimo se za uveljavljanje in izboljše-
vanje možnosti za preoblikovanje prometnih površin v 
korist pešcev in kolesarjev, aktivno sodelovanje občanov 
in boljšo kakovost bivanja danes in v prihodnje. V letu 
2017 smo tako izvedli številne trajne ukrepe, med katere 
spadajo naložbe v izgradnjo pločnikov, kolesarske steze, 
postavitev polnilnice za električna vozila in ureditev avto-
busnih postajališč. Sprejeli smo tudi Celostno prometno 
strategijo, na podlagi katere bomo z ukrepi trajnostne 
mobilnosti dosegli večjo kakovost bivanja, večjo varnost, 
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in učinkovitejši 
prometni sistem v občini.

Gradnja telovadnice pri podružnični šoli na Sv. Štefanu 
poteka po terminskem načrtu. Objekt je pod streho, za-
čenjajo se dela, potrebna za ureditev strojnih in elektro 
instalacij ter ostala obrtniška dela. (SJ)

Evropski teden mobilnosti
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Čili festival v Šmarju pri Jelšah (p)ostaja magnet za 
množico obiskovalcev od blizu in daleč, ki jih letos ni 
motilo niti muhasto vreme z dežjem. Društvo ljubi-
teljev čilijev Slovenije je na čelu z Maticem Vizjakom 
poskrbelo za tretjo izvedbo v občinskem središču. 

Piše: Sergeja Javornik
Foto: Foto klub Šmarje

Pozornost obiskovalcev, po oceni organizatorjev jih je bilo 
4.000, so pritegnili tekmovalci na dveh preizkusih. De-
vet ekip je v sklopu tekmovanja za hudičev kotel skuhalo 
chilli con carne. Tekmovanje je imelo dobrodelno noto. 
Izkupiček od prodaje v višini 2.017 evrov organizator-
ji namenjajo otrokom iz socialno ogroženih družin. Del 
izkupička so v minulih dneh že predali šmarski osnovni 
šoli in vrtcu, o čemer več pišemo na naslednji strani. 
Dvanajst tekmovalcev je želelo zlati habanero. Ponovno 
ga je osvojila Vesna Andrejc iz Šoštanja, ki je ugnala 
enajst sotekmovalcev pri prežvekovanju čilijev. Ves čas 
dogajanja festivala so ponudniki na 31 stojnicah ponujali 
različne čili dobrote, za glasbeno kuliso so poskrbeli člani 
atraktivne skupine Mariachi fiesta en jalisco. Otroci so po 
tradiciji lahko ustvarjali na osnovi napotkov članov kluba 
Netek, ki je skrbel tudi za izvedbo natečaja. Učenci 2., 5., 
6., 7. in 8. razreda šmarske šole so na natečaj poslali kar 
55 likovnih del. 
Organizatorji na čelu z Maticem Vizjakom so zadovoljni 
s še tretjo izvedbo festivala in napovedujejo: »Se vidimo 
spet naslednje leto v prvi polovici septembra.«

Čili festival znova navdušil in presenetil
Pestro dogajanje je na čili festival ponovno privabilo množico. 

Strokovna komisija je budno spremljala 
tekmovanje za hudičev kotel. 

Netkovci so bdeli nad ustvarjanjem otrok.  

Mariachi fiesta en jalisco so bili prijetna popestritev. 

Najboljši trije na tekmovanju za zlati habanero z 
Maticem Vizjakom. 
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V torek, 10. oktobra, nas je obiskal pobudnik in organiza-
tor 3. pravega čili festivala Matic Vizjak s soorganizator-
ji. Med festivalom so zbirali prostovoljne prispevke, kate-
rih del nam je Matic predal kot donacijo skladu otroškega 
vrtca v višini 600 evrov.
V imenu Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah in sklada vrtca 
se iskreno zahvaljujemo za izjemno finančno donacijo ot-
rokom, predvsem pa iskrena hvala celotni ekipi Društva 
ljubiteljev čilija Slovenije, ki z izjemnim delom, energijo 
in entuziazmom dajejo zgled otrokom in mladim, kako 
lahko z delom, pripadnostjo in neverjetno energijo ustva-
rijo odlično zgodbo o uspehu in jo ponesejo ne samo v 
slovenski prostor, temveč tudi izven Slovenije. Da ne gre 
samo za lasten uspeh, priča tudi donacija. Hvala ekipi, 
ker kljub uspešni zgodbi najde prostor in čas za otroke in 
njihove družine, ki v nekem trenutku ne zmorejo. Hvala 
ekipi, ker so otrokom pokazali, kako pomembno je po-
misliti na ljudi okoli sebe, ki bijejo bitke, ki so pogosto 
skrite očem. Hvala ekipi Društva ljubiteljev čilija Sloveni-

Matic Vizjak iz Šmarja pri Jelšah je prejel priznanje ino-
vativni mladi kmet 2017. »Priznanja sem si izjemno želel 
in sem res vesel, da sem ga dobil; ne zaradi sebe, ampak 
zaradi moje družine in naše kmetije. Vemo, da me pri 
vsem podpirata starša, ki sta v ozadju, jaz sem 'front-
man', se povsod pojavljam, ampak vseh izdelkov, linij in 
uspehov ne bi bilo brez staršev, ki jima namenjam to pri-
znanje. Priznanje tudi pomeni, da nas ljudje cenijo, nam 
zaupajo, kupujejo naše izdelke,« je Matic Vizjak povedal 
za Šmarske novice. 
Zadovoljen je, da je za delo, izdelke in pridelke kmetije 
Vizjak vedno večje zanimanje širše javnosti; vrstijo se 
predstavitve v medijih, na oglede k njim prihajajo skupi-
ne iz različnih krajev. Vse to družino Vizjak žene naprej, 
tudi k uvajanju inovacij na kmetiji. Med njimi je na prvem 
mestu čili vino, za katerega so na enem najprestižnejših 
tekmovanj na svetu prejeli tri odličja. O uspehih in načr-
tih v prihodnje bo Matic Vizjak več povedal v osrednjem 
intervjuju, ki bo objavljen v naslednji številki občinskega 
glasila, ki izide 24. novembra. (SJ)

je, ker bomo z njihovo iskreno pomočjo te družinske bit-
ke za trenutek ali dva spremenili v brezskrbno doživetje 
in veselje ter jim pokazali, da so okoli njih ljudje, ki želijo 
pomagati in ki resnično pomagajo.
Prav tako je Društvo ljubiteljev čilija Slovenije na čelu 
z Maticem Vizjakom s prispevkom v višini 800 evrov 
obogatilo sklad OŠ Šmarje pri Jelšah. Društvu se zahva-
ljujemo za donacijo, s katero bomo učencem iz socialno 
šibkejših družin lažje omogočili udeležbo na šolskih de-
javnostih, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti. Žal ugota-
vljamo, da je takih učencev vedno več, s prispevkom pa 
bomo lažje omilili marsikatero socialno stisko in s tem 
priklicali nasmeh na obraze otrok. 

Jelka Kitak, ravnateljica Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, 
Saša Ogrizek, predsednica sklada Otroškega vrtca Šmarje 

pri Jelšah, Mitja Šket, ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah, in 
Špela Jagodič Kunej, predsednica šolskega sklada 

Donacija Društva ljubiteljev čilija Slovenije

Matic Vizjak, inovativni mladi kmet 2017

Ob prejemu donacije v vrtcu. Foto: arhiv vrtca

Silvo, Marjana in Matic Vizjak z Borutom Pahorjem 
po podelitvi priznanja inovativni mladi kmet 2017 na 
sejmu Narava in zdravje v Ljubljani. Foto: Jk Design 
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Tema projekta Oktober – mesec požarne varnosti v letu 
2017 so intervencijske poti in površine za gasilce, med ka-
tere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za ga-
silska vozila, delovne površine za gasilska vozila in posta-
vitvene površine za gasilska vozila. Na tematiko letošnjega 
meseca požarne varnosti opozarjamo s sloganom »Ko se 
nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«

Želja in namen projekta je ozavestiti tudi prebivalce občine 
Šmarje pri Jelšah, da ravnajo premišljeno in odgovorno. 
Intervencijske poti, ki jih v občini Šmarje pri Jelšah ne pri-
manjkuje, so namenjene interventnim vozilom, označene 
so s prometnim znakom ali označbami na vozišču v skladu 
s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah. Poskrbeti je treba, da bodo intervencijske 
poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upo-
števati je treba talne oznake in prometne znake, s katerimi 
so te površine označene. Vozila morajo biti parkirana le na 
označenih parkirnih mestih, površine pa morajo biti očiš-
čene (odstranjene večje veje, postriženo grmovje, očiščen 
sneg in podobno). Zabojniki za smeti morajo biti postavlje-
ni tako, da ne ovirajo dovozov in dostopov. Na površinah 
ne smejo biti postavljene ovire, ki jih ni možno odstraniti 
(betonska cvetlična korita in podobno). Če so nameščene 
zapornice in zaporni količki, naj bodo takšni, da jih lahko 
ob intervenciji odprejo tudi vozniki interventnih vozil.
Vse, kar lahko občani storimo za učinkovito prehodnost 
intervencijskih poti, je, da vestno spoštujemo predpise, 
odgovorno parkiramo, opozarjamo na nepravilnosti, saj 
lahko vsak občan zelo vpliva na sproščenost poti, ki bo ga-
silskim in drugim intervencijskim vozilom omogočila hiter 
in neoviran dostop do kraja intervencije.

