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Radi pišete z roko?

Mlajši bi najverjetneje hitro izrazili dvom 
o smiselnosti pisanja z roko v dobi, ko 
imamo računalnike, nekoliko starejši pa bi 
se nostalgično vrnili v čase, ko so v šolah 
še ocenjevali lepopis. Kakorkoli, pisanje 
z roko je pomembno, kar potrjujejo tudi 
strokovnjaki. Navajajo, da pri pisanju z roko 
možgani delujejo bolje, informacije se v 
spominu zadržijo dlje časa, utrne se nam 
več idej, ohranjamo tudi dolgotrajnejšo 
pozornost. 

Na OŠ Šmarje pri Jelšah smo se odzvali 
pobudi Društva Radi pišemo z roko, 
ustanovljenem jeseni 2017 v Ljubljani, 
da od 26. do 30. marca obeležimo teden 
pisanja z roko. Učenci bodo od doma 
prinesli rokopise različnih generacij, pri 
pouku se bodo pogovarjali o pomenu in 
prednostih pisanja roko, opazovali bodo 
izvirnost posamezne pisave in spoznavali 
bogastvo osebnega odnosa, ki ga gojimo, če 
sporočilo napišemo z roko. 

Torej, stopimo iz okvirov računalniških 
tipkovnic, bodimo izvirni, pišimo z roko. 
Monika Javornik in Marija Šilec

D O B E R  Z G L E D



3

Občinsko glasilo Šmarske novice z občasno prilogo Uradne 
objave izhaja predvidoma vsak zadnji ponedeljek v mesecu in 
je brezplačno za vsa gospodinjstva v občini Šmarje pri Jelšah. 

Glasilo je vpisano v Razvid medijev Ministrstva za kulturo 
Republike Slovenije pod zaporedno številko 2015.

Datum izida te številke je 26. marec 2018.

PRIPOROČILA AVTORJEM 
ZA NENAROČENE PRISPEVKE

Članki morajo biti opremljeni s polnim imenom in 
priimkom, naslovom avtorja in pripisano telefonsko 
številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost. 

Uredništvo si v skladu z uredniško politiko in s prostorskimi 
zmožnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, 

krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja 
nenaročenih prispevkov. Prispevki niso honorirani. Za 
vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka. 

Prispevke oddajte v formatih .doc, brez oblikovanja, vnesenih 
fotografij in grafik. Digitalne fotografije (vsaj ena je obvezna 
pri vsakem članku) pošljite kot samostojne datoteke v .jpg 
format in velikosti vsaj 1 MB. V besedilu dopišite stavek o 

vsebini fotografije in navedite avtorja. Dolžina prispevkov je 
lahko največ 1.000 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 petek, 20. april.  
Naslednja številka izide 30. aprila.
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Moj jutranji vsakdanjik pogosto izgleda tako, da se 
odpravim v kopalnico, poskrbim za umivanje zob in 
zaspančke na obrazu odstranim z mrzlim pljuskom 
vode, sledi urejanje, in če nisem predolgo zavlačevala z 
vstajanjem, še najpomemebnejši obrok dneva, zajtrk s črno 
kavo ali čajem. In že me lovijo minute do odhoda v službo.

V službi sledi za boljši dan še ena kavica, pozneje pa – če se 
spomnim in opomnim – priporočljiva količina popite vode 
iz neekološke plastenke, ki mi sporoča, da naj pijem boljšo 
vodo. Pa jo res?

Generalna skupščina OZN je leta 1993 razglasila 22. marec 
za svetovni dan voda in letošnja izbrana tema je Narava za 
vodo.
  
Ne vem, če ste mogoče zasledili novice o Cape Townu, 
kjer ima 4 milijonsko prebivalstvo že nekaj časa stroge 
omejitve o porabi pitne vode. Si predstavljate, da nam bi bilo 
dovoljeno le enominutno prhanje na dan, da bi vsepovsod 
težko pričakovali vsako čisto ali umazano kapljico vode 
ali da bi čakali v dolgih nepreglednih vrstah na skrbno 
odmerjenih 50 litrov dnevno na človeka?

Priznam, sama si tega ne znam predstavljati. Zato 
namenjamo nekaj besed, zbranih podatkov v tej številki 
glasila ravno tej temi. Vodi. Z mislijo, da moramo 
spremeniti svoj odnos do vode in jo začeti bolj ceniti še 
danes, ko jo imamo v izobilju. Zmanjšati moramo tudi 
okoljski odtis uporabe plastičnih plastenk usteklenične 
vode – ali ste vedeli, da se s porabo 4 milijarde kilogramov 
plastike za embalažo zahteva vhodna energija v višini 
najmanj 45 milijonov sodčkov nafte? 

Marketinške prakse, da je voda v plastenkah boljša od tiste, 
ki priteče iz javnih vodovodnih cevovodov, pa o odpadni 
vodi, virtualni vodi, privatizaciji vodnih virov so teme, o 
katerih smo lahko že marsikaj slišali. A prihajajo velike 
spremembe, med katerimi so tudi podnebne, demografske 
… in vodne. 

In ko govorimo o vodi, moramo razmišljati o naši 
prihodnosti. 

Monika Čakš
odgovorna urednica 
šmarskih novic

U V O D N I K
Glasilo občine Šmarje pri Jelšah
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1 psihološki večer z Adijem Smolarjem, 2 Janja Lakner, 
prejemnica najvišjega priznanja Prešernove nagrade,  
3 Šmarske pravljičarke vabijo vsak tretji ponedeljek v mesecu, 
4 koncert Nine Pušlar, 5 rez potomke, 6 tradicionalni zimski 
teniški turnir TK Jelšingrad, 7 dan žena s KŠŠO-jem in Netkom, 
8 valentinov koncert Pušeljc ljubezni, 9 Janez Bele, prejemnik 
posebnega priznanja OI JSKD, 10 zimski ptički, 11 zameti, 12 
merjenje snežne odeje,  
13 valentinovo v Domu upokojencev

fotografije 
arhiv Knjižnice, arhiv FKKT, Sergeja Javornik, Jože Čuješ, Špela Rožman, 
Marko Samec, Mojca Valenčak, Zavod TŠM, Foto klub Šmarje, Sara Nassib
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KDAJ POSLUJE FINANČNA 
PISARNA V ŠMARJU

Finančna pisarna Šmarje pri Jelšah bo od 1. 
januarja 2018 do nadaljnjega poslovala vsak 
torek v mesecu od 8. do 12. in od 13. do 
15. ure na naslovu Aškerčev trg 11 v Šmarju 
pri Jelšah.

Zavezanci lahko dobijo vse informacije 
v zvezi z izpolnjevanjem svojih davčnih 
obveznosti v času uradnih ur tudi na sedežu 
urada na naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje 
(uradne ure so objavljene na spletni strani 
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_
urad_celje/), lahko pa  pošljejo vprašanje na 
elektronski naslov ce.fu@gov.si. Pisne vloge 
lahko naslovijo na Finančni urad Celje, p.p. 
2399, 3102 Celje, lahko jih oddajo preko 
eDavkov ali v predalčnik finančne pisarne 
Šmarje pri Jelšah. Pokličete lahko tudi po 
telefonu, št. 03 422 33 00 (fizične osebe 
po odzivniku navedene klicane številke 
pritisnejo 3, nato 1 in nato prve tri številke 
svoje davčne številke).

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da do 
petka, 1. junija 2018, velja: 

• popolna zapora javnega parkirišča 
pred objektom Aškerčev trg 23 (Vialli 
pub), Šmarje pri Jelšah, v širini 4 m 
od robnika pločnika zaradi dostave, 
razkladanja in postavitve kovinske 
konstrukcije v sklopu obnove objekta 
Šmarski hram; 

• popolna zapora enega uvoza na javno 
parkirišče in desetih parkirnih mest  
(v smeri rekonstrukcije objekta) na javni 
površini ob Lorgerjevi ulici;  

• občasna zapora Lorgerjeve ulice in 
lokalne ceste Šmarje–Predenca–Ješovec 
v območju gradbišča za namen nalaganja 
oziroma razlaganja tovora. 

Zapore so označene z ustrezno prometno 
signalizacijo. Uporabnikom se zahvaljujemo 
za razumevanje. 

ZAPORE PARKIRIŠČ IN CESTE V ŠMARJU

OBMOČJE GRADBIŠČA
OBMOČJE ZAČASNIH POPOLNIH ZAPOR

Kaj je ENSVET ? 
ENSVET je strokovna in neodvisna 
svetovalna služba za svetovanje in pomoč 
občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite 
rabe energije, kar pripomore k zmanjšanju 
stroškov za energijo, izboljšanju bivalnih 
razmer in varovanju okolja.
Projekt ENSVET deluje pod okriljem EKO 
sklada.

Kje in kdaj deluje? 
Energetsko svetovalna pisarna bo od aprila 
delovala v prostorih Občine Šmarje pri 
Jelšah, v pritličju,  pisarna št. 3, vsako drugo 
in četrto sredo v mesecu od 9. do 11. ure.
Za svetovanje je nujna predhodna prijava 
na telefonski številki 03/ 81 71 600 (med 
delavniki od 9. do 13. ure).

Kdo in kaj svetuje?
V pisarni vas pričakuje usposobljena 
energetska svetovalka, ki vam bo na osnovi 
znanja in izkušenj pomagala poiskati rešitve 
z naslednjih področij. 

OGREVANJE 
• izbira ustreznega goriva
• izbira oz. zamenjava ogrevalnega 
• sistema in naprav
• priprava tople sanitarne vode 

TOPLOTNA ZAŠČITA ZGRADB 
• toplotnoizolacijske fasade
• izolacija mansard
• izbira ustreznih oken 

UPORABA OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE  
• sončna energija
• geotermalna energija
• lesna biomasa 

ENERGETSKA OBNOVA STAVB 
IN UČINKOVITA RABA 
ENERGIJE  

ENERGETSKA ZASNOVA 
NIZKOENERGIJSKE  
IN PASIVNE GRADNJE

ESP ŠMARJE PRI JELŠAH – 
ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA

AŠKERČEV TRG 12 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
TEL. 03/81 71 600

Svetovanje je za občane brezplačno. 
Vabljeni, da nas obiščete! 