Miha Šket, sodelavec za zaščito in reševanje

Pionirke in mladinke Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Šentvid pri Grobelnem ter člani B in članice A PGD-
-ja Mestinje so se uvrstili na državno gasilsko tekmovanje 
Matevža Haceta, ki bo prihodnje leto. Nastop so si zagoto-
vili z uspehi na regijskih tekmovanjih 14. in 15. oktobra v 
Zrečah. 
Pred tem je v Šmarju pri Jelšah potekalo območno gasilsko 
tekmovanje mladine za memorial Matevža Haceta. Pionirji 
in pionirke so se pomerili v vaji z vedrovko, štafetnim pre-
nosom vode in v vaji razvrščanja. Mladinci in mladinke so 

izvajali mokro vajo s hidrantom, reševali teste in se izkazali 
v vaji razvrščanja. Najboljše tri tekmovalne enote iz vsake 
kategorije so se udeležile regijskega tekmovanja. Tam so 
tekmovali: pionirke Kristan Vrha, Šentvida pri Grobelnem 
in Sv. Štefana, pionirji Šmarja pri Jelšah, Zibike in Sv. Šte-
fana, mladinke Šentvida pri Grobelnem ter mladinci Mes-
tinja in Kristan Vrha. (SJ)

Mesec požarne varnosti

4 ekipe na državno 
tekmovanje

Udeleženci območnega tekmovanja v Šmarju pri Jelšah 
pred razglasitvijo rezultatov. Foto: Boštjan Koštomaj

Članice A PGD Mestinje med tekmovalno vajo v Zrečah. 
Foto: PGD Mestinje 
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Zdravi, aktivni, 
čili Šmarčani

Pokušina županovega vina z županom 

Predzadnjo sobotno popoldne v septembru smo prijet-
no in dobro izkoristili za druženje, zabavo in gibanje. Na 
osrednji prireditvi ob evropskem tednu mobilnosti in 
evropskem tednu športa, ki smo jo poimenovali Zdravi, 
aktivni, čili Šmarčani, so se predstavili športni klubi in 
društva, ki delujejo na območju občine Šmarje pri Jelšah. 
Programe dejavnosti so predstavniki društev in klubov 
predstavili na stojnicah, nekateri so pripravili in izvedli še 
posebne točke, s katerimi so popestrili dogajanje. Obisko-
valci so se lahko preizkusili v testu hoje na dva kilometra, 
si ogledali nogometno tekmo šmarskih nogometašev, so-
delovali v ustvarjalnih Netkovih delavnicah, predvsem pa 
uživali v pestrem dogajanju. 
Prireditev je organiziral Javni zavod za turizem, šport in 
mladino v sodelovanju z Občino Šmarje pri Jelšah. Ob-
sežna foto galerija je na ogled na občinski spletni strani 
smarje.si. (SJ)

Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah ter 
Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jel-
šah sta v sklopu čili festivala v vinski kleti organizirala 
pokušino županovega vina z županom. Obiskovalce smo 
pričakali na ploščadi pred kulturnim domom; do vin-
ske kleti so nas s plesom in harmoniko pospremili člani 
folklornega društva Mestinje. 
Poleg županovega  vina smo lahko poskusili še ostala vina 
naših lokalnih pridelovalcev. Seveda brez čili vina ni šlo. 
Žene iz Društva kmetic Ajda so poskrbele za domače dob-
rote. Za glasbeno spremljavo je poskrbel kvartet Pušeljc.
Obiskovalci so bili navdušeni nad lepim ambientom v 
vinski kleti in marsikdo je obljubil, da se kmalu zopet 
vrne.

Melita Bevc Mladi foklorniki so vabili v odprto vinsko klet. Foto: Melita Bevc

Mladi so tudi zaplesali. Foto: Sergeja Javornik

Predstavljene so bile tudi rekreativne 
možnosti za odrasle. Foto: Sergeja Javornik
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1. Festival godb in kulinarike

Mladi foklorniki so vabili v odprto vinsko klet. Foto: Melita Bevc Kuhna pod jelšami je bila zelo dobro obiskana. 

Otroci so ustvarjali v delavnicah. 

Sončna prvooktobrska nedelja je nudila odlično kuliso za 
1. Festival godb in kulinarike v Šmarju pri Jelšah, s ka-
terim je Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah že četrto 
leto zapored z godbo na pihala popestrilo dogajanje. 
Tradicionalno srečanje godb, ki ga društvo organizira 
v sodelovanju z območno izpostavo javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (OI JSKD) Šmarje pri Jelšah je letos 
prvič dobilo mednarodni prizvok, saj so se ga na povabi-
lo domačih godbenikov udeležile kar tri godbe iz tujine: 
godbeno društvo Nabrežina in pihalni orkester Breg iz 
Italije ter godbeniki iz St. Mareina pri Gradcu iz Avstrije. 
Iz Slovenije so sodelovali: godbe Orlica iz Bistrice ob Sotli, 
Vrha nad Laškim, Zabukovice, Laškega in Liboj, pihalna 
orkestra iz Prebolda in Celja ter šmarski godbeniki. 
Med tem, ko so godbe igrale na različnih lokacijah po 
Šmarju in bližnji okolici, so se na ploščadi pred kultur-
nim domom že pripravljali gostinci, ki so poskrbeli za 
kulinarični del festivala – kuhno pod jelšami. Za kulina-
rične užitke na festivalu so svoje kuhinje predstavili: Hiša 
okusov, gostilna Šempeter, restavracija Zadružnik, pivo-
varna in pivnica Lipnik, Kameleon – slastne ideje in Hiša 
vin Emino. Seveda dobrot ni manjkalo niti na stojnicah 
kmečke tržnice.

Ob enajstih so se vse godbe zbrale na ploščadi, kjer se je 
vsaka predstavila s kratkim programom. Poleg domačih 
godbenikov, ki so pripravili novo koreografijo korakanja, 
so bile največ pozornosti deležne mažoretke iz Liboj in 
Laškega. Vrhunec srečanja godb je nastopil, ko je skoraj 
400 sodelujočih godbenikov skupaj pod taktirko doma-
čega kapelnika Boruta Lorgerja zaigralo tri skladbe. 
Najmlajši sodelujoči godbenik je bil star 10 let, najstarejši 
90 let. Oba sta od organizatorja prejela spominsko darilo.
Po zaključku godbeniškega dogajanja je za zabavo zbra-
nih obiskovalcev ob dobrotah kuhne pod jelšami skrbel 
kvartet Pušeljc.
Organizatorji so pokazali, da je v sodelovanju ključ do us-
peha. Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah in OI JSKD 
Šmarje pri Jelšah sta poskrbela za mednarodno srečanje 
godb, novi zavod za turizem, šport in mladino je orga-
niziral kmečko tržnico in kuhno pod jelšami, Mladinski 
klub Netek je pripravil delavnice za otroke. Sodelujoči 
godbeniki, gostinci in obiskovalci so bili nad prireditvijo 
navdušeni in si želijo še več podobnih.

Besedilo in fotografije: Tomaž Stiplošek

Skupni nastop 400 godbenikov, kmečka tržnica in kuhna pod jelšami. 
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Jasna Žerak od prvega junija vodi javni zavod Zdra-
vstveni dom Šmarje pri Jelšah. Prijetna sogovorni-
ca je, praktično vseskozi nasmejana. Novih izzivov 
se loteva premišljeno, ne za vsako ceno. Najlepše in 
največje delovne izzive prepozna v skupinskem delu, 
z ljudmi, ki so usmerjeni v prihodnost, za skupno 
dobro in napredek. Štiri mesece vodi 130-članski 
kolektiv, ki s strokovnim delom, zavzetostjo in pod 
vplivom nove energije vodilne že beleži pomembne 
dosežke. O njih, številkah in nekaj tudi o sebi nam je 
Jasna Žerak razkrila v osrednjem intervjuju. 

Spraševala: Sergeja Javornik
Foto: osebni arhiv

Kdo je Jasna Žerak?
»Sem ženska, mati, hči, žena, kot direktorica šmarskega 
zdravstvenega doma pa del tima, usmerjenega v pomoč 
ljudem. Doma sem v Rogaški Slatini. Živim aktivno 
življenje, berem, potujem, rada imam ples in šport.«

Ko se je vaše ime pojavilo med kandidati za direktorja 
ZD-ja, ste v prvih izjavah poudarjali svojo neodvisnost 
in neobremenjenost z biti nekomu všečna. Zakaj je 
(bilo) to pomembno?
»Ko si neodvisen, lahko delaš v dobro vseh ljudi, lahko si 
usmerjen v prihodnost. Človek ni sam sebi namen. Treba 
je znati delati skupaj - timsko. Neodvisnost ti prinaša 

določeno samozavest, odprtost do novosti, širino. Ja, 
zame je vedno pomembno biti samostojen,  neodvisen in 
hkrati imeti ob sebi ljudi, ki prepoznajo skupne cilje. Moji 
sodelavci vedo, da se zavedam, da posameznik ne more 
graditi uspešne zgodbe sam.« 

Koliko vam izkušnje iz bančništva koristijo pri 
vodenju ZD-ja?
»V bančništvu sem se naučila usmerjenosti k cilju, k 
rezultatom, da nobena zmaga ni pomembna, če nisi 
znal doseči 'win-win' situacije. Ko si enkrat v tako 
velikem sistemu, si podvržen rednemu izobraževanju 
s področja stroke, vodenja ljudi. Kadar napreduješ, 
te delodajalec preveri tudi s psihološkimi testi. Nič ni 
podvrženo naključju. Res sem hvaležna svojim preteklim 
delodajalcem, da so vlagali v moje znanje, ki ga danes 
lahko koristim na področju vodenja javnega zavoda. 
Moje zadnje delovno področje je bilo vodenje oddelka 
srednjih in malih podjetij za Slovenijo vzhod. Imela 
sem vpogled v poslovanje srednjih in malih podjetij. 
Sodelovala sem pri razvojih teh podjetij in vsaka zgodba 
se ti vtisne v spomin. Še danes, ko se vozim po Sloveniji 
in opazujem podjetja, sem vesela, ko vidim, da delujejo 
uspešno in da podjetja rastejo. Hkrati sem zamenjala 
kar nekaj timov, ki sem jih takrat vodila, in štejem si za 
uspeh, da smo ohranili stike, da se veselimo trenutkov, ko 
se srečujemo, si izmenjujemo izkušnje in še delujemo po 
sistemu sodelavcev in prijateljev. In veste, to v življenju 
res šteje.« 

Primopredaja poslov je bila zadnji dan maja, funkcijo 
ste uradno začeli 1. junija 2017. Kako ste začeli 
uresničevati zastavljene cilje, vizijo svojega programa 
vodenja? Kako so/bodo merljivi rezultati?
»Javni zavod vodim štiri mesece, a smo začeli zelo 
delovno. Dobila sem sodelavce, ki radi delajo, in moram 
povedati, da smo se ciljno usmerili. Že v juliju smo dobili 
razpis za nepovratna sredstva za sedem defibrilatorjev in 
UKV postaje za vsa reševalna vozila; štirje defibrilatorji  
bodo postavljeni v občini Šmarje pri Jelšah, in sicer na 
telovadnici ter v krajevnih skupnostih Sveti Štefan, 
Sladka Gora in Zibika. Pristopili smo k prenovi 
informacijskega sistema, strežnikov, spletne strani, 
želimo si izdati svoj časopis, da bodo sodelavci in pacienti 
seznanjeni z novostmi v zavodu. Pridobili smo nove 
programe antikoagulantne ambulante, ki jo vodijo Nina 
Lotrič, dr. med., Bernarda Halužan Podhraški, dr. med., 
in Andrej Jazbec, dr. med., nov program farmacevtskega 
svetovanja, ki ga bo izvajala Tanja Zorin, mag. far. spec., 
iz Celjskih lekarn, in nov program Zdravstveno-vzgojni 
center, ki prinaša dodatne dohodke v letu 2018 v višini 
56.000 evrov. 