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E
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Po večletnih prizadevanjih bo občinsko 
središče letos vendarle dočakalo izgradnjo 
plinovodnega omrežja. Prvi uporabniki se 
bodo lahko na zemeljski plin ogrevali že 
jeseni. 

Omrežje bo zgradil Petrol, ki je bil izbran 
na javnem razpisu za pridobitev koncesije 
za izvajaje lokalne gospodarske javne 
službe operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina na območju občine. 
Distribucijsko omrežje bodo gradili v dveh 
fazah, prva bo potekala že letos. Načrtovana 
dela obsegajo priključitev distribucijskega 
omrežja na prenosno omrežje v naselju 
Dvor, plinovod ob lokalni cesti od naselja 
Dvor proti Šmarju, plinovode do osnovne 
šole, po Kolodvorski in Slomškovi ulici ter 
po Aškerčevem trgu, Rakeževi ulici do doma 

upokojencev, po delu Rimske ceste in 
Obrtniške ulice ter po Cankarjevi ulici.

Na Petrolu predvidevajo, da bodo junija 
na upravno enoto vložili vso potrebno 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, tako da bi lahko julija začeli z 
gradnjo. Prva faza izgradnje predvideva 
priključitev večjih uporabnikov (osnovna 
šola, zdravstveni dom, dom upokojencev, 
objekti v poslovni coni in večstanovanjski 
objekti), v primeru zanimanja tudi 
individualne objekte ob plinovodu, 
predvidenem v tej fazi gradnje. “Z vsemi, 
ki jih zanima priklop na zemeljski plin, 
bomo predvidoma že v aprilu začeli sklepati 
predpogodbe z namenom, da ugotovimo 
interes in da se lahko ustrezno pripravimo 
na izgradnjo priključkov, za katere ni 
potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja,” 
pravi Andrej Karlin, na Petrolu zadolžen za 
operativno izvedbo plinifikacije.

Prve aktivnosti na plinifikaciji naselja 
Šmarje pri Jelšah segajo v leto 1991, ko je bil 
izdelan idejni projekt. Nadaljnjih aktivnosti 
v naslednjih letih ni bilo, pred tremi leti pa 
je občina na podlagi izkazanega interesa 
koncesionarja distribucije zemeljskega 
plina obnovila aktivnosti. Naročeni sta bili 
posodobitev idejne študije plinifikacije in 
študija izvedbe alternativnega sistema, to 
je daljinskega sistema na lesno biomaso. 
Primerjalne ugotovitve so pokazale, da bi 
bila za Šmarje pri Jelšah sprejemljivejša 
izvedba oskrbe z zemeljskim plinom, kar je 
podprl tudi občinski svet.

Plinifikacija naselja Šmarje pri Jelšah
JULIJA ZAČETEK GRADNJE OMREŽJA 
Sergeja Javornik

Župan Stanislav Šket in Janez Grošelj, predstavnik podjetja Petrol, 
sta 27. februarja podpisala koncesijsko pogodbo. foto: arhiv občine

Imate vprašanje 
o izgradnji, 
priključitvi, 
prednostih 
plina?

V SREDO, 4., 11. IN 18. APRILA, 
OD 11. DO 16. URE vabljeni v 
informacijsko pisarno v prostorih 
Občine Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 12, kjer bo na vaša 
vprašanja odgovoril predstavnik 
Petrola. 

V navedenih terminih bo mogoče 
podpisati predpogodbo za 
izvedbo plinskega priključka. 

Svoja vprašanja lahko že sedaj 
pošljete na elektronski naslov 
andrej.karlin@petrol.si ali jih 
zastavite po telefonu na številko 
01 47 14 273. Andrej Karlin je na 
Petrolu zadolžen za operativno 
izvedbo plinifikacije.

V primeru potrebe bo 
informacijska pisarna v občinskih 
prostorih odprta tudi v maju, 
o čemer vas bomo obvestili v 
Šmarskih novicah.

Aprila bomo začeli 
sklepati predpogodbe 
z namenom, da 
ugotovimo interes in 
da se lahko ustrezno 
pripravimo na izgradnjo 
priključkov, za katere 
ni potrebna pridobitev 
gradbenega dovoljenja.
andrej karlin, petrol

,,
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ZDRAVO MOBILNI ŽE TRETJIČ ZAPOREDPREPLASTITEV GLAVNE 
CESTE DO KONCA MAJA

Državna direkcija za infrastrukturo bo 
do konca maja uresničila napovedano 
preplastitev glavne regionalne ceste od 
Šentvida do Šmarja pri Jelšah. Za obnovo je 
predviden odsek od železniškega prehoda 
Šentvid do Halarjevega hriba, kjer je bil 
odsek ceste obnovljen lani. Obnovili bodo 
še odsek od Halarjevega hriba do odcepa za 
poslovno cono Šmarje-zahod. 

Načrtovana dela bodo obsegala temeljito 
sanacijo spodnjega ustroja cestišča, 
preplastitev in ureditev odvodnjavanja. 
Zaradi del, ki potekajo od sredine marca, bo 
prihajalo do zastojev. 

Državna direkcija bo kmalu objavila še 
javni razpis za izvedbo obnove glavne 
regionalne ceste od odcepa za Malo 
Pristavo do Belega. 
Sergeja Javornik

Občina Šmarje pri Jelšah je v sodelovanju 
z javnim komunalnim podjetjem OKP 
Rogaška Slatina že v preteklih letih izvajala 
aktivnosti v povezavi z izgradnjo javnega 
kanalizacijskega omrežja v naseljih Šentvid 
in Grobelno ter čistilne naprave na območju 
Grobelnega. 

Ustrezno rešitev odvodnjavanja fekalnih 
odpadnih voda na tem območju je 
pripravilo projektantsko podjetje 
Hidrosvet iz Celja, ki je izdelalo projektno 

dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Z uresničitvijo predlaganih 
posegov na kanalizacijskem omrežju 
bodo potoki zaščiteni pred onesnaženjem 
z odpadnimi vodami, ki se zbirajo v 
kanalizaciji. Z izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja, sanacijo neustreznih odsekov 
obstoječe kanalizacije, upoštevaje tudi 
priključitev novih zazidalnih površin, bo 
omogočeno optimalno delovanje predvidene 
čistilne naprave Grobelno. 

V prvi fazi je načrtovana gradnja 
primarnega fekalnega kanala Šentvid–
Grobelno in sekundarnih fekalnih 
kanalov za središči naselij Grobelno in 
Šentvid. Pridobljena je že stavbna pravica 
do postavitve čistilne naprave, v teku je 
notarska overitev podpisov na služnostnih 
pogodbah za parcele, preko katerih potekajo 
kanalizacijski vodi. V ta namen so bili v 
Šentvidu in Grobelnem že organizirani 
trije sestanki z lastniki zemljišč, preko 
katerih bo potekalo javno kanalizacijsko 
omrežje. Predstavniki Občine Šmarje 

pri Jelšah, komunalnega podjetja OKP 
in projektantskega podjetja Hidrosvet so 
lastnike zemljišč seznanili z načrtovano 
naložbo. Na sestankih je bil prisoten tudi 
notar Sergej Rojs, ki je overil podpise 
na služnostnih pogodbah. Občani so 
načrtovano pridobitev lepo sprejeli. 

Trenutno poteka postopek pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. Letos je v občinskem 
proračunu predvidenih 20.000 evrov za 
začetek gradnje kanalizacijskega omrežja. 
Predvidena vrednost celotne naložbe je 3,65 
milijona evrov. Predvideno končanje del je 
do leta 2021.

V primeru uspeha na morebitnem 
razpisu za sofinanciranje s strani države 
bo izgradnja potekala veliko hitreje. Ob 
izgradnji kanalizacijskega omrežja se 
predvideva še položitev optičnega kabla v 
naselju Grobelno, kar bo investiral Telekom.
Zdenka Kos

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA GROBELNO–ŠENTVID

Lastniki zemljišč so lahko na sestankih 
podpisali služnostne pogodbe, ki jih je 
overil notar. foto: arhiv občine

Župan Stanislav Šket je podpisal listino, s katero se Občina Šmarje pri Jelšah zavezuje 
izvesti aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2018. Slogan letošnjih aktivnosti je 
Združuj in učinkovito potuj. 

ETM je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in 
promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše 
načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Pod okriljem Evropske 
komisije se aktivnosti odvijajo vsako leto med 16. in 22. septembrom.

Občina Šmarje pri Jelšah bo v mednarodni akciji sodelovala že tretje leto zapored. Letos 
se bo prvič uradno ETM nadaljeval v Evropski teden športa, kar smo lani v naši občini 
uspešno povezali s prireditvijo Zdravi, aktivni, čili Šmarčani. 

V občinski upravi že pripravljamo pester nabor aktivnosti, ki jih želimo predstaviti in 
izvesti tako v sklopu ETM kot v tednu športa, posebne aktivnosti bodo namenjene tudi 
starostnikom. Program smo prijavili na javni razpis za sofinanciranje izvedbe aktivnosti 
ETM, rezultate še čakamo, tako da bomo več o organizaciji ETM 2018 v občini Šmarje pri 
Jelšah pisali v prihodnji številki Šmarskih novic.
mag. Anita Reich

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E
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NOVI NADHOD KMALU

Višje temperature in ugodnejše vreme 
omogočajo nadaljevanje načrtovanih del 
za izgradnjo nadhoda v Šmarju pri Jelšah. 
Sredi meseca so delavci že začeli sestavljati 
in postavljati jekleno konstrukcijo za 
nadhod.
Sergeja Javornik

V projekt 
Regijska 
kolesarska pot v 
Savinjski regiji sta vključeni 
dve kolesarski povezavi na 
območju občine Šmarje pri Jelšah, ki 
bosta tudi del državnega in mednarodnega 
kolesarskega omrežja. Idejni zasnovi povezav 
Šmarje pri Jelšah–Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica 
ob Sotli in Šentjur–Šmarje pri Jelšah–Rogaška Slatina–Rogatec 
so predstavniki državne direkcije za infrastrukturo že predstavili 
lastnikom zemljišč v naši občini. 

Namen in cilj izgradnje kolesarskih povezav so zagotavljanje 
prometne varnosti kolesarjev, razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, spodbujanje izvedbe športno-
rekreativnih dogodkov, izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva in 
spodbujanje zdravega načina življenja.

Projekt bo država prijavila na razpis za pridobitev evropskega denarja. Del denarja bo 
zagotovila državna direkcija, nekaj tudi šmarska občina. Kdaj bo prišlo do izvedbe, je 
trenutno težko napovedati.
Sergeja Javornik

9

SUBVENCIJE ZA NALOŽBE V KMETIJSKA 
GOSPODARSTVA PORABLJENE

Občina Šmarje pri Jelšah je februarja objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Skupna višina razpisanih 
sredstev je 84.000 evrov, od tega je namenjeno:
• za naložbe v kmetijska gospodarstva (primarna proizvodnja) 52.500 evrov, 
• za zavarovalne premije 3.000 evrov,
• za naložbe v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu 12.500 evrov,
• za sofinanciranje kmetijskih društev 16.000 evrov. 

Na prvem odpiranju vlog, ki je potekalo 12. marca, se je izkazalo, da povpraševanje 
po kmetijskih subvencijah za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo krepko presega načrtovana sredstva v občinskem proračunu, saj so bila za ta 
namen v celoti porabljena. Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
v tekočem letu tako ni možno več kandidirati.

Občinsko subvencijo je možno pridobiti le še za naložbe v dopolnilne dejavnosti in za 
zavarovalne premije. Razpis za omenjena ukrepa ostaja odprt do porabe sredstev. 
Podrobnejše informacije dobite v oddelku za gospodarstvo Občine Šmarje pri Jelšah.
Klavdija Markuš

V PRIHODNJE DVE NOVI KOLESARSKI POVEZAVISVETNIKI PREJŠNJI 
TEDEN O ZAKLJUČNEM 
RAČUNU

Občinski svetniki so minuli teden na prvi 
letošnji seji obravnavali zaključni račun 
Občine Šmarje pri Jelšah za preteklo leto. 
Dokument prikazuje porabo denarja po 
področjih dela.

Občina je lani realizirala 8,91 milijona 
evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov 
manj od načrtovanega. Glavni razlog je 
neuspela prodaja premoženja (zemljišča 
ob Jelšingradu, stavbna zemljišča v 
poslovni coni Šmarje – zahod). Odhodki 
so bili  realizirani v višini 8,95 milijona 
evrov oziroma 18 odstotkov manj od 
načrtovanega. Visoko odstopanje je med 
drugim nastalo pri nakupu poslovnih 
prostorov za potrebe občinske uprave. 
Ker izvajalec ni opravil del po pogodbi, se 
celoten nerealiziran odhodek prestavi v 
tekoče leto. 

Za tekoče odhodke in tekoče transfere 
je bilo porabljenih 5,7 milijona evrov, 
za investicijske odhodke in investicijske 
transfere 3,3 milijona evrov. V strukturi 
odhodkov realizacije tekoči odhodki 
in transferi predstavljajo 63,5 odstotka, 
investicijski odhodki in transferi pa 36,5 
odstotka. 
Sergeja Javornik

Jekleno konstrukcijo so začeli 
postavljati sredi meseca. 
foto: arhiv občine

vir: simbio
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Občina Šmarje pri Jelšah letos v proračunu 
za dejavnost gasilstva namenja skoraj 
200.000 evrov. Določeni zneski so predmet 

pogodbe o opravljanju javne gasilske službe 
v občini, ki jo vsako leto podpišejo župan, 
predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 
in predsedniki prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD). 

Za dejavnost PGD-jev je namenjenih dobrih 
32.000 evrov, za dejavnosti Gasilske zveze 
Šmarje pri Jelšah nekaj manj kot 42.000 

evrov, višina požarne 
takse je 15.500 evrov. 
Za sofinanciranje 
nakupa opreme 
za PGD-je je 
namenjenih 90.000 
evrov, in sicer 
72.000 evrov za 
nakup 60 kompletov 
intervencijske 
zaščitne opreme 
gasilcev, 18.000 
evrov pa za vozilo 
za prevoz moštva za 
PGD Zibika; vozilo 
so kupili že lani. Za 
vzdrževanje gasilskih 
domov je v tekočem 
letu namenjenih 
20.000 evrov.

PGD-ji dodeljen denar namensko porabijo 
za nakup pogonskega goriva, strošek 
komunalnih storitev, telefon, elektriko, 
ogrevanje, manjša popravila gasilskih vozil 
in opreme, tehnične preglede gasilskih vozil, 
redne servise gasilskih vozil in tehnike, 

čistila, pralna sredstva, plačilo zdravniških 
pregledov za operativne gasilce in za druge 
manjše funkcionalne izdatke. Gasilska zveza 
denar porabi med drugim za izobraževanje 
gasilskih kadrov, letovanje gasilske mladine, 
tekmovanja, zavarovanja … V preteklem 
letu je občina še sofinancirala izdelavo 
nadgradnje novega gasilskega vozila s 
cisterno za PGD Šentvid pri Grobelnem 
ter razširitev in predelavo garaže gasilskega 
doma PGD Mestinje. 

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

KADROVSKE SPREMEMBE
Lani je bilo za dejavnosti s področja gasilstva porabljenih dobrih 193.000 evrov. 

Na območju občine delujejo PGD-ji Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Sv. Štefan, 
Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah in Zibika. V nekaterih društvih so se na 

letošnjih volilnih občnih zborih zgodile kadrovske spremembe. 
Objavljamo aktualne podatke o predsednikih in poveljnikih.

PGD Šmarje pri Jelšah
predsednik Andrej Lipuš 
poveljnik Martin Koprivc

PGD Kristan Vrh
predsednik Peter Vraničar
poveljnik Jože Čakš

PGD Mestinje
predsednik Davorin Kosovel
poveljnik Jurij Krumpak

PGD Sladka Gora
predsednik Bojan Kamplet
poveljnica Barbara Lipavec

PGD Sveti Štefan
predsednica Marjanca Žaberl
poveljnik Silvester Slatenšek

PGD Šentvid pri Grobelnem
predsednica Natalija Šolinc
poveljnik Matej Žogan

PGD Zibika
predsednik Marko Ketiš
poveljnik Janez Premrl

Gasilski poveljnik občine je do letne 
skupščine Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 
Matjaž Štruklec. 

Letos je v proračunu namenjen denar tudi za nakup 
nove intervencijske zaščitne opreme gasilcev. 
foto: tomaž žnider

Podpiranje delovanja gasilstva
Sergeja Javornik

PLAZ ZAPRL CESTO DO 
DVEH DOMAČIJ

V ponedeljek, 12. marca, se je na občinski 
cesti Pečica–Plavčak sprožil plaz, zaradi 
česar je bila cesta do dveh domačij nekaj 
dni neprevozna. Cesto so začasno sanirali, 
tako da je domačinom omogočen dostop 
do doma, vsekakor pa bo nujna temeljita 
sanacija plazu.

Na območju občine Šmarje pri Jelšah se je 
ob otoplitvi in taljenju snega sprožilo še več 
manjših plazov, ki ogrožajo lokalne ceste 
ter dovozne priključke do stanovanjskih 
objektov.
Sergeja Javornik

Plaz je zaprl dovoz do dveh domačij. 
Z začasno sanacijo bo možen dovoz 
domačinom. foto: arhiv občine
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Prvi podatki prikazovalnika hitrosti v Zibiki kažejo, da skoraj 
polovica voznikov ne upošteva omejitve v naselju, ki je 50 km/h. 
Od 8. januarja do 12. marca je prikazovalnik zabeležil približno 
12.500 vozil. Najvišja zabeležena hitrost je dosegla kar 129 km/h. 

PREHITRA KAR POLOVICA VOZNIKOV

0
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30 %

> 9081-9071-8061-7051-6041-5031-4021-30< 20
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Podatki so zaskrbljujoči in bodo osnova načrtovanja ukrepov za 
umiritev prometa. 
Sergeja Javornik

Od junija do avgusta naj bi potekala sanacija plazu na lokalni cesti 
Beli potok–Sladka Gora–Lemberg. Plaz se je sprožil ob močnem 
deževju junija 2016 in ogroža lokalno cesto ter tudi objekte v 
zaledju. 

V sklopu sanacije so načrtovani stabilizacija pobočja v dolžini 250 
x 150 metrov pod cesto, odvodnjavanje in rekonstrukcija ceste. 
Izvajalec bo izbran v postopku javnega naročila; odpiranje ponudb 
je bilo 21. marca. Za sanacijo je Občina Šmarje pri Jelšah pridobila 
sofinancerski denar pristojnega ministrstva. 
Sergeja Javornik

POLETI NAČRTOVANA SANACIJA PLAZU 
BELI POTOK

Sanacija plazu je predvidena letos poleti.  
foto: arhiv občine
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B R I H T N E  G L A V I C E

Legende in zmaji obiskali 
Vrtec Šmarje pri Jelšah 

V sklopu Evropskega leta kulturne dediščine in slovenskega kulturnega praznika so 
pripovedovalke kd legende obiskale vse enote in oddelke Vrtca Šmarje pri Jelšah. S 
pomočjo prijatelja Zmajčija so skupaj z otroki ugotovile, da zmaji bruhajo ogenj ali vodo, 
da lahko letijo, imajo krila, noge, da hodijo, in velik rep, s katerim plavajo.  

Pripovedovalke pravijo, da zmaj ni le bitje, ki se pojavlja v pravljicah, temveč je vseprisoten 
okoli nas. Prebiva v gorah, jamah in vodah, s svojo močjo pa lahko povzroča poplave, 
potrese, neurja in druge naravne katastrofe, kar se velikokrat zgodi, če ljudje ne spoštujejo 
zmajevih zahtev (ali če prevedemo v današnji čas, ne spoštujejo narave). V ljudskih 
zgodbah so bile njegove zahteve pogosto povezane z darovanjem različnih živali ali 
mladenk. Obstaja mnogo lokalno obarvanih zmajskih legend, pri nas so med drugim 
znane legende o zmaju z Boča, Donačke gore in Maclja. 