Jasna Žerak: »Rada bi se zahvalila vsem svojim sodelavcem, 
ki z mano gledajo v prihodnost, ki veliko delajo in verjamejo 
v to, da s timskim delom dosežemo veliko. Iskrena hvala za 
topel sprejem v kolektiv, kjer se odlično počutim.« 

»Ljudje smo
ključnega pomena.«

Jasna Žerak, direktorica javnega zavoda 
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
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Zaposlenih nas je 130. Letos se je že pred mojim 
prihodom v zavodu zaposlilo kar nekaj sodelavcev in to 
pomeni obvezo za zavod, da moramo dvigovati prihodke, 
ki pa jih lahko samo z novimi programi. Programa dela 
nisem napisala samo, da bi bila izbrana, programu dela 
s sodelavci tudi sledimo. Finančne rezultate merimo 
mesečno. Ni nam pa lahko, zraven je posegla vlada, 
ki je sprostila plače v javnih zavodih, ni pa zagotovila 
financiranja napredovanj. Torej rezultate res budno 
in mesečno spremljamo. Moji sodelavci me poznajo, 
preverjam vsak nepotreben strošek, ampak zato ne smeta 
trpeti razvoj in stroka. Usmerjamo se v prihodnost, ne 
smemo tacati na mestu, ne sme nas biti strah, treba je 
korakati k ciljem.« 

Kakšne so zadnje številke iz poslovanja JZ-ja? 
»ZD je ob polletju ustvaril 2,6 milijona evrov prihodkov 
po načelu fakturirane realizacije, kar predstavlja 51,1 
odstotka načrtovanega prihodka za letos. ZD ocenjuje, 
da bodo do konca leta celotni prihodki realizirani v višini 
5,16 milijona evrov in bodo za 2,8 odstotka višji, kot smo 
jih načrtovali v finančnem načrtu. Poslovni prihodki 
bodo znašali 5,17 milijona in bodo za 2,7 odstotka višji, 
kot so bili načrtovani v finančnem načrtu. 
Odhodki so ob polletju znašali 2,6 milijona, po oceni 
bodo do konca leta znašali 5,15 milijona, kar pomeni 
2,5-odstotno preseganje načrtovanih odhodkov v 
finančnem načrtu. Ob tako ugotovljenih prihodkih in 
odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da so prihodki 
zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov, tako da ZD 
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini  1.350 
evrov, ki ostane začasno nerazporejen.« 

Kar nekaj let so bile težave zaradi pomanjkanja 
zdravnikov, v zadnjem obdobju je kar nekaj novosti 
na tem področju. Se obetajo še kakšne zaposlitve?
»Vesela sem, da se nam je v Šmarju pridružila nova 
zdravnica Lea Romih, dr. med. spec. druž. medicine, 
in iskrena zahvala zdravnici Veri Čakš, dr. med., da je 
sprejela izziv in se zaposlila, kljub pogojem za upokojitev, 
da trikrat tedensko opravlja delovno obveznost v Rogaški 
Slatini. Hkrati se nam je pridružila za dva dni tedensko 
tudi zdravnica Bernarda Halužan Podhraški.  Kot dodatna 
pridobitev za ZD in za prebivalke naših občin je nova 
ginekologinja Unita Zupanc, ki bo po urniku skupaj z dr. 
Šehovičem delala v ginekološki ambulanti v zdravstveni 
postaji Podčetrtek ob ponedeljkih dopoldan in sredah 
popoldan. Prav tako smo izvedli razgovore z bodočimi 
specializanti družinske medicine iz našega okolja. Trije 
izmed njih bodo specializirali družinsko medicino. Zadaj 
so tudi študentje medicine, ki izhajajo iz našega okolja. 
Upam, da jih bomo znali usmerjati, da ostanejo v našem 
okrožju.«

Še kakšne novosti na drugih področjih dela JZ-ja, ki 
bodo vplivale na uporabnike?
»V svoj program dela sem zapisala, da bomo usmerjeni k 
pacientom. V ta namen razvijamo in krepimo programe 

preventive. Pridobljen novi program Zdravstveno-
vzgojni center prinaša programe: Gibam se, Opuščanje 
kajenja, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Tehnike 
sproščanja, Spoprijemanje s stresom, Ali sem fit, 
nadgradnja Zdravo hujšanje, delavnice Zdrava prehrana. 
Ta članek bi izkoristila, da povabim ljudi v referenčne 
pisarne, kadar dobijo vabilo. V referenčnih pisarnah 
so vam na voljo usposobljene diplomirane medicinske 
sestre, ki bodo izvedle osnovni pregled, vas poučile o 
zdravem načinu življenja in vas napotile na delavnice, 
ki bodo pripomogle k izboljšanju življenjskega sloga. 
Prav tako se v ZD-ju povezujemo z okoljem. Z veseljem 
sodelujemo z vsemi vrtci, šolami, gasilskimi zvezami. Na 
voljo imamo uspešen in strokoven kader, ki z veseljem 
deli znanje na sovaščane in širše.« 

Bodo kakšne spremembe v organizaciji nujne 
medicinske pomoči?
»Nujna medicinska pomoč se spreminja. Vlada je 
predpisala, da se nujna medicinska pomoč mora 
ločiti od družinske medicine. V prihodnosti bo treba 
organizacijsko pristopiti k temu projektu. Vendar je 
država to predpisala, ni pa zagotovila dovolj izšolanih 
urgentnih zdravnikov, tako da organizacija ostaja v 
domeni družinskih zdravnikov. Bodo pa v prihodnosti 
spremembe na tem področju.« 

Še kakšna vlaganja, posodobitve, pridobitve v 
zdravstvenem domu v Šmarju pri Jelšah?
»Že delamo načrte naložb za leto 2018. Skupaj z občinami 
smo pregledali najbolj nujne naložbe. Tako moramo v 
Šmarju nujno pristopiti k zamenjavi energenta kurjave, 
saj trenutno uporabljamo utekočinjeni naftni plin, ki je 
najdražji energent. Prav tako so potrebne energetska 
sanacija stavbe, obnova asfalta pred ZD-jem, obnova 
pločnika pred fizioterapijo, ureditev veznega hodnika 
med ambulantami. Na Kozjanskem si zelo želimo, da 
bi otroci imeli na voljo pediatra, v ta namen moramo 
prenoviti prostore v postaji Podčetrtek. V Podčetrtku in 
Kozjem je treba prenoviti zobni ambulanti. V Rogaški 
Slatini čakamo, da se preseli lekarna v svoje prostore. 
S tem pridobimo prostore za zdravstveno vzgojo, 
psihologinjo in logopedinjo ter za zdravstveno-vzgojni 
center. Sedaj se morata psihologinja in logopedinja seliti 
iz prostora v prostor, kjer je trenutno prosto. Želimo pa 
si, da ne bi vlagali samo v zidove. Želimo si vlagati v nove 
programe, diagnostiko, izobraževanje, kader. Ljudje smo 
ključnega pomena.« 

V prostem času ste športno aktivni  (tek, tenis). Ste 
ozr. kdaj boste tekli na prireditvi Tek po šmarskih 
bregih in kdaj ste nazadnje ozr. boste igrali na tenis 
igriščih Jelšingrad v Šmarju?
»Z veseljem se udeležim. Šport zame pomeni imeti dovolj 
psihofizične kondicije za doseganje ciljev v življenju. 
Pomeni, da se človek uravnoteži na vseh področjih. Tako 
deluje vsa moja družina.« 
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Kaj žene ljudi v kine-
matografe? Nekdo bo 
izpostavil zabavo, drugi 
najdejo v filmu najboljši 
umetniški izraz, zopet 
tretji v kino zahajajo, 
da bi tam našli nekaj, 
po čemer že od otroštva 
poznajo kino in s tem 
povežejo vonj in videz 

ter posebno vzdušje v zanimivo besedo. Pokovka.

Piše: Žiga Planinšek

Polemike, ali ta prigrizek sploh sodi v dvorano ali ne, tra-
ja, odkar se je nekdo spomnil, da bi kaj prigriznil med 
filmom. Pokovka se je pojavila v Ameriki, kjer je njena 
domovina tako ali drugače že stoletja, redna spremljeval-
ka gledalcev pa naj bi vedno bolj postajala po letu 1927, 
po obdobju nemega filma. Le zakaj?
Največji zasvojenci s filmom vam lahko goreče zatrdijo, 
da prava filmska izkušnja zahteva koncentracijo. Zvoč-
ni film je torej gledalcem omogočil, da so lažje obogati-
li filmsko izkušnjo s pokovko, vsakršen hrup je namreč 
lahko zmotil spremljanje nemega film. Problem je nastal 
in je še, na kar smo gledalci kina vedno opozorjeni, v čis-
toči, pa ne zgolj v smislu zvoka. Kinematografi pač niso 
prostori za prehranjevanje in spotoma še spremljanje 
filma, čeprav si marsikdo mehak sedež interpretira kot 
udobje domačega kavča. 

Bolj je moteče, da je film kot tak nedvomno v srcu po-
membna umetnost, umetnost in aktivnost hranjenja ob 
uživanju v njej pač nista nekaj, nad čemer bi bili pretirano 
navdušeni. Jejte sendvič v galeriji, pa boste na lastni koži 
gotovo čutili očitajoče poglede. Seveda se film razlikuje 
po tem, da večinoma cilja na širši krog gledalcev, ki niso 
tako striktni zagovorniki umetnosti, torej je del njihove 
izkušnje povezan s pokovko. Poleg vsega sta v poveza-
vi s kinom in filmom pomembni še dve besedi: dobiček 
in kapital. Dejstvo, da naj bi se že leta 1945 polovico vse 
ameriške pokovke pojedlo v kinih, je dovolj zgovorno. 
Kakorkoli že »pražim« to zadevo, dejstvo je, da pokovka 
spremlja kino že vse od zakajenih dvoran s platnom, na 
katerem se predvajajo črno-bele podobe in zraven igra 
klavir. Ljudem je prišla v kri, nekaterim je to del »uživa-
nja filma« in celo predpogoj, da sploh gredo v kino, kjer 
jih pričaka sveža. Navsezadnje se vse začne in konča pri 
bontonu. Preproge in sedeži se ne umažejo sami, nemar-
no žvečenje pa tudi ne prihaja vedno s platna. Glede tega 
mislim, da ni treba preveč skrbeti pri domačih gledalcih. 
Umetnost pač ne more zmagati za vsako ceno, zato se bo 
treba v tem primeru prilagoditi. Morda so pokovki bolj na 
kožo pisane srhljivke ali vojni žanr, intimne drame pa so 
bolj za tiste fanatike, ki jim zadostuje zgolj kakšen poži-
rek vode med celovečercem. Če naj bi pokovka pomagala 
rešiti ameriške kinematografe v času velike gospodarske 
krize, je to dovolj trdno dejstvo, da dobi svojo priložnost 
še v Šmarju. Prva bo že 6. novembra. 
Uživajte v vsakem kadru, prizoru in sekvenci, s pokovko 
ali brez nje.

Pokovka je izjemno popularen prigrizek po svetu, ki se je 
uveljavil v Mehiki pred 9000 leti. Današnjo prepoznav-
nost je dosegla leta 1890 z iznajdbo prvega komercialne-
ga stroja za izdelavo pokovke. Razcvet je doživela, ker za 
izdelavo pokovke nisi potreboval kuhinje, ampak le maj-
hen stroj, ki je bil celo premičen. Danes na nogometni 
tekmi, jutri že na cirkuški predstavi. V času velike depre-
sije med leti 1930 in 1940 je pokovka imela srečo, saj je 
bila poceni prigrizek in je depresijo lažje preživela. Sreča 
jo je spremljala tudi med drugo svetovno vojno. Pokovka 
je pokala, se širila in razveseljevala brbončice sveta.
Dosegla je tudi samostojno Slovenijo, kjer je postala po-
gosta spremljevalka obiskovalcev v kino dvoranah. A 
vsa kina v Sloveniji je ne ponujajo. Še vedno mnogokje 
prevladuje mnenje, da pokovka moti pozornost gledalca 
med filmom. Enakega mnenja so bili lastniki prvih ki-
nematografov. Borili so se proti pokovki, a si niso mogli 
zatiskati oči pred njeno popularnostjo. Tako je leta 1938 
Glen W. Dickson dodal v avlo svoje dvorane stroj za izde-
lavo pokovke. Ta mu je prinesla finančni uspeh in tako 

so kino dvorane v svoja naročja sprejela kokice. Zaslužek 
prodajalcev pa ni razlog, da je cartanje s pokovko med 
gledanjem filma ostalo do danes. Postale so del rituala 
obiska filmske predstave. 
Šmarski kino je doslej spadal med tiste kino dvorane, ki 
ogleda filma ne povezuje s prigrizki. A kmalu se bo to 
spremenilo. Nekajkrat na mesec bodo v šmarskem kinu 
prišli na svoj račun obiskovalci kino predstav, za katere 
sta film in pokovka idealen par. Otvoritveno razvajanje s 
pokovko bo v ponedeljek, 6. novembra, ko se bomo sku-
paj prvič mastili s pokovko ob filmu Thor: Ragnarok. Bi 
lahko bilo še boljše? Mitološki Thor se bo bojeval s kla-
divom, mi pa bomo s pokovko lažje premagovali tesnobo 
ob stopnjevanju napetih prizorov. Dobrodošli v svetu po-
kovke v kinu Šmarje! 

Ajda Račečič 

Jejte sendvič v galeriji

Kokice v Kinu Šmarje

Foto: M
arko Sam

ec
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Znameniti šmarski zdravnik dr. Viktor Lorger je bil 
rojen 12. novembra 1891 v Šmarju pri Jelšah. Gimna-
zijo je končal v Celju, študij medicine je nadaljeval v 
Gradcu. Že pred zaključkom študija se je moral kot 
vojak priključiti avstro-ogrski vojski v prvi svetovni 
vojni. 

Piše: Mateja Žagar, bibliotekarka, Domoznanski 
         oddelek Knjižnice Šmarje pri Jelšah
Foto: zasebni arhiv Guste Grobin

Na začetku vojne se je uril v Avstriji, še istega leta je s svo-
jim polkom odšel preko Madžarske in Slovaške na rusko 
fronto. Leta 1915 so ga ujeli Rusi in pristal je v ruskem 
ujetništvu v Sibiriji. Viktor Lorger je v vojski pridobil čin 
oficirja. Ker je bil šolan za zdravnika, je v skromnih raz-
merah ujetništva, izven urejenih zdravstvenih ustanov, 
opravljal zahtevnejše kirurške posege in pridobil veliko 
izkušenj. 
Po končani vojni je leta 1922 končal študij medicine in 
diplomiral, nato je dve leti služboval v mariborski bolni-
šnici. Leta 1924 je odprl zasebno zdravniško ordinacijo v 
Šmarju pri Jelšah. Poslanstvo podeželskega zdravnika je 
bilo v tistih časih zelo težko, saj je zdravnikov primanjko-
valo, dostop do ordinacije na velikem območju kmečkega 

prebivalstva je bil težak. Zdravnik je obiskoval bolnike ve-
činoma na njihovih domovih. Veliko posegov, ki jih danes 
opravijo specialisti le v bolnišnicah, je bilo treba opraviti 
kar pri bolniku doma. Delal je v primitivnih razmerah, 
brez antibiotikov, s pomanjkljivo opremo. Lotil se je pri-
merov v porodništvu in kirurgiji, ki bi bili brez interven-
tne zdravstvene pomoči brezupni. Reševalna služba je v 
Šmarju začela delovati šele leta 1946.
Dr. Lorger je kot okrajni sanitetni referent prirejal števil-
ne tečaje o higieni in prvi pomoči, organiziral potujoče 
razstave o preventivni medicini. Ob ustanovitvi Zdra-
vstvenega doma Šmarje pri Jelšah leta 1961 je nadaljeval 
svojo prakso v zdravstvenem domu in postal tudi uprav-
nik. 
V svojem kraju je sodeloval v številnih društvih in poma-
gal pri ohranjanju 
kulturnega utripa in 
povezovanja ljudi v 
Šmarju pri Jelšah. Bil 
je cenjen zdravnik, 
ljudje so mu zaupali 
in ga spoštovali. Za 
svoja prizadevanja, 
obsežno in plodovito 
dejavnost, je prezidij 
narodne skupščine 
FLRJ odlikoval dr. 
Viktorja Lorgerja 
z medaljo dela in z 
redom za zasluge za 
narod.

Viri: Med Bočem in Bohorjem, 1984, str. 650. Viktor Lorger, dr. 
medicine, raziskovalna naloga, 2000. Lešničar, J. Dr. Viktor Lorger, 
Zdravstveni vestnik 40 (1971), str. 328.
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Dr. med. Viktor Lorger

Viktor Lorger v avstro-ogrski vojski leta 1917.

Na pobudo dr. Viktorja Lorgerja Olepševalno društvo 
»Procvit« okoli leta 1935 zgradi bazen v Šmarju pri Jelšah.

Kopalci na šmarskem bazenu okoli 1935.

Dr. Lorger je imel prvi avtomobil v Šmarju pri Jelšah, 
okoli leta 1950.

Viktor Lorger okoli 1960.
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Člani Društva upokojencev Šmarje pri Jelšah smo v vro-
čem poletju doživeli čudovit izlet v Avstrijo. Vozili smo se 
skozi tri koroške doline, ki jih z ljubeznijo opeva pesem 
Rož, Podjuna, Zila. Tod živci veliko koroških Slovencev. 
Ogledali smo si del mesta Celovec in osupnili nad lepota-
mi prekrasnega Vrbskega jezera. Na bližnjem hribu smo 
se povzpeli na najvišji leseni razgledni stolp in se z obču-
dovanjem zazrli v lepote narave okrog jezera vse od naših 
gora. Izlet nam je nudil prijetno druženje, udobno in pri-
jetno vožnjo v sončnem vremenu, vodila nas je vodička, 
ki zna čudovito predstaviti kraje in njihove značilnosti. 
Piko na i kot vedno dodajo naše pridne in sposobne ku-
harice, ki nas postrežejo z odlično hrano, pijačo in celo 
potico. Spoznali smo, koliko vsega lepega je za nas na tem 
svetu, če le imamo oči, da to opazimo, in srce, da to vzlju-
bimo, in roko, da vse to stisnemo k sebi. 
Vabimo upokojence, naj se udeležujejo naših izletov in 
doživijo veliko lepega in zanimivega. 