Otroci so ob poslušanju pripovedi o zmaju iz Postojnske jame in prebrisanem pastirčku 
Jakobu spoznali, kako ukrotimo še tako požrešnega zmaja. Po pripovedi so okrasili kamne 
za zmajevo votlino, narisali zmaja, ki bruha ogenj, ali pa so se s pomočjo maske spremenili 
v zmaja. 

Učenje angleščine z 
naravnima govorcema
Petkovo popoldne, 9. marca, so učenci OŠ 
Šmarje preživeli v družbi Loica in Annabel, 
učiteljev iz angleške šole the english 
experience school of english, ki sta 
k nam priletela naravnost iz Anglije. Izvedla 
sta štiri delavnice, dve za učence od 6. do 9. 
razreda in dve za učence od 2. do 5. razreda. 
Vsi so uživali in pokazali, da so zelo dobri 
v angleščini. Tekoče so sledili angleškim 
navodilom in se gladko sporazumevali z 
mentorjema. 

Starejši so potovali po Londonu in pisali 
razglednice, najmlajši pa na zelo razgiban 
način spoznali stavbe v mestu. 

S srečanja niso odšli praznih rok, saj so v 
zahvalo dobili svinčnike iz Londona. Po 
delavnicah sta predstavnika angleške šole 
staršem predstavila še angleški kamp, ki ga 
bomo skupaj izvedli v mesecu juliju. Upamo, 
da se bo prijavilo čim več naših učencev.
Monja Šalamon

Druženje v vrtcu Mestinje
Iz kuhinje je zadišalo po piškotih, ki smo 
jih pripravili v vrtcu Mestinje. Otroci so z 
veseljem gnetli testo, ga valjali in iz njega 
izrezovali različne oblike z modelčki. 

Naslednji dan smo v vrtec povabili starše, 
dedke in babice. Pogostili smo jih z zeliščnim 
čajem in okusnimi piškoti. Pripravili smo 
jim tudi program, kjer smo se predstavili s 
plesom, pesmijo in deklamacijo. 

Vzgojiteljici Tanja Kolar 
in Jasmina Cvetanoska

KD Legende v sodelovanju z Vrtcem Šmarje pri Jelšah. foto: arhiv vrtca

Bilo je zelo fajn. Spoznala 
sem tudi nove besede 
in London. Bilo je res 
zanimivo. Prijavila se bom 
tudi na kamp.
lina mlinar, 4. c

,,

Všeč mi je bilo, ko smo 
se učili nove besede, npr. 
banka, trgovina. Učitelj je 
govoril samo angleško. 
Bil je prijazen.
zala lorger, 2. c

,,

Le kje je London? foto: arhiv šole

foto: arhiv vrtca



13

Od odpadne embalaže do uporabnih izdelkov

Na OŠ Šmarje pri Jelšah želimo učencem 
približati čut do narave in čistega okolja, 
zato smo kot Ekošola pristopili k natečaju 
Eko paket, ki spodbuja pravilno ravnanje z 
odpadno kartonsko embalažo za mleko in 
sokove (KEMS). 

Zbirali smo jo v ločenem zabojniku, ob 
tem pa se učili, da s pravilnim zlaganjem 
in odlaganjem embalaže omogočimo 
njeno recikliranje ter ponovno uporabo 
sekundarnih surovin za izdelavo novih 
izdelkov, s tem pa pripomoremo k 
ohranjanju naravnih virov, še posebej lesa.

V sklopu projekta smo sodelovali tudi 
v nagradnem natečaju “Ustvarjajte iz 
odpadne embalaže za mleko in sokove”. 
Učenci so ustvarili izvirne in uporabne 
izdelke.

Maja Krmpotič, koordinatorica projekta

Za okolje skrbim tako, da ne mečem odpadkov,  
saj je to dobro za vse, ki v njem živijo. 

Za naravo skrbim tako, da recikliram star papir,  
ker s tem ohranjam drevesa.

Za čisto vodo skrbim tako, da vanjo ne zlivam nevarnih čistil. 

Pomembno je, da ne zlivamo greznice v potoke in reke,  
saj to vodo pijemo ljudje, živali in rastline.

Daša Goručan, 5. r. OŠ Kristan Vrh

  KAK
O   

 SKRBIM 

ZA OK
OLJE

Prvošolci so izdelali Spuži kvadratnike. foto: arhiv šole

Drugošolci so v podaljšanem bivanju 
sešili pravo ekološko torbico. 
foto: arhiv šole

Prvošolci so izdelali tudi ptičje hranilnice. 
foto: arhiv šole

Grofična Ana tretje- in četrtošolcev 
podružnice Sveti Štefan je na natečaju 
osvojila 2. mesto. foto: arhiv šole
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Jož, v vinu je resnica.

Pa od 83 do 94 % vode.
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O S R E D N J A  T E M A

“Voda smo. A se še tega ne 
zavedamo dovolj. Voda je 
življenje, z njo smo povezani 
v biološkem, družbenem, 
kulturnem, verskem in ne 
nadzadnje v gospodarskem 
smislu,” je zapisala v knjigi 
Planet Voda priznana profesorica 
dr. Lučka Kajfež Bogataj. Ste 
se mogoče kdaj vprašali, kaj 
se nam lahko zgodi v primeru 
pomanjkanja vode, koliko vode 
porabimo za osnovne življenjske 
potrebe, kako smo preskrbljeni s 
pitno vodo v naši občini?

Voda velja za obnovljiv vir in smo od nje 
odvisna vsa živa bitja, a jo v zadnjem času 
izrabljamo hitreje, kot se ta obnavlja. V 
naši občini je razpeljanih okoli 300 km 
primarnih in sekundarnih vodovodnih 
cevovodov ter postavljenih za preskrbo s 
pitno vodo približno 50 večjih objektov 
(črpališča, vodohrani). S pitno vodo se 
preko 4.000 priključnih mest oskrbuje več 
kot 9.500 prebivalcev, ki letno porabijo 
preko 500.000 m3 vode v gospodinjstvih, 
gospodarstvu, oziroma povprečno 
porabimo okoli 1.500 m3 na dan.

Najpomembnejši vodni viri za našo občino 
so iz doline Tinskega, kjer je 5 globinskih 
vrtin in od koder se pitna voda črpa na 
površje ter transportira po cevovodih preko 
vodnih objektov do nas, potrošnikov. Poleg 
tega vodnega vira se občani oskrbujemo 
še iz zajetij Bobovega, Pijovc, Dolge gore, 
Belega potoka in Zbelovske gore. Nekaj 
občanov, približno 4 %, pa se še kljub dobri 
pokritosti z javnim vodovodnim omrežjem 
oskrbuje s pitno vodo iz lastnih zajetij. 
Dodatnih količinsko bogatih vodnih virov 
na območju občine ni, količina vode je v 

veliki meri odvisna izključno od padavin – 
če so te skromne, nivoji vode v vrtinah zelo 
padejo. 

Za nemoteno in varno oskrbo s pitno 
vodo v naši in še v preostalih 6 občinah  
skrbi podjetje OKP Rogaška Slatina, ki je 
bilo ustanovljeno leta 1963 ravno s tem 
namenom. Danes se podjetje uvršča med 
večja komunalna podjetja, saj upravlja z več 
kot 1.000 km cevovodov in ima zgrajenih 
preko 200 objektov, namenjenih oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo.  

Čeprav voda prekriva 70 % površja Zemlje, 
več kot milijarda ljudi na svetu nima 
dostopa do tekoče pitne vode, 2,7 milijarde 
ljudi dnevno pa živi z majhnimi količinami 
vode. Težave s pomanjkanjem vode se bodo 
z naraščanjem prebivalstva v naslednjih 
letih le še stopnjevale. Še ena zanimivost 
– največ pitne vode porabijo na Cipru, 
najmanj pa v baltski Latviji in Litvi. 

Slovenija prejema s padavinami in dotoki 
več vode, kot jo porabi, zato strokovnjaki 
govorijo o pozitivni letni vodni bilanci. 
Vendar nikoli ne smemo pozabiti, da če 
bi lahko vso vodo sveta shranili v 100 
steklenic, bi dobili 97 steklenic slane vode, 
2 steklenici sladke vode in le za prst pitne 
vode, zato naslednjič ob odprtju pipe 
pomislimo, da te vode ni v neomejenih 
količinah, kakšen odnos imamo do tega 
čistega zelo iskanega naravnega vira ter 
kako ga lahko v prihodnje še izboljšamo. 

Vsaka oseba porabi 
povprečno 170 litrov 
pitne vode na dan.  

80-180 l za kopel
6-9 l za stranišče
20 l za pomivalni stroj
50 l za pralni stroj
2 l za ščetkanje zob

Voda smo besedilo Monika Čakš
ilustracija Katja Šket

ZANIMIVI PODATKI IZ ILUSTRACIJE

1 Za kopel v kadi porabimo povprečno 180 litrov vode. 

2 Za eno splakovanje stranišča porabimo v 
povprečju 9 litrov vode.

3 Pri tuširanju porabimo približno 140 litrov vode 
v 5 minutah. Prihranimo tako, da pohitimo in med 
miljenjem vodo zapiramo.

4 Zaradi pip, ki ne tesnijo, nam lahko dnevno 
odteče tudi do 240 litrov vode.

5 V šmarski občini imamo 300 km vodovodnega 
omrežja, 50 objektov, 4.000 priključkov, ki služijo 
skupno 9.500 uporabnikom.

6 V Sloveniji so glavni vir pitne vode podzemne 
vode (podtalnica). Na našem planetu Zemlja je 97 
% slane vode. Večina sladke vode je zamrznjene v 
ledenikih, zato je pitne vode manj kot 1 %.

7 Povprečen Slovenec porabi 170 litrov vode na dan.

8 Za ceno litra ustekleničene vode si lahko doma 
natočimo približno 1.096 litrov vode iz pipe, pri tem 
pa okolja ne obremenjujemo s plastično embalažo, 
pijemo svežo in preverjeno vodo.