Trezika Vozlič

V sredo, 27. septembra, smo bili z otroki vrtca povabljeni, da del dopol-
dneva preživimo v Muzeju baroka v Šmarju pri Jelšah. Z dežniki smo se 
odpravili v muzej, kjer nas je nasmejana sprejela Vlasta Kramperšek 
Šuc. Povabila nas je, da se sprehodimo skozi tri delavnice, kjer so se 
učenci OŠ Šmarje pri Jelšah skupaj z mentorji in učitelji preizkusili v 
izdelavi freske na mokro podlago, pozlati in cizeliranju. Skupaj z otroki 
smo z zanimanjem opazovali dogajanje in se seveda tudi kaj novega 
naučili. Od »resne« umetnosti nam je bilo najbolj všeč sladkanje z bom-
boni. Komaj čakamo, da jih spet obiščemo.

Anka Pišek, vzgojiteljica

Legende  vabijo, da se v novembru 
udeležite vsebinsko različnih delav-
nic, namenjenih tistim, ki se ukvarja-
jo s sprejemanjem in vodenjem sku-
pin po dediščini, turističnim delav-
cem oz. vsem, ki bi želeli nadgraditi 
svoje znanje z metodologijo interpre-
tacije dediščine ali nadgraditi svoje 
pedagoške programe.
Vse delavnice se bodo odvijale v Mu-
zeju baroka Šmarje pri Jelšah, Cesta 
na Sv. Rok 1, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
Za občane občine Šmarje pri Jelšah so 
delavnice brezplačne. Več informacij 
na info@dlegende.com ali 
www.dlegende.com. 

Uvod v koncept interpretativnega vodenja
6. 11. 2017 ob 9. uri 
Nadgradnja veščin – svež pristop – ponuditi doživetje. 6-urna delavnica 
»Uvod v koncept interpretativnega vodenja« je namenjena vsem, ki bi želeli 
vodenjem za obiskovalce dodati nekaj novega. Program delavnice je name-
njen spoznavanju osnov interpretacije dediščine in interpretativnega vodenja.

Mladi in dediščina – vključevanje interpreta-
cije dediščine v delo z otroki in mladostniki
13. 11. 2017 ob 9. uri
Izobraževanje, ki sledi metodologiji mladinskega dela kot neformalnega dela 
z mladimi, ki je zelo aktivno, razgibano in ponuja drugačno obliko učenja in 
dela. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želijo drugačnega pristopa k delu 
z otroki in mladimi.

Ob Vrbskem jezeru

Ponuditi obiskovalcem več 

Obisk v muzeju baroka

Udeleženci izleta. Foto: arhiv društva

Z zanimanjem smo opazovali dogajanje. 
Foto: arhiv vrtca
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Foto klub filma in tiska Šmarje pri Jelšah je na novou-
stanovljeno prostovoljno, samostojno, nepridobitno sta-
novsko društvo, ki bo združevalo vse ljubitelje fotografije, 
filma in tiska v širšem zgodovinskem pomenu.
Osnovni nameni kluba so vzdrževanje in ohranjanje zgo-
dovinskega pomena fotografije, filma in tiska na stari in 
sodobni način, prenašanje znanja na mlade generacije, 
ohranjanje zgodovinskega pomena fotografije, filma in 

tiska, ki se je poustvarjal skozi zgodovino, prikaz izdelave 
fotografij, filma in tiska iz starih in sodobnih časov ter 
primerjave med obema, predavanje o zgodovini fotogra-
fije, filma in tiska po posamičnih panogah in po obdobjih. 
Vabimo vse ljubitelje fotografije, filma ali tiska, da se 
včlanite v naš klub in tako pridobite znanje, ustvarjate in 
se zabavate na posameznem področju. 

Janko Cahon, predsednik

Tretjega oktobra je bilo na vrhu Tinskega zopet živahno 
in razposajeno, saj smo člani Turističnega društva Tinsko 
gostili likovno nadarjene učence, ki so se prelevili v prave 
slikarske mojstre. Nabor sodelujočih šol se iz leta v leto 
veča, saj se vsi zavedajo, da je takšna izkušnja za otroke 
nekaj posebnega. Letos so sodelovali učenci 4. in 5. ra-
zredov naslednjih šol: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Šentvid, 
POŠ Kristan Vrh, POŠ Sveti Štefan, POŠ Zibika, POŠ Pri-
stava pri Mestinju in 1. OŠ Rogaška Slatina.
Velika zasluga za ta dogodek gre akademskemu slikarju 
Janku Oraču, ki je v naših krajih zelo dejaven in z veliko 
vnemo to delavnico vodi že 7 let. Otroke vsako leto povabi 
v svoj atelje na Tinskem in jim na preprost način predsta-
vi delo slikarja. Nato v nekaj urah slikanja s pravimi akril-
nimi barvami in njegovimi nasveti večina otrok ustvari 2 
do 3 slike, na katerih se pojavljajo različni motivi iz nara-
ve, a med vsemi prevladujeta cerkvi. 
Da delo otrok ne ostane neopaženo, poskrbimo takoj po 
zaključku delavnice, ko pripravimo razstavo nastalih iz-
delkov tudi za starše, ravnatelje, župane idr. Otroci s po-
nosom zrejo v svoje umetnine in jih primerjajo z drugimi 
ter komaj čakajo, da bodo slike razstavljene na njihovi 
šoli, kar je postala vsakoletna praksa. 
S pomočjo Občine Šmarje pri Jelšah in ob podpori ravna-
teljev sodelujočih šol je prihodnost otroške likovne delav-
nice na Tinskem zagotovljena.    

Klavdija Namurš

Leto 2017 – 7. likovna delavnica, 
7 šol, 20 otrok
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Janko Orač je otrokom predstavil delo slikarja. 
Foto: arhiv društva

Udeleženci likovne delavnice z gosti. Foto: arhiv društva
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V tedna otroka, ki je potekal od 2. do 8. oktobra, je Javni 
zavod Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah znova povabil pred-
stavnike intervencijskih služb, ki so svoj poklic predstavili 
najmlajšim obiskovalcem. 
Na igrišče pred centralnim šmarskim vrtcem je na ta 
dan sijalo prijetno sonce, ki je poudarilo lepoto jesenskih 
barv. Obiskovalci niso občudovali le jesenske čarobno-
sti, temveč so bili navdušeni nad poklici intervencijskih 
služb, brez katerih si pravzaprav ne moremo predstavlja-
ti mirnega in varnega življenja. Prav je, da se tega otroci 
– letos so dogodek obiskali vsi vrtčevski otroci, učenci 1. 
in 3. razreda OŠ Šmarje pri Jelšah, otroci vrtcev Kozje in 
Bistrica ob Sotli, varovanci varstveno delovnega centra, 
predstavniki občine in naključni obiskovalci – zavejo že 

Takšna je bila letos tema ob tednu otroka. V vrtcu Šmarje 
pri Jelšah so se odvijale najrazličnejše dejavnosti: pravlji-
ce v naravi, poligoni v naravi, raziskovanje okolice, glas-
beno dopoldne. Vrtec je organiziral tudi ogled interven-
cijskih služb, kar je bilo za otroke posebno doživetje, prav 
tako za druge obiskovalce. Spoznali smo opremo in delo 
policije, gasilcev, reševalcev, gorskih reševalcev, jamarjev, 
vojakov, civilne zaščite. Imeli smo tudi popoldansko sre-
čanje otrok, staršev in strokovnih delavcev, ki je je bilo 
namenjeno druženju, gibanju, raziskovanju in pridobiva-

nju novih izkušenj. Odločali smo se med poligoni v na-
ravi ali pohodi v bližnjo okolico z različnimi presenečenji 
in doživetji v naravi. V tednu otroka smo posvetili veliko 
pozornosti drug drugemu, saj je vsak posameznik sonce, 
ki sije s svojimi žarki, in oddaja v okolico svojo čarobnost.
V vrtcu smo bili zelo veseli, da so si starši vzeli čas za 
druženje. Lepo je bilo videti zadovoljne obraze staršev in 
otrok. Vsem , ki ste nam popestrili in polepšali ta teden, 
iskrena hvala.

Marta Kotnik in vsi zaposleni

zgodaj. Jelka Kitak, ravnateljica vrtca, je povedala, da si 
marsikateri od njih želi, »ko bo velik«, postati gasilec, 
policist, vojak … In to je lahko spoznal od blizu. Tako so 
denimo gasilci otrokom predstavili notranjost gasilske-
ga vozila ter ob velikem in glasnem navdušenju otrok 
odprli cev z vodo, ki je brizgala na nogometni stadion; 
policisti so otroke 'vklenili' v policijske lisice in pokazali, 
kako urijo psa za pomoč pri lovljenju kriminalcev; reše-
valci so predstavili, kako oživljajo dojenčka, kako je videti 
notranjost reševalnega vozila, ki te pelje na urgenco. Vsi 
prostovoljni in poklicni, ki so se na ta dan prijazno od-
zvali povabilu, so poleg vozil predstavili delo, zaščitna in 
delovna oblačila ter razkazali opremo in pripomočke, pa 
tudi nevarnosti pri njihovem delu. Ne samo veselo in raz-
burljivo, bilo je poučno in sončno na igrišču pred enoto 
Sonček; tako kot tudi letošnji slogan tedna otroka »Pova-
bimo sonce v vrtec«. 

Ada Čakš

Intervencijska vozila 
v vrtcu Šmarje

Povabimo sonce v vrtec

Ko bom velik, bom gasilec … Foto: arhiv vrtca

Poskrbeli so za zanimive predstavitve. Foto: arhiv vrtca

Veliko časa smo preživeli v naravi. Foto: arhiv vrtca

V tednu otroka smo tudi pekli slaščice. Foto: arhiv vrtca
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Iz toplega poletja se leto počasi preveša v jesen, zato 
spretni in ustvarjalni prstki šmarskih vrtčevskih otrok 
že pridno delajo v pisanih jesenskih delavnicah. V vseh 
oddelkih so vzgojiteljice pripravile otrokom primerne 
dejavnosti, zaposlile domišljijo otrok in jih spodbudile k 
ustvarjanju. Ustvarjali so iz naravnih materialov, različ-
nih semen, plodov, listov različnih oblik in barv. 
Vse otroke je 25. septembra obiskala tetka jesen in v vrtcu 
pričarala toplo jesensko vzdušje. Otrokom je predstavila 
jesenske plodove iz svoje zvrhano polne košare. Pripove-
dovala jim je pravljice, skupaj so zapeli otroške jesenske 
pesmice in uredili kotiček tetke jeseni, v katerega so pos-
tavili tudi tetko iz slame, sena in jesenskih plodov. Okra-
sili so jo otroci s pomočjo svojih ustvarjalnih vzgojiteljic.