9 Komunalna odpadna voda po ceveh teče proti 
zbiralnikom in čistilni napravi, na njeni poti pa se ji 
pridruži tudi padavinska voda. Na čistilni napravi se 
voda očisti do te mere, da jo lahko vrnemo v njeno 
naravno okolje (v vodotoke). Odtok tako nikakor ni 
primeren za smeti, barve, lake, zdravila in kemikalije.
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Popotniki, ki jih pot pelje iz Celja proti 
Šmarju, že od nekdaj občudujejo prelep 
razgled na šmarsko dolino, na nizke, z 
gozdovi obrasle gore, in valovite, s trto 
zasajene hribe, ki jih kakor pena valove 
krasijo cerkvice. Hribi, ki se dvigajo proti 
Boču in njegovim izrastkom, pa so prave 
kulise ljubeznivi dolini, kjer idilično in 
mirno leži vas Šmarje z rdečimi strehami 
svojih hiš. Tako je veličasten razgled iz 
Halarjevega hriba na Šmarje opisal celjski 
profesor Johan Gabriel Seidl leta 1838.

TRG ŠMARJE NEKOČ 
NA OTOKU VELIKEGA JEZERA
Mateja Žagar, bibliotekarka, domoznanski oddelek knjižnice šmarje pri jelšah

D O M O Z N A N S K A  K A M R A

viri

Seidl, G. J. 1938. Šmarska dolina leta 
1838, poslovenil in priredil P. Strmšek. 
V Celju: Muzejsko društvo.

Strmšek, P, 1940. Šmarsko-rogaško-
kozjanski okraj. V Šmarju pri Jelšah: 
Tujsko prometno društvo.

Vreže, K. I., 1923. Šmarje pri Jelšah. 
Zgodovina in opis njegovih svetišč in 
prirejenih slik. Šmarje: romarska cerkev 
sv. Roka.

Šolska kronika šole Šmarje pri Jelšah, 
1872–1959. Zgodovinski arhiv Celje.

Napredek trga. V: Nova doba, 1938, št. 
33, str. 3. Dostopno na: www.dlib.si.

Pravijo, da je bilo nekoč v Šmarju veliko jezero z otokom, na katerega so najprej postavili 
škapulirsko kapelo, čez nekaj časa pa so ji dozidali še sedanjo cerkev z visokim stolpom. 
Cerkev se je imenovala Marija na jezeru, prav tako pa se je po njej imenoval kraj, ki je kmalu 
zrasel okoli cerkve. Zaradi močvirnatih tal so vse stavbe v trgu postavili na okamenele 
jelše, na katerih še verjetno danes stojijo (Vreže, 1923, str. 7). O resničnosti te zgodbe 
so se marsikomu porajali dvomi, saj bi se po njej Šmarje pri Jelšah moralo imenovati 
Šmarje na Jelšah in točka, kjer leži cerkev, je najnižja lega v Šmarju. V tem primeru bi bila 
cerkev s trgom vred postavljena na dnu jezera. Kar nekaj cerkva na Štajerskem se je takrat 
imenovalo “na jezeru”, ki pa niso stale na jezeru, zato so si pomen tega izraza razlagali “ob 
vodi”. Obstaja pa tudi domneva, da so oltarno sliko v cerkev prinesli iz kakšne božje poti 
na jezeru, Blejskem ali Vrbskem, in jo imenovali Marija na jezeru (Strmšek, 1940, str. 15). 
Zaradi bližnjega Šmarskega potoka in visoke podtalnice se v deževnem obdobju okoli cerkve 
še danes rado ustvari majhno jezero, takrat marsikdo pomisli, da bi pripoved o nastanku 
Šmarja lahko bila resnična.

Če si se podal od cerkve po tlakovani poti proti šmarski Kalvariji, si pred seboj zagledal 
ljubko zidano gostilno, pred katero so se ustavljali vozniki, ki so potovali po slatinski okrajni 
cesti. V začetku 19. stoletja je bila cesta tako dobro zgrajena, da si z dobrimi konji iz Celja 
prispel že v treh in pol ali štirih urah. Takrat je pred gostilno Pri Habjanu v središču trga 
pod mogočnimi vrbami žalujkami stal vodnjak, zgrajen leta 1821, ki je oskrboval tržane 
z vodo (Seidl, 1938, str. 16). Mnoge hiše v trgu so imele urejene vrtove in na njih svoje 
vodnjake. Ena od teh je bila hiša družine dr. Josipa Rakeža, ki je imela vrt z različnimi 

eksotičnimi rastlinami. Vodnjake je z vodo oskrbovala podtalnica ali deževnica, v 
primeru suše pa so celo usahnili. Z večanjem števila prebivalstva se je večala 

tudi potreba po vodi, njena neustrezna oskrba pa je predstavljala veliko 
težavo, neužitna voda v vodnjakih je ogrožala zdravje tržanov. Po 

večletnih prizadevanjih občine Šmarje trg za pridobitev vodovoda 
je leta 1936 takratni župan oz. predsednik občine dr. Viktor Lorger 

ustanovil Vodovodno zadrugo z omejeno zavezo (Šolska 
kronika šole Šmarje, 1872–1950). Leta 1938 je Šmarje dobilo 
vodovod za ves trg, katerega so se Šmarčani neizmerno 
razveselili (Nova doba, 1938, str. 3). Pri župnijski 

cerkvi Marije vnebovzete so ob napeljavi 
vodovoda postavili tudi javni vodnjak, 

ki stoji še danes.

Razglednica prikazuje glavni trg v Šmarju z javnim vodnjakom, ki je bil zgrajen leta 1821. Znani na fotografiji so Ivan Habjan 
(gostilničar, mesar) v belem predpasniku, stražmojster Weber v temni uniformi, za ograjo gostilne stojita trafikantka Debelakova in Habjanova prva žena Marija.

40 let
40 let

Razglednica Šmarja pri Jelšah leta 1920. Arhiv družine Janez Anderluh. Foto: Ladislav Ciglenečki.
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F I L M  I N  K N J I G A

Šmarski ljubitelji filma, pozdravljeni. 

Ravno pred uradno podelitvijo oskarjev, že 
kar nekoliko preroško, če se pošalim, smo 
uspeli v šmarskem kinu “ujeti” projekcijo 
filma oblika vode, ki je dobil oskarja za 
najboljši film (je prejemnik še treh kipcev, 
med njimi tudi za najboljšo režijo), zato si 
ne morem kaj, da ne bi filmu namenil nekaj 
besed. 

Zdi se, da je to film, v katerem ni ničesar 
zares prelomnega (ponudi namreč nekoliko 
preoblikovano idejo o spoštovanju 
drugačnosti), a vseeno pritegne občinstvo. 
Zgodba je dokaj enostavna in predvidljiva, 
a liki, ki v njej nastopajo, niso takšni. 
Glavna lika sta nemo dekle in podvodno 
iznakaženo bitje, nekakšno božanstvo, med 
katerima se splete prav posebna vez, kar 
spominja na lepotico in zver, morda 
v nekaterih potezah celo na Prešernovega 
povodnega moža. film

knjiga

17

Žiga Planinšek

Vsekakor je v filmu viden avtorski podpis 
režiserja guillerma del torra, ki je 
znova dokazal, da je mojster obvladovanja 
domišljijskih svetov, v katerih nastopajo 
liki, ki uspejo prepričati gledalca, da sledi 
njihovi zgodbi. Je film, ki bi si ga težko 
zamislili v pisani besedi, ker glavna teža 
pripovedi ni v dialogu, temveč v sliki, kar je 
pa za film vedno pohvalno. 

V pomladnih dneh, ki počasi prihajajo, 
šmarski kino ponuja veliko raznovrstnih 
filmov in prepričan sem, da bo vsak našel 
film, ki mu bo všeč. Seznam je namreč 
vse prej kot suhoparen (poglejte na zadnje 
strani naših novic). Uživajte v vsakem 
kadru, prizoru in sekvenci.

11. decembra 2018 bo minilo 100 let 
od smrti pisatelja, esejista in politika 
ivana cankarja, ki je že v času svojega 
življenja, v desetletjih po smrti pa še v 
večji meri, obveljal za osrednjo osebnost 
tako slovenske proze kot dramatike v prvi 
polovici prejšnjega stoletja, z nekaterimi 
svojimi spisi in nastopi pa je pomembno 
zaznamoval tudi politično dogajanje vse do 
osamosvojitve Slovenije in na svoj način ga 
zaznamuje še danes.

Rodil se je 10. maja 1876 v hiši Na klancu 
na Vrhniki kot osmi od dvanajstih otrok 
obrtniško-proletarske družine trškega 
krojača. Že v dijaških letih je navezal stike 
z Murnom, Kettejem in Župančičem in 
napisal prve pesmi, ki jih je objavil v revijah 
Vrtec ter Ljubljanski zvon. Leta 1907 je bil 
v Ljubljani na listi socialnodemokratske 
stranke kandidat za državnega poslanca, 
vendar ni bil izvoljen. Politično 
udejstvovanje je kljub temu nadaljeval v 
obliki razprav in predavanj, med katerimi 
je bilo najbolj znano predavanje z naslovom 
Slovenci in Jugoslovani, v katerem se je 
zavzel za združitev vseh južnih Slovanov 

v skupno državo, vendar je odločno 
nasprotoval kakršnemukoli kulturnemu ali 
jezikovnemu zlivanju. 

Leta 1899 je izšla njegova prva pesniška 
zbirka erotika, ki pomeni začetek 
slovenske moderne, kamor Cankarja 
uvrščamo. Prvo izdajo Erotike hranimo 
tudi v naši knjižnici. Kmalu je pesništvo 
opustil in začel pisati prozo ter dramatiko. 
V svojih delih je opozarjal na takratne 
politične razmere v državi (Pohujšanje v 
dolini šentflorjanski, Za narodov blagor 
ter Hlapci). Poleg umetniškega pisanja se 
je Cankar ukvarjal tudi s publicističnim 
pisanjem, kritiko in esejistiko. 

Tudi v Knjižnici Šmarje pri Jelšah smo 
obeležili stoto obletnico Cankarjeve 
smrti, in sicer smo njegova dela vključili 
v priporočilni seznam bralne značke za 
odrasle. Tako lahko bralci prebirajo ves 
njegov opus.  V tem letu bomo pripravili 
tudi literarni večer s predstavitvijo 
Cankarjevih del.

Natalija Čokl, bibliotekarka
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P O G O V O R  G E N E R A C I J

V rubriki pogovor generacij smo zastavili 
nekaj vprašanj o izbranima temama, voda 
in zemlja, dvema naravoslovcema, dvema 
znanstvenikoma različnih generacij, fizika 
in kemija je njun količnik v razumevanju 
narave, v delovanju sveta. 

JANJA LAKNER iz Cerovca pri Šmarju 
ima rada kemijo, njene poskuse in 
raziskovalne naloge, je prejemnica Krkine 
nagrade za dodiplomsko raziskovalno 
nalogo, v svojo zbirko nagrad pa je dodala 
še Prešernovo nagrado za magistrsko delo.

MAG. KAREL ŠMIGOC je dolgoletni 
učitelj fizike, ljubitelj astonomije, prejemnik 
Žagarjeve nagrade Republike Slovenije na 
področju šolstva, avtor in soavtor številnih 
zanimivih člankov, mentor številnih 
raziskovalnih nalog, tudi o našem kraju, 
med drugim tudi zadnje z naslovom 
Vodnjaki.

pripravili 
Monika Čakš in Marija Šilec

Naštejte asociacije, ki vam jih 
vzbudita izbrani temi našega 
glasila.
JANJA 
Voda: čistost, nujnost, vir življenja, rast in 
življenje. Zemlja: nujnost, rast, življenje. 
Voda in zemlja: koktejl življenja
KAREL
Vodnjak, dež, megla, rosa, reke, mlake, 
zajetja, zdravilna voda, voda v tleh, voda v 
atmosferi, vodikova vez

Naravoslovne vede raziskujejo 
in poskušajo pojasniti delovanje 
sveta preko naravnih procesov. 
Kot naravoslovec, kakšen pomen 
ima voda za vas? Kje v poklicu, v 
znanosti vas je spremljala in kako 
gledate nanjo danes?
JANJA
V sintezni organski kemiji se topila velikokrat 
uporabljajo kot medij, v katerem potekajo 
kemijske reakcije. Zaradi določenih lastnosti 
se voda kot topilo uvršča na lestvici topil kot 
najpolarnejše topilo. Kemiki se vodi kot topilu 
izogibamo, saj ima v primerjavi z drugimi 
topili visok parni tlak, zato evaporiranje topila 
pri standardnih pogojih traja dlje kot pri 
ostalih topilih, s tem pa se posledično podaljša 
čas sinteze/izolacije kemijskih produktov. 
Voda je vir življenja. Cenimo dejstvo, da si 
lahko natočimo kozarec vode iz domače 
pipe, saj mnogo ljudi nima tega privilegija. Le 
kdo bi se odrekel požirku sveže in ohlajene 
vode, zajete iz potočka na pohodu v gore? Ali 
pristnemu otroškemu veselju ob čofotanju po 
lužah? Spoštujmo darove narave, ki nam jih je 
narava podarila, saj nikoli ne vemo, kdaj nam 
jih lahko odvzame.

KAREL 
Voda je vir življenja, vsega okrog nas. 
Spremlja nas od jutra do večera, vsak dan 
znova. Več kot 20 let sem se ukvarjal z 
raziskovanjem hemoglobina in vezavo 
kisika na hemoglobin. Vedno pri poizkusih 
v biologiji pridobivamo podatek, ki govori 
o pH vrednosti vode. V času raziskovanja 
vodnjakov in vodometov smo analizirali 
lastnosti vode, med drugim tudi njen pH. 
Rezultate raziskave, katere del so bili tudi 
šmarski učenci, sem predstavil v šmarski 
knjižnici v začetku marca 2018. V času 
mojega poučevanja na šoli sem bil mentor 
pri 27 raziskovalnih nalogah, nekaj se jih je 
nanašalo tudi na vodo in njene lastnosti. Ste 
že kdaj bili pozorni na šumenje vode v času 
vrenja? Prav šumenje vode je bila ena izmed 
tem raziskovalnih nalog. 
Prvi toplotni energetski stroj, ki deluje na 
principu uparjanja vode in spreminjanja 
v mehansko energijo, je že pred 2000 leti 
izdelal Heron. Takega sem uporabljal tudi 
pri poučevanju. 
Fizikalne lastnosti vode so del našega 
vsakdana. Gostota vode se s temperaturo 
spreminja. Pozimi je tik pod ledom, pri 
4° Celzija, gostota vode največja, zato ribe 
lahko preživijo. 
Voda nosi tudi zgodovinski pomen. Tako 
v mirnem času, ko so se ljudje zbirali ob 
vodnjakih, si izrekali ljubezen, kot tudi v 
vojnem, ko so iz vode pridobivali devterij 
za atomsko bombo. 
Veliko znanja o vodi imamo, veliko znanja 
je že pozabljenega in ga je treba na novo 
zbrati.

POGOVOR 
GENERACIJ
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“Maja, je to res?” “Kaj,” sem vprašala v 
slušalko. In glas na drugi strani je začel 
deklamirati zgodbico o tem, kako si 
bodo velike multinacionalke zdaj zdaj 
pogoltno prilastile pridelavo hrane na 
svetu. Češ da mefistovsko stegujejo lovke 
nad semensko banko sveta in nam po 
kukavičje podtikajo svoja semena za 
kmetijske rastline, predestinirana za to, 
da nas ujamejo v čarobni krog popolne 
odvisnosti od njih. “Še malo pa nas bodo 
imeli v pesti, ti rečem,” je sklenil, “in to vse 
zaradi teh … kako se jim že reče? … teh 
genetskih poskusov.” “Gensko spremenjenih 
organizmov,” ga popravim in zavijem z 
očmi. 

Isti dan, ironično, nekje zasledim, da je 
novi prejemnik najvišjega priznanja na 
področju biotehniških ved v Sloveniji 
prav profesor, ki se že desetletja posveča 
žlahtnjenju kmetijskih rastlin. Zadnje čase, 
ko je razprava o gensko spremenjenih 
organizmih še posebej vroča, ga nasprotniki 
teh vlačijo po zobeh kot “zlohotnega 
pribočnika” multinacionalk, a se ne da. 
Novica o priznanju odmeva komaj kje.
Gensko spremenjeni organizmi so le 
droben del velike sestavljanke teorij zarote, 
ki se zadnje čase kot rak razraščajo v 
nezaupanju javnosti v znanost. Znanost 
ima ponekod resne težave s podobo. Veliko 
siloviteje kot pri GSO se kopja na primer 
lomijo na področju cepljenja, zdravljenja 
najrazličnejših bolezni in pa podnebnih 
sprememb. Mediji brez kakršnekoli kritike 
objavljajo plačane oglase o lažnih zdravilih, 
iz številnih lokalnih televizij špricajo 
zdravilci šarlatani. Ti obljubljajo hipne 
ozdravitve brez truda, brez strupov, ki naj bi 
nam jih – kot trdijo – odmerjala “pretkana 
farmacija”. Kako fino se mora zdeti, ko ti 
nekdo na enostaven način odstre bistvo 
tvoje bolezni. Čemu zaupati dolgoletnim 
študijam, zapletenim formulam, ko pa 
lahko ena sama samcata krema vse tako 
enostavno reši? 

Pred kratkim so v reviji Science objavili, 
da se lažne informacije širijo veliko hitreje 
kot resnične. Eden od razlogov naj bi bila 
njihova neobičajnost, obstaja pa še globlji 
vzrok. Ljudje reagiramo čustveno, ko 
naletimo na dramatične ali skrivnostne 
dogodke, ravno to pa je gorivo teorij zarote. 

Dodatno iskro za vžig ponavadi dodajo 
še osebne stiske, včasih pa je dovolj že 
naveličanost nad dolgočasnim vsakdanom. 
Čeprav se zdi nekaj povsem neverjetno, je 
udobneje verjeti in še razburljiveje širiti. In 
ko je neka teorija dovolj razširjena, postane 
v javni razpravi po logičnem medijskem 
narativu kar naenkrat kredibilna. Dandanes 
je pač modno dvomiti, bolje rečeno, 
sumničaviti, le v sum sam podvomimo 
preredko. 

Šola nas namreč nečesa ni naučila. V 
logiki šole je napaka ali zdrs a priori nekaj 
slabega. Znanost pa ne deluje na tak način. 
Znanost govori v jeziku verjetnosti in 
tveganja. Tveganje in verjetnost pa nosita v 
sebi kal morebitne neuresničitve napovedi, 
torej kal napake. Znanost se lahko tudi 
zmoti, toda to še ne pomeni, da je slaba ali 
zlohotna, na tak način naravno napreduje 
in se uči. 

A ko pridemo na raven osebnih zgodb 
in stisk posameznika, dobijo tovrstne 
napake drugačen prizvok. Zarežejo, 
postanejo neodpustljive. Starši, katerih 
otrok po cepljenju zboli; bolnik, ki kljub 
uradni terapiji in dobri prognozi ne 
okreva; indijski kmet, ki je ob vse. Čustva 
so legitimen način odziva. In zahteva po 
pravici zase prav tako. Za teorije zarote pa 
se tu vse šele začne. Kdo jim daje pravico, 
da posameznikovo stisko prenesejo v obče 
pravilo? Kako lahko postane posamičen 
primer sredstvo za oporekanje desetletjem 
študij? Če ga primerno začinimo s čustvi in 
strahom, prav gotovo. 

Teorije zarote lahko utišamo le tisti, ki 
so nam namenjene. In to na način, da 
vprežemo dvom. A ne kategoričen dvom v 
vse povprek, temveč sistematično skepso, 
ki neprestano preverja slišano, videno, 
ponujeno ter hkrati ne zapade v kognitivno 
disonanco. In sproti, kot Ockhamova 
britev, reže vse nepotrebno, vse, kar diši 
po fantastičnih scenarijih v ozadju. Ker jih 
preprosto ni. Realnost je namreč veliko bolj 
puščobna, kot nam slikajo teorije zarote, a 
po drugi strani utriplje z rdečim alarmom. 
Kliče po racionalnem in empatičnem 
človeku, ki bo potegnil nos iz puhaste pene 
lahkovernosti in pokončneje deloval zase, 
za Druge in svoj Planet. 