Ksenija Šket, vzgojiteljica

Ob tednu mobilnosti je tudi vrtec Šmarje sodeloval v pro-
jektu Združimo moči, delimo si prevoz. Cilj projekta je 
bil, da se otroci seznanijo z varnim vedenjem v prometu 
in se naučijo živeti in ravnati varno v različnih okoljih bo-
disi v prometu, vrtcu, doma, pri igri, športu, pohodih … 
S projektom smo otroke in nas spodbujali h gibalnim de-
javnostim in osveščali o pomenu gibanja za zdravje. De-
javnosti, ki smo jih izvajali v različnih skupinah, so bile: 
obisk knjižnice s pravljico, povezano s prometom, upo-
raba prevoznih sredstev (skiroji, formule, poganjalci), 
pravljice in zgodbice o prometu, športno dopoldne, po-
ligoni v naravi, vadbene ure v telovadnici na temo avto, 
sprehod s policistom, pogovor s policisti in člani SPV-ja. 
Otroci so uživali v vseh gibalnih dejavnostih, najbolj pa 
so jim bila všeč prevozna sredstva na asfaltnem igrišču.  

Ksenja Čuješ

Tetka jesen

Evropski teden mobilnosti 

Otroci so uredili kotiček tetke jeseni. Foto: arhiv vrtca

Poslušali smo tudi pravljico. Foto: arhiv vrtca

Varno čez cesto ob spremstvu policista. Foto: arhiv vrtca
Po igrišču z različnimi prevoznimi sredstvi. 
Foto: arhiv vrtca
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OŠ Šmarje pri Jelšah nosi naziv kulturne šole že tri leta. V 
preteklem šolskem letu smo morali naziv obnoviti, zato 
smo v petek, 22. 9., odšli proti soncu – v Grosuplje, kjer 
smo prejeli naziv še za naslednjih pet let. 
Eneja Vehovec Pondelak in Mojca Drame sta bili izbra-
ni kulturnici naše šole, ki sta se do sedaj izkazali pri kul-
turnem, literarnem in likovnem ustvarjanju.  
OŠ Grosuplje je bila lani izbrana za naj kulturno šolo, 
zato nas je letos gostila in nam pripravila  celodnevne de-
javnosti. Najprej smo se zbrali pri šoli, kjer so nam zaže-
leli dobrodošlico, nato smo se odpravili proti kulturnemu 
domu, kjer smo si ogledali gledališko predstavo Nacio-
nalno preverjanje stanja. Sledile so delavnice za učence 
in mentorje, kosilo in druženje ob glasbi. Mojca in Eneja 
sta svojo ustvarjalnost prelili v sveče nenavadnih oblik.

Mateja Voh, koordinatorica kulturnih dejavnosti na 
OŠ Šmarje pri Jelšah

Skrb zase in za čisto okolje so učenci skupaj s člani SPV, 
člani kolesarske sekcije Šmarje pri Jelšah obeležili v tednu 
mobilnosti (18. 9.–22. 9. 2017). 
Na podružnici Sveti Štefan smo v ponedeljek postavili 
kolesarski poligon, kjer so učenci v času podaljšanega bi-
vanja lahko rolali, kolesarili, vijugali med stožci s skiroji 
in kotalkami, s tem pa opozorili na možnosti pogostejše 
uporabe eko mobilnih sredstev tudi doma. Knjižničarka 
Tanja Jurjec nam je pripovedovala pravljico Miha gre 
prvič okrog sveta. Nato smo iz jabolk, banan in grozdja 
izdelali sadne avtomobile in jih kot zdravo malico tudi 
pojedli. V sredo smo prve sončne žarke pozdravili na raz-
iskovalnem sprehodu v gozdu in na travniku. Za učence 
šestih razredov smo pripravili dvodnevno kolesarjenje. 

V četrtek nas je pot zanesla od OŠ Šmarje pri Jelšah do 
Podčetrtka in nazaj, naslednji dan pa ob Vonarskem je-
zeru do Rogaške Slatine in nazaj do šole. Na Jurječevi 
domačiji nam je knjižničarka Tanja prijazno razkazala 
slamnato hišo, repnico in stare kmetijske stroje, ki danes 
žal tonejo v pozabo. 
Dosegli smo skupen namen, saj smo aktivno preživeli čas 
v naravi ob gibanju, z motiviranimi učenci, ki si še v bo-
doče želijo tovrstnih delavnic pod geslom: "Bodi mobilen, 
treniraj dušo in telo ter ohrani čisto naravo."

Vanja Užmah, učiteljica podaljšanega bivanja na  
podružnici Sveti Štefan

NAJ KULturen dan v 
Grosuplju

Bodi mobilen, ohrani 
naravo in vzdržuj svoje telo

Kulturna šola bomo tudi naslednjih pet let.  
Foto: arhiv šole

Kolesarili smo do Podčetrtka in Rogaške Slatine.  
Foto: arhiv šole

Slastni sadni avtomobili. Foto: arhiv šole
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V letošnjem tednu otroka, ki je potekal od 2. do 8. ok-
tobra, smo se osredotočili na radovednost, ustvarjalnost, 
veselje do novega in uporabnega znanja ter svetlo priho-
dnost. Osrednja tema 'Povabimo sonce v šolo' je ponujala 
veliko možnosti za literarne, likovne, športne in druge 
aktivnosti na centralni šoli in podružnicah. 
Učenci so risali po dvorišču, ustvarjali sonca in sončni-
ce, izdelovali lutke, ki pomagajo pri skrbeh, in 'sončne' 
mandale iz naravnih materialov. Čistili so okolico šole in 
si ogledali intervencijska vozila pred vrtcem. Udeležili so 
se lahko 'sončne' minute za zdravje, izvajali joga položaj 
'pozdrav soncu', sodelovali v plesnih delavnicah, se igrali 
na prostem, obiskali ljubljanski živalski vrt, hodili v nara-
vi in kolesarili. Pisali so o idealni šoli, zapisovali pozitivne 
dogodke iz šole, temo tedna otroka napisali v različnih 
jezikih, v angleščini opisovali svoje prijatelje in podarja-
li lepe angleške misli o soncu. Poslušali so pesmi, kate-
rih besedila vsebujejo besedo sonce ter brali in poslušali 
pravljice, v katerih nastopa sonce. Pripravljali so hrano s 
sončničnimi semeni, se pogovarjali o Soncu in Sončevih 
pegah, v goste povabili tetko jesen, ki je imela tudi do-
brodelno noto, in na šolskem parlamentu razpravljali na 
temo Šolstvo in šolski sistem. V knjižnici so si obiskovalci 
lahko ogledali razstavo 'sončnih' knjig, učenci pa so lahko 
reševali tematske knjižne uganke in pisali misli o pome-
nu branja. 

Jerneja Kocman in Andreja Kozmus, koordinatorici

Za bolj prijazen in zabaven začetek novega šol-
skega leta smo v organizaciji Društva prijateljev 
mladine OŠ Šmarje pri Jelšah izvedli kar nekaj 
zanimivih dejavnosti. Najprej smo se v četrtek, 
21. 9., po pouku odpravili v Rogaško Slatino, kjer 
smo se sprehodili po okoliških gričih in palčkov-
ih hišicah, se posladkali z dobrotami iz nahrb-
tnikov in sladoledom, predvsem pa smo uživali 
v medsebojnem druženju in sončnem vremenu.
Že čez dva dni smo obiskali Pikin festival. Ustvar-
jali smo v različnih delavnicah, spoznali zanimi-
ve poklice, se sprehodili skozi Pikin bazar, seveda 
pa smo tudi malce zapravljali in si kupili kakšen 
spominek.
September smo zaključili še z eno prečudovito, 
s soncem obsijano soboto, ko smo se odpeljali v 
Bohinj. Tam nas je čakala ladjica, ki nas je pope-
ljala po Bohinjskem jezeru, izlet pa smo zaključili 
s pohodom po koritih Mostnice. Uživali in čudili 
smo se lepotam narave in se vrnili domov polni 
prijetnih vtisov.

Lucija Grobin

Povabili smo sonce v šolo

Pestro septembrsko dogajanje

Z ladjico po Bohinjskem jezeru. Foto: arhiv šole

Ustvarjanje na Pikinem festivalu. Foto: arhiv šole

V ljubljanskem živalskem vrtu. Foto: arhiv šole

Tetka Jesen je postregla s slastnimi dobrotami. 
Foto: arhiv šole
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V četrtek, 5. oktobra, je v Lesičnem potekalo 
medobčinsko prvenstvo v krosu za osnovne 
šole upravne enote (UE) Šmarje pri Jelšah. 
Sodelovale so učenke in učenci šol Bistrica 
ob Sotli, Kozje, Lesično, Podčetrtek, II. OŠ 
Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri 
Jelšah.
Našo šolo je zastopalo 20 učenk in 14 
učencev. Vidnejše uvrstitve v posameznih 
kategorijah so dosegli: 1. mesto: Anja Lojen 
in Nino Šepic; 2. mesto: Lara Sodin, 
Primož Vrešak in Domen Trontelj; 3. 
mesto: Lorna Medved, Brina Čakš in Uroš 
Skale.
Najboljši učenci so 14. oktobra zastopali ekipo 
UE Šmarje pri Jelšah na 51. krosu občinskih 
reprezentanc v Ravnah na Koroškem. 

Tatjana Kampuš

Domače tekme
11. 11. 2017 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – ŽKK Radost (CRO)
2. 12. 2017 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – KK Žiri (SLO)
16. 12. 2017 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – ŽKD Ledita (SLO)
13. 1. 2018 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – ŽKK Pomurje (SLO)
3. 2. 2018 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – ŽKK Krka (SLO)
10. 3. 2018 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – ŠD Feliks Zasavje (SLO)
17. 3. 2018 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – ŠD Koš Primorska (SLO)
7. 4. 2018 ob 18.00 KK Jelša Šmarje – KK KR. Gora - Jesenice (SLO)

V sredo, 4. 10., so se učenci OŠ Šmarje pri Jelšah udeležili 
medšolskega tekmovanja na golf igrišču Amon v Olimju. 
V čudovitem jesenskem vremenu so pokazali svoje znanje 
v igranju golfa. Učenki Eva in Lea Leskovar sta dosegli 
3., Leja Stiplošek in Vid Šket pa 4. mesto. Eva Leskovar 
je prejela še medaljo za najdaljši udarec.

Tjaša Vrbek, mentorica

V sezoni 2017/18 bodo Šmarčanke 
sodelovale v mednarodni ženski Extra ligi - 
ŽEL, ki je podprta s strani Košarkarske zveze 
Slovenije. Deset ekip se bo borilo za zmage, 
šmarski ekipi pa bosta do njih pomagala 
trener Gašper Kos in pomočnica trenerja 
Tatjana Kampuš. Ekipo sestavljajo Tinkara 
Čerček, Maruša Eržen, Špela Kitak, Špela 
Polajžer, Špela Leskovšek, Laura Zupanc, 
Timeja Bračič, Nuša Zupanc, Pija Šilec, 
Kristina Dečman, Katarina Rumpf, Irena 
Rihter, Mateja Bališ in Nina Vodeb. 
Sezono so začele na gostovanju 14. oktobra 
v Murski Soboti, prvo domačo tekmo so 
odigrale doma pred tednom dni proti 
hrvaški ekipi Vindi. 

Nina Vodeb

Šmarčanke prvič z 
žensko člansko ekipo

Medobčinsko tekmovanje v krosu 

Tekmovanje v golfu

Najboljši tekači iz sedmih osnovnih šol na medobčinskem krosu.  
Foto: Borut Pihlar, OŠ Podčetrtek

Naši uspešni golfisti. Foto: arhiv šole

Ženska ekipa Košarkarskega kluba Jelša Šmarje. Foto: Marija Šilec
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Peter Zidar s Pijovcev je novi svetovni prvak v 
showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne. Že 
drugi naslov je osvojil v začetku meseca na svetovnem 
prvenstvu na Švedskem, kjer je v dramatičnem finalnem 
boju premagal Poljaka, ki je že vodil 2 : 0 v nizih. Peter 
Zidar je na Švedskem osvojil še bronasto medaljo kot član 
slovenske reprezentance; v njej so poleg Petra še Denis 
Repa, Tanja Oranič in Sanja Kos. 
Peter Zidar velja za daleč najbolj uspešnega igralca 
showdowna v Sloveniji. Sedemkrat je že bil državni 
prvak, nazadnje je naslov osvojil aprila letos. Po prvem 
naslovu svetovnega prvaka, ki ga je osvojil pred štirimi 
leti v Kamniku, je zdaj osvojil še drugi naslov svetovnega 
prvaka. Dvakrat je že osvojil naslov evropskega 
prvaka. Poleg tega zelo uspešno nastopa s slovensko 
reprezentanco, je večkratni zmagovalec mednarodnih 
turnirjev, konec preteklega leta je bil prvi igralec na 
svetovni rang lestvici. (SJ)

Zadnjo septembrsko soboto smo z našimi boksarji nastopili v Srbiji; boksali 
so Gašper Podgoršek, Gal Šepic in Sergej Božič. Fran Firer je nastopil v 
Romuniji. 
Gašper Podgoršek (kadeti do 66 kg) je prvič nastopal po nekajmesečni 
odsotnosti zaradi poškodbe roke. V drugi rundi je Gašper ujel pravi trenutek in 
nasprotnika zadel z močnim levim direktom. Sodnik je ocenil, da Srb ne more 
nadaljevati dvoboja in Gašper se je veselil zmage.
Gal Šepic (kadeti do 70 kg) je pokazal dobro tehnično znanje, ki mu nasprotnik 
ni bil kos. V sredini druge runde je v ring iz nasprotnikovega kota priletela 
brisača, kar je pomenilo predajo in Gal se je veselil zmage. Sergej Božič je sicer 
Ljubljančan, a boksa za naš klub v težki kategoriji do 91 kg med člani. Zmage se 
je veselil že v prvi rundi s tehničnim knockoutom. 
Fran Firer (člani do 81 kg) je v romunskem Temišvarju borbo izgubil po točkah.
Sredi oktobra smo na povabilo sodelovali na revijalnem tekmovanju v srbski 
Rumi. Sara Poharc (kadetinja do 54 kg) je slavila zmago in bila razglašena za 
najboljšo mlado boksarko turnirja. Gal Šepic Gal je borbo izgubil po sodniški 
odločitvi z 2 : 1. Aleš Šurbek sem na tekmovanju kot trener prejel zahvalno 
plaketo Boksarske zveze Srbije.

Aleš Šurbek, predsednik

Novice iz Boks kluba Legionar

Peter Zidar že drugič svetovni prvak

Aleš Šurbek in Sara Poharc, najboljša 
mlada boksarska tekmovanja v 
Rumi. Foto: arhiv kluba

Peter Zidar je visoko dvignil zasluženi pokal za drugi 
naslov svetovnega prvaka. Foto: osebni arhiv

Kot član slovenske reprezentance je Peter Zidar na 
Švedskem osvojil še bronasto medaljo. Foto: osebni arhiv
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Spoštovani, za nami je 1. festival godb in kulinarike, nad 
katerim so bili navdušeni tako sodelujoči godbeniki, ka-
kor tudi obiskovalci. V mozaik uspešne prireditve in po-
gostitve gostujočih godb pa so svoje kamenčke prispevala 
mnoga društva, organizacije in posamezniki. Ob tej pri-
ložnosti se jim želimo zahvaliti za pomoč pri organizaciji 
in izvedbi prireditve, zato je prav, da jih naštejemo: OI 
JSKD Šmarje pri Jelšah, Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, 
Občina Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmarje pri Jel-
šah in ekipa šolske kuhinje, Kulturni dom in Knjižnica 
Šmarje pri Jelšah, Muzej baroka, Društvo vinogradnikov 

Športno društvo (ŠD) Mestinje vsako leto 
po koncu poletnih počitnic organizira tra-
dicionalni pohod po krajevni skupnosti 
Mestinje. Že 16. pohoda se je na prelepo 
nedeljsko popoldne, 15. oktobra, zbralo 
rekordno število pohodnikov - okoli 60, 
od tega precej mlajših. Najstarejši poho-
dnik je štel preko 70 pomladi, najmlajša 
»pohodnica v očetovem kenguruju za 
nošenje otroka« pa šele nekaj mesecev. 
Nekaj po 13. uri se je pisana skupina od-
pravila na razgibano 14,2 kilometra dolgo 
pot. Izjemno primerno vreme (sončno in 
s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija) 
nas je spremljalo ob celotni trasi.  
Tradicionalna pot je pohodnike vodila iz 
Mestinja preko Krtinc do Lemberga, kjer 
smo opravili tradicionalni »vzpon« po 
travniku do cerkve sv. Pankracija, ki je le-
tos še posebej lepo sijal v prenovljeni po-

dobi in lepo urejeni okolici. Pot smo nadaljevali preko Pijovc do domačije 
Turk, kjer smo pot po dobrih treh urah hoje ob dobri kapljici in jedači 
zaključili. 
Udeleženci in organizatorji smo bili z izvedbo pohoda zadovoljni, za v 
prihodnje pa si želimo, da bi se pohodov udeležilo še več krajanov krajev-
ne skupnosti Mestinje in Belega.
Športno društvo Mestinje se zahvaljuje predvsem domačiji Turk, ki nas je 
z izredno prijaznostjo gostilo že 16. leto zapored, lastnikom gorc ob poti, 
ki so nas pogostili, in vsem za udeležbo in dobro voljo, ki je je bilo na pre-
tek. Za konec velja vabilo vsem na 17. pohod prihodnje leto. Več fotografij 
je na facebook strani www.facebook.com/sd.mestinje.

Aleš Ratej, predsednik 

Športno društvo Mestinje je v nedeljo, 1. oktobra, že 
šestnajstič organiziralo kolesarski maraton Dan na kole-
su. Kljub poznemu terminu za kolesarsko prireditev, smo 
na nekoliko hladen, a izjemno lep in sončen dan, uspeli 
na start ob 13. uri pred domom krajanov in gasilcev v 
Mestinju privabiti skoraj 30 kolesarjev. Ker smo pričako-
vali udeležbo nekaj boljših kolesarjev s cestnimi kolesi, 
smo tem kolesarjem ponudili novost - podaljšanje prve 
etape. 
Ob poti so kolesarje spremljala spremljevalna vozila, ki 
so skrbela za okrepčila in morebitne tehnične težave ko-
lesarjev, ki jih na srečo ni bilo. Udeleženci so prevozili 48 
kilometrov dolgo pot, ki je vodila skozi Kostrivnico, po 
slatinski obvoznici, čez Sv. Florjan do vmesnega cilja doli-
ne Winettou v kraju Stoperce in vrnitve nazaj v Mestinje. 

Bolje pripravljeni kolesarji so za približno 24 km dolgo 
pot potrebovali slabo uro, najhitrejši le dobrih 40 minut. 
Kar nekaj kolesarjev se je odločilo za podaljšanje prve 
etape mimo doline Winettou skozi Majšperk do kroži-
šča na Ptujski Gori in nazaj do doline Winettou v skupni 
dolžini 37,5 km. Sledil je počitek ob odlično pripravljeni 
jedači in pijači. 