POTEMKINOVE 
VASI 
LAHKOVERNOSTI 
Maja ratej

K O L U M N A
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MOJ KRAJ, 
MOJA ZGODBA 
MARKO KOVAČEVIČ

“Se že imaš za Mariborčana?” me je nekaj 
dni nazaj pobaral sodelavec. Vprašanju 
je sledil odločen ne. Oprosti, mesto ob 
Dravi, zelo si gostoljubno, a moj dom je 
nekje drugje. Pa ne le zato, ker naslovu 
stalnega bivališča v mojih dokumentih še 
vedno sledi poštna številka 3240. Osebno 
izkaznico lahko zamenjam v eni uri (če 
upravna enota ni ravno sredi stavke), 
spominov pa mi ne more vzeti nihče.

Lahko spraviš Šmarčana iz Šmarja, Šmarja 
iz Šmarčana pa ne moreš nikakor. Vem, 
fraza je obrabljena, večkrat premetana, 
predelana in prirejena, a zato nič manj 
resnična. Šmarje je še vedno v meni. 
Čeprav ga, žal, obiščem le še ob praznikih, 
redkih koncih tedna in še občasnejših 
dnevih dopusta, je ta kraj preprosto 
moj. Brez skrbi, nimam fevdalističnih 
ali absolutističnih teženj, prejšnji stavek 
ni odraz posesivnosti, ampak izključno 
pripadnosti. NK Šmarje je še vedno edino 
moštvo, za katerega navijam, ne glede na to, 
proti komu igra. Povej mi, za koga navijaš, 
povem ti, kdo si. Nogomet je pač več kot 
šport. Ko igrajo naši, igramo vsi. Ni nas 
veliko, a smo zato toliko bolj srčni.

Lahko bi zdaj na dolgo razpredal o 
vplivu sekundarne socializacije in drugih 
učenostih, ki pristen odnos do obsoteljsko-
kozjanskih gričev razlagajo s strokovnimi 
in hudo zamotanimi besedami, pri katerih 
včasih pozabiš začetek, še preden prideš 
do konca, a znanost bi odgnala romantiko. 
Morda je skregano z zdravo pametjo, edini 
kraj, ki si ga za bivanje nisem izbral sam, 
je najbolj moj. Še v rojstnem listu bi ostal 
zapisan, če bi bil stari ata pred dobrimi 31 
leti res zamudil s sosedovih kolin na nujen 

prevoz, kot mi razlaga ob vsakem rojstnem 
dnevu.

Družina, sorodniki, prijatelji, sošolci, 
bežni znanci, prodajalke v samopostrežbi, 
kuharice v Zadružniku, učiteljski zbor na 
Vegovi … Vsak je nekaj pristavil k moji 
zgodbi. Knjižnica, kulturni dom, betonsko 
igrišče za košarko, potok, gozd, klop pred 
blokom so bili najboljši učitelji. Ker je v teh 
predavalnicah skoraj vedno sedel še kdo. 
Dovolj betona, da se, če vključiš domišljijo, 
počutiš vsaj malo urbano, dovolj zelenja, 
da ne pozabiš na stik z naravo in se naučiš, 
da grablje, lopata in motika niso zgolj 
eksponati v etnološkem muzeju.

Šmarje je danes drugačno. Ne le zaradi 
pločnikov, nastajajočega nadhoda, razbitega 
hrama, obnovljenih kapelic in inovativnih 
prijemov pri kadrovanju v javnih in 
občinskih zavodih. V kraj prihajajo in se 
tu rojevajo novi ljudje, ga polnijo s svojo 
energijo, svojimi zgodbami. A še vedno ga 
prepoznam, dovolj domač je, da je še vedno 
moj.

Dobro vem, da nostalgija pogosto 
izkrivlja spomine in da je bilo v mladostni 
romantiki, ki jo danes obuja odrasel človek, 
tudi dosti ovinkov k manj lepemu. Morda 
je cesar, ko se je bil ustavil na Halarjevem 
hribu, res rekel, da lepše in bolj rajske 
dežele od naše ni nikjer v njegovem 
cesarstvu, a nam s tem ni prihranil skrbi, 
težav, znoja in ostalih izkušenj, ki namesto 
praznika v življenje tiščijo dolge in garaške 
delovne dni. Pa sem tudi za to hvaležen 
mojemu kraju. Brez ovinkov in lukenj na 
cesti bi me komolci moderne družbe že 
zdavnaj zrinili v jarek. Šmarje, hvala!

K O L U M N A

ŠTEFANSKI FANTJE, 
BRAVO!

Štefanski fantje so že drugič zapored 
prejemnik  zlatega priznanja jskd 
za doseganje državne ravni na področju 
ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž.

Iskrene čestitke!

foto: mojca valenčak
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Dolgoletni sodelavec in nekdanji šef Jožice 
Mlaker Borut Bevc je o njej zapisal: Jožica 
je energična, hitrih odločitev in vedno za 
akcijo. Upornik v njeni duši zna ponagajati 
tistemu, ki ji je storil kakšno krivico. Njena 
pozornost do ljudi v njeni bližini jo spomni 
najmanj na to, da ti vošči za rojstni dan 
... Njena ljubezen do družine je vedno 
prisotna v njenih pogovorih. Kot delavka in 
sodelavka je bila in je oseba, ki zna slediti 
navodilom ter jim dodati še kanček svoje 
ustvarjalnosti. Želim ji vse lepo.

Jožica Mlaker se je rodila v Predenci, na 
skromnem gospodarstvu mami gospodinji 
in očetu, ki je bil po poklicu kurjač parnih 
lokomotiv. Spomine na otroštvo, ki ga je 
preživljala z bratom in sestro, ohranja v 
lepem spominu. Živeli so skromno, a brez 
pomanjkanja.
Veliko ljudi jo pozna, saj že več kot 20 
let dela za Občino Šmarje pri Jelšah kot 
vrtnar vzdrževalec. Njena poklicna pot se 
je začela z opravljanjem javnih del. Pred 

dvajsetimi leti ni bilo veliko razpisanih 
delovnih mest za vrtnarja in cvetličarja, 
razen na Gorenjskem, kamor je pa ni nikoli 
“vleklo”. Tudi danes čuti enako, navezana 
je na svojo družino in svoj kraj. Zato je 
pred prvo zaposlitvijo opravljala številna 
priložnostna dela od Celja, Laškega do 
stečaja podružnice Toper. Nato je prišla 
priložnost za trajnejšo zaposlitev, in sicer 
odlok, s katerim mora imeti vsaka občina 
svojega vrtnarja. S tem se ji je uresničila 
želja, da bi dobila službo za nedoločen čas. 

Med njena dela poleg vzdrževanja javnih 
gred spadajo tudi prevoz in selitev opreme, 
praznjenje košev, čiščenje avtobusnih postaj, 
plakatiranje, pometanje zimskega peska, 
čiščenje zapluženih poti ali jesenskega listja, 
pomoč društvom, javnim zavodom, košnja 
ob vseh pločnikih in kolesarskih poteh 
celotnega območja občine. lopata, metla, 
grablje in še mnoga orodja poleg vrtnarskih 
ji niso tuja. Ne brani se nobenega dela in 
kakor pravi, vsi delamo vse.
Njen moto bi bil: “Če danes ni, jutri bo 
zagotovo boljše. Samo upanje moraš imeti.” 
Ne mara ribjih jedi, premoderne glasbe, 
nasprotno pa je pri poslušanju domače 
glasbe. Slak, Avsenik, godba na pihala, 
Mladi upi, Murni … to je prijetno za njena 
ušesa, kakor tudi na krožniku domači sirovi 
štruklji, fižol, krompir. Je velika borka 
za poštenje, zato je nikoli ni bilo strah 
povedati, kar misli.

Je mama dveh otrok, babica petih vnukov, 
s katerimi sedaj rada bere, rešuje križanke, 
se igra ime in priimek, enko, se hodi z njimi 
kopat v bližnja kopališča in pri vprašanju, 
kaj bi vzela s seboj na samotni otok, je 
bila prva izbira seveda družina, vzela bi 
še Marijin kipec, križanke in glavni vir 
življenja, pitno vodo.  

Do upokojitve ji manjka še leto in 
pol, vendar je njen cilj predvsem, 

da bi v njej čim dlje uživala, ne 
pa kdaj se bo zares upokojila. 

Do takrat pa bo z veseljem 
zalivala svoje rožice 

iz vodnjaka izpred 
občine, Majhnovega 

studenca.

Š M A R S K A  L E G E N D A

JOŽICA MLAKER
“Nikoli me ni 
vleklo drugam.”
Monika Čakš

Vabimo Vas na prvo razstavo 
o zgodovinski mlinčni potici iz 
Lemberga, ki bo na veliko soboto, 
31. marca ob 15. uri, v muzeju na 
Rotovžu v Lembergu.

Na razstavi bo devet mlinčnih potic, 
ki jih bodo napekle lemberške 
gospodinje. Za velikonočno 
obogatitev pa bodo razstavljene še 
letošnje lemberške butarice in žegn.

Naslednji dogodek ob letu evropske 
kulturne dediščine bo predavanje, 
ki ga bo imela dr. Marja Lorenčak 
Kiker z naslovom Človek brez 
spomina je kakor drevo brez korenin, 
v ponedeljek, 2. aprila ob 17. uri,  
v šoli v Lembergu.

Na otvoritvi bo tudi pokušina 
mlinčne potice.
 

Turistično društvo Lemberg

V A B I L O 
Zgodovinska 
mlinčna potica 
iz Lemberga

foto: 
monika čakš
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Š P O R T

NK AS SYSTEM ŠPJ
V NK Šmarje pri Jelšah se vedno radi 
udeležimo turnirjev, na katere smo 
povabljeni in ki jih prirejajo naši prijatelji iz 
bližnjih klubov oziroma nogometnih šol. To 
zimo so mlajše šmarske selekcije odigrale 
od tri do šest posamičnih turnirjev. 

V soboto, 17. februarja, so se vse mlajše 
selekcije NK Šmarje pri Jelšah odpravile 
na turnir v Rogaško Slatino. Šmarčani so 
sodelovali s selekcijami U-7, U-9, z ekipama 
A in B, U-11 ter U-13. 