Marko Bobek, vodja kolesarske sekcije

in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah, Župnišče Šmarje pri 
Jelšah, Mladinski klub Netek, Otroški vrtec Šmarje pri 
Jelšah, Plesni studio Zvončica in PGD Šmarje pri Jel-
šah. Prav tako pa gre zahvala vsem trgovcem in uličnim 
skupnostim, ki so gostili godbenike na različnih lokacijah 
v Šmarju, kakor tudi vsem gostincem in sejmarjem, ki so 
popestrili dogajanje na ploščadi. 
Posebna zahvala pa je seveda namenjena vsem godbe-
nikom, ki so se udeležili našega srečanja godb, in vsem 
obiskovalcem. Vam je srečanje namenjeno in zaradi vas 
se bomo trudili še naprej.

Upravni odbor Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah

16. pohod po krajevni 
skupnosti Mestinje 

16. Dan na kolesu

Zahvala

Udeleženci kolesarskega maratona Dan na kolesu. Foto: arhiv društva

Udeleženci letošnjega pohoda. Foto: arhiv društva
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Spoštovane občanke in občani, predsedniki in predstav-
niki nevladnih organizacij, športnih klubov in društev, 
kulturnih društev, mladinskih in veteranskih organizacij. 
Vabimo vas k aktivnemu soustvarjanju vsebine občinske-
ga glasila Šmarske novice. Oblikujte kratko novico o do-
godku, društvu, klubu, srečanju in nam jo pošljite. Vaše 
prispevke pričakujemo po elektronski pošti na sergeja.
javornik@smarje.si in objavili jih bomo v občinskem gla-
silu. Tukaj smo za vas.

Uredništvo

Športno društvo Lemberg v soboto, 4. novembra, organizira veliki turnir v elektronskem pikadu. Za vodenje in izved-
bo tekmovanja po poskrbela Pikado zveza Slovenije (PZS), regija Poljčane. Turnir bo potekal v različnih kategorijah, 
in sicer: 

• moški open 501 DO – prijavijo se lahko vsi, ki imajo A licenco PZS, in igralci iz tujine;
• ženske open 501 DO – prijavijo se lahko vse igralke, tudi iz tujine;
• moški B in C 501 MO – prijavijo se lahko vsi igralci, ki imajo B ali C licenco PZS; 
• amaterji – prijavijo se lahko vsi, ki še niso bili registrirani pri PZS. 

Vse dodatne informacije o turnirju lahko dobite na telefonski številki 040 529 717, Matjaž.

Občinsko glasilo Šmarske novice raznaša Pošta Sloveni-
je. Če glasila niste prejeli na dom, se obrnite na pošto v 
Šmarju pri Jelšah, Šentjurju, Pristavi pri Mestinju, Pod-
četrtku ali na Podplatu in jim sporočite, da glasila niste 
prejeli. Tako vam bodo glasilo lahko dostavili naknadno. 
Glasilo dobite brezplačno na Občini Šmarje pri Jelšah, v 
elektronski obliki je dostopno tudi na spletni strani www.
smarje.si. 
Naslednja številka bo izšla v petek, 27. oktobra 2017. Rok 
za oddajo prispevkov in obvestil je sreda, 11. oktober 2017.

Uredništvo

Vabljeni k sodelovanju

Raznašanje glasila 

Novembra turnir v elektronskem pikadu

OGLAS

Domače tekme selekcij NK Šmarje pri Jelšah

Ekipa Krog Datum Ura tekme Gostujoči klub

KADETI (U17) 9. 28. 10. 2017 15.00 NK Laško Pivovar

MLAJŠI DEČKI (U13) 9. 29. 10. 2017 10.00 NK Laško Pivovar

MLADINCI (U19) 10. 29. 10. 2017 14.00 NK Vojnik

STAREJŠI DEČKI (U15) 11. 3. 11. 2017 14.00 NK Vransko

ČLANI 12. 4. 11. 2017 14.00 NK Korotan Prevalje

MLADINCI (U19) 11. 5. 11. 2017 14.00 NK Šampion
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četrtek, 2. november 
ob 9.00 
Filmski abonma ob kavi in izven: 
Victoria in Abdul, biografska dra-
ma. Vstopnina. 

sobota, 4. november
od 13.00
Pikado turnir v več kategorijah: 
moški in ženske open 501 DO, 
moški B in C 501 MO, amaterji. 
V gasilskem domu Mestinje. 
Organizator: Športno društvo 
Lemberg. 
Informacije: 040 529 717, Matjaž.

ponedeljek, 6. november
ob 9.00 
Uvod v koncept interpretativnega 
vodenja. Nadgradnja veščin – 
svež pristop – ponuditi doživetje. 
6-urna delavnica je namenjena 
vsem, ki bi želeli vodenjem za 
obiskovalce dodati nekaj novega. 
Program delavnice je namenjen 
spoznavanju osnov interpretacije 
dediščine in interpretativnega 
vodenja. Za prebivalce občine 
Šmarje pri Jelšah je udeležba 
brezplačna. V muzeju baroka. 
Organizator: Društvo Legende
Informacije: info@dlegende.com, 
www.dlegende.com 

ponedeljek, 6. november 
ob 18.00
Študijski krožek z dr. Karlom 
Gržanom: O spremembah za 
zadovoljstvo življenja. 

torek,  7. november 
ob 9.00  
Torkovo srečanje za člane UTŽO. 
Turistična potovanja in potopis 
Aljaska. 

četrtek, 9. november  
ob 18.00 
Koncert. Ditka in Feri Lainšček Ne 
bodi kot drugi. Vstopnina.

četrtek, 9. november
ob 19.00
Predmartinovanje, tematski 
večer glasbe, poezije in vina. Ob 
dobri kulinarični ponudbi loka-
lnih ponudnikov in poeziji vas bo 
razvajala glasbena skupina Šani 
Šeni. V vinski kleti v Šmarju pri 
Jelšah. Vstopnina: 8 evrov. Zaradi 
lažje organizacije dogodka so že-
lene predhodne rezervacije – do 
zapolnitve prostih mest.

torek, 14. november 
ob 9.00 
Torkovo srečanje za člane UTŽO. 
Sveti Martin iz mošta dela vin', 
ogled kleti Društva vinogradnikov 
in kletarjev Trta v Šmarju pri Jelšah 
in predavanje.

četrtek, 16. november 
ob 18.00
Potopisno predavanje. Anita 
Reich, Borut Bevc: 1500 km po 
Portugalski. 

petek, 17. november 
ob 18.00
Večer avtorskih filmov Milana 
Čoha. 

ponedeljek, 20. november 
ob 11.00
Dan slovenskih splošnih knjižnic. 
Republiško srečanje Združenja 
slovenskih  splošnih knjižnic v Kul-
turnem domu Šmarje pri Jelšah. 

torek, 21. november  
ob 9.00 
Torkovo srečanje za člane UTŽO. 
Ples puščic – lokostrelstvo – Borut 
Bevc. 

četrtek, 23. november 
ob 19.30 
Druga abonmajska predstava.  
Ljudmila Razumovska: Draga 
Jelena Sergejevna, Triler o šoli 
izsiljevanja. Gostuje SNG Nova 
Gorica. Za člane gledališkega  
abonmaja. 
 
torek, 28. november  
ob 9.00
Torkovo srečanje za člane UTŽO. 
Gripa, prehladne bolezni in pre-
ventiva – Janez Čakš, dr. med., 
spec. spl. med. 

sreda, 29. november 
ob 18.00 
Psihološki večer na temo odvis-
nosti. Anita Stiplovšek in Alenka 
Švegler. 

Organizatorja: Javni zavod za tur-
izem, šport in mladino ter Društvo 
vinogradnikov in kletarjev Trta 
Šmarje pri Jelšah. 
Informacije: 031 348 042.

sobota, 11. november  
ob 10.00 
Matineja za otroke. Lutkovno igra-
na predstava Cepetavček v izved-
bi gledališča KU-KUC. Vstopnina.

nedelja, 12. november
ob 10.00
Pozdrav vinu. Dogodek bo 
obiskala vinska kraljica, postavl-
jena bo kmečka tržnica, okrepčali 
se boste lahko s šmarsko kislo 
juho, poskusili vina lokalnih pride-
lovalcev in 
se zavrteli ob dobri glasbi. 
Na ploščadi pred kulturnim 
domom v Šmarju pri Jelšah. 
Organizatorji: Turistično društvo 
Šmarje pri Jelšah, Društvo vino-
gradnikov in kletarjev Trta Šmarje 
pri Jelšah in Zavod za turizem, 
šport in mladino 
Šmarje pri Jelšah.

ponedeljek, 13. november
ob 9.00
Mladi in dediščina – vključevanje 
interpretacije dediščine v delo z 
otroki in mladostniki. Izobraževan-
je, ki sledi metodologiji mladin-
skega dela kot neformalnega 
dela z mladimi, ki je zelo aktivno, 
razgibano in ponuja drugačno 
obliko učenja in dela. Izobraževan-
je je namenjeno vsem, ki si želijo 
drugačnega pristopa k delu z 
otroki in mladimi. Za prebiv-
alce občine Šmarje pri Jelšah je 
udeležba brezplačna. V muzeju 
baroka. Organizator: Društvo Leg-
ende. Informacije: 
info@dlegende.com, 
www.dlegende.com 

* Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.
* Objavljeni so podatki, ki so nam jih organizatorji sporočili do zaključka redakcije 

občinskega glasila Šmarske novice. Koledar prireditev je objavljen tudi na spletni 
strani Občine Šmarje pri Jelšah smarje.si. 

* Organizator prireditev je Knjižnica-Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, če ni drugače 
navedeno. 

* Kino spored in napovednik dogodkov je objavljen na spletni strani Knjižnice Šmarje 
pri Jelšah www.s-je.sik.si.

Obvestila o prireditvah za objavo v naslednji številki Šmarskih novic pošljite do 
srede, 8. novembra, na naslov: sergeja.javornik@smarje.si. Naslednja številka 
izide 24. novembra. 