Otroci so to soboto težko čakali. V zraku 
je bilo mogoče čutiti vznemirjenje in 
motivacijo. Predvsem za najmlajše je bil 
turnir v Rogaški Slatini zelo poseben, saj so  
ponosno izpostavili, da sodelujejo na istem 
tekmovanju kot njihovi nekoliko starejši 
nogometni prijatelji. 

Organizatorjem čestitamo za uspešno 
izpeljan turnir, prav tako pa se jim tudi to 
leto zahvaljujemo za izjemno pogostitev.
V NK Šmarje pri Jelšah smo še posebej 
ponosni in hvaležni za podporo staršev 
naših mladih nogometnih upov, ki jo vedno 
znova izkazujejo z visoko udeležbo na 
tekmovanjih njihovih otrok ter z glasno in 
pozitivno spodbudo s tribun.

KK JELŠA 
Rezultati selekcij v obdobju feb. - 15. mar.:
fantje
U11 = 1 Z / 2 P in 1 N

U13 = 2 P

U15 = 1 Z / 1 P

U19 = 2 Z / 2 P

dekleta
U11 = 1 Z / 1 P

U13 = 1 Z / 3 P

U15 = 1 Z / 4 P

članice kk jelša šmarje 
1 Z / 2 P

Fantje in dekleta U9, tekmovanje se nadaljuje v 
drugi polovici marca.
Legenda: Z – zmaga, P – poraz, N - neodločeno
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VABILO V soboto, 7. 4. 2018, ob 18.00 uri igrajo članice KK Jelša Šmarje zadnjo domačo tekmo. Tokrat se bodo 
pomerile z ekipo iz Kranjske Gore. Trenutno zasedajo šesto mesto na lestvici, zato bodo na zadnji domači tekmi še 
kako potrebovale vašo pomoč s tribun, da jim uspe zasesti peto mesto v ligi. Na tekmo vabijo vse ljubitelje košarke 
in zveste navijače. V zahvalo bo potek tekme drugačen, saj bodo poskrbele za zanimive igre in nagrade, po koncu 
tekme pa vas čaka pogostitev ter druženje z ekipo.

foto: arihv staršev

foto: arhiv kk jelša
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ZLMN GRADBENIŠTVO ORAČ 
lestvica po 13. krogu
(mesto, ekipa, št. točk) 
1. FRIZERSTVO SLAVČEK 34

2. BAR MARE & MAGNUM LOGISTIKA, 31

3. TRANSPORT BIRO, 28

4. MKV MONTAŽA, 26

5. TRANSPORT KRIVEC, 19

6. KOSTRIVNICA SOFFY, 19

7. KOSTRIVNICA MOS, 15

8. AV HANA SV. ŠTEFAN, 15

9. ŠD TINSKO, 14

10. ŠD ZIBIKA, 10

11. IPI D.O.O., 9

12. GARAČI, 6

13. KMN BAR KIS, 0

USPEHI MLADIH ŠAHISTOV NA 
DRŽAVNEM PRVENSTVU 
Šmarski mladi šahisti so se udeležili 
25. posamičnega šahovskega državnega 
prvenstva mladih v standardnem šahu in 
19. državnega prvenstva v pospešenem 
šahu, ki sta potekala od 26. februarja do 3. 
marca v Portorožu.
 
Vsak mladi šahist sanja o tem, da bo enkrat 
lahko tekmoval na državnem prvenstvu. 
Našim štirim mladim šahistom se je preko 
kvalifikacij uspelo uvrstiti na petdnevno 
državno prvenstvo v standardnem, t. i. 
počasnem šahu (1 h + 30 s/potezo), ko 
lahko partija traja tudi več ur.
 
ulla muzel je igrala v konkurenci deklet 
do 10 let in je med 16 dekleti zasedla 4. 
mesto z doseženimi 5,5 točkami od 9 partij. 
V predzadnji, osmi partiji, se je celo borila 
za stopničke, ampak je dobila premočno 
nasprotnico – na koncu drugouvrščeno 
Lano Sefič iz Kranja.

vid koritnik je igral v skupini fantov 
do 10 let in med 32 šahisti s 4,5 zmagami 
zasedel 16. mesto. anže drama je 
igral v skupini fantov do 8 let in med 26 
tekmovalci s 4,0 točkami zasedel 18. mesto. 
Naš četrti uvrščeni na državnem prvenstvu 
v standardnem šahu luka kitak je v 
močni skupini med 31 šahisti do 12 let 
zasedel 28. mesto z zbranimi 3,5 točkami.
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V soboto, 3. marca, je potekalo državno 
prvenstvo v pospešenem šahu, kjer se 
je igralo na čas 10 min + 5 sek/potezo. 
Šmarske barve v skupini fantov do 8 let 
so zastopali anže drama, nejc šale 
in jošt ratej. Med 30 tekmovalci v 
skupini so zasedli 18., 24. in 27. mesto. 
ulla muzel je tokrat zasedla 6. mesto 
med 25 dekleti do starosti 10 let. V 
najmočnejši skupini fantov do 10 let pa je 
vid koritnik zasedel 13. mesto, jakob 
gobec 24. mesto, vid ratej 40. mesto 
in lukas ancelj 43. mesto med 51 
tekmovalci.
Dominik Košič

Vsem ekipam hvala za sodelovanje v zimski ligi. Za sodelovanje se priporočamo tudi v prihodnje – razpis za letno 
ligo bo poslan v kratkem. Prav tako se zahvaljujemo glavnemu sponzorju lige gradbeništvu orač.

Vid Koritnik (levo), Luka Kitak (zadaj), Anže Drama (spredaj), 
Ulla Muzel (desno). foto: šahovski klub šmarje pri jelšah

foto: arhiv šd zibika
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P R I S P E V K I  B R A L C E V

SLATINČAN S SUMLJIVO ŠMARSKIM PRIIMKOM
Prvi marčevski petek je v muzeju baroka nastopil mlad slatinski 
kitarist Staš Čakš. Staš je po očetu Šmarčan, zato si je v pripravah 
na državno tekmovanje v igranju kitare izbral šmarski muzej 
baroka z odlično akustiko, kjer je zbranemu občinstvu predstavil 
všečen tekmovalni program. Med odmorom se je z igranjem na 
harmoniko predstavila Staševa sestrična Pika Drstvenšek. Tudi 
zanjo je bil nastop preizkus v pripravah na sprejemne izpite za 
nadaljevanje šolanja na umetniški gimnaziji v Mariboru. Tako Staš 
kot Pika sta s svojim nastopom ljubitelje klasične glasbe navdušila.
Vlasta Kramperšek Šuc

KOSMATINEC V MUZEJU
Kosmatinec v muzeju je bil naslov počitniške delavnice za otroke. 
Del stalne zbirke Muzeja baroka sta namreč tudi dva kužka, 
ki sta otrokom še posebej blizu. Tisti, ki sodi k sv. Roku kot 
njegov atribut, je s svojo vlogo v legendi o življenju tega svetnika 
predstavljal izhodišče za poustvarjanje z glino in voščenkami. 
Čeprav delavnica ni bila množično obiskana, so se je udeležili 
otroci, ki se jim muzej in dediščina domačega kraja že usedata v 
srce, kar tudi osmišlja poslanstvo muzeja. Pri izvedbi delavnice je 
tudi tokrat sodelovalo društvo za interpretacijo dediščine Legende. 
Vlasta Kramperšek Šuc

16. BLAGOSLOV MOTORJEV V ŠMARJU PRI JELŠAH 
Že vrsto let lahko na naših cestah opazimo vse več motoristov: 
starih, mladih in tistih, ki so to ravnokar postali. Vožnja z 
motorjem je lahko lepa, a ni vedno tudi varna. Znano je namreč, 
da motoristi spadamo v bolj ogroženo skupino v prometu.

Da bi za varno motoristično sezono prosili še višjo silo in ne samo 
soudeležence v prometu, člani Moto kluba Šparon Riders tudi letos 
organiziramo blagoslov motorjev v Šmarju pri Jelšah. Prvič smo ta 
dogodek organizirali v sodelovanju s skupino motoristov Lastovke že 
davnega leta 2002, ko smo se na dogodku zbrali predvsem domačini in 
prijatelji. Iz tega skromnega druženja je z leti nastala znana prireditev, 
ki dandanes privablja motoriste, simpatizerje in radovedneže iz cele 
Slovenije ter tudi iz krajev onkraj naših meja. Če je bilo lepo vreme, se 
je tako prireditve udeležilo več kot 1000  motoristov. 

Letos obljubljamo, da se bomo z organizacijo še posebej potrudili, 
saj želimo obiskovalcem tudi bolje predstaviti naš slikoviti kraj in 
jih z našo gostoljubnostjo prepričati, da se še kdaj vrnejo v naše 
kraje. Prav tako želimo na blagoslov povabiti tudi tiste, ki niso 
motoristi, prijatelje in znance, da se z nami podružite, si ogledate 
motorje in s tem bolje spoznate čudoviti svet motorizma.

Vljudno torej vabljeni 29. aprila 2018 ob 9. uri dopoldan na ploščad 
pred Kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah, da skupaj pozdravimo 
novo, uspešno in predvsem varno motoristično sezono.
MK Šparon riders

PRVOMAJSKA BUDNICA 2018

Šmarski godbeniki že vrsto let ob prazniku dela z budnico 
prebujamo prebivalce Šmarja pri Jelšah in bližnjih zaselkov. 
Večinoma smo lepo sprejeti in ljudje so veseli našega prihoda. 
Pogosto pa smo slišali očitke, da v nekatere kraje ne pridemo. 

V Društvu godbenikov Šmarje pri Jelšah želimo tradicijo igranja 
budnice nadaljevati in jo razširiti še v druge kraje naše občine, 
kjer je še nismo igrali. Če želite, da pridemo tudi v vaš kraj odigrat 
nekaj koračnic, nam to sporočite. Od vas pričakujemo le, da 
na dogodek povabite čim več ljudi in tako omogočite druženje 
krajanov ter godbenikov.

Zavedamo se, da ne bomo zmogli biti povsod, a potrudili se bomo 
obiskati čim več krajev. Na podlagi zbranih pobud bomo pripravili 
urnik igranja budnice, ki bo objavljen na spletni strani občine, v 
Šmarski novicah in na našem FB-profilu.

Vašo pobudo pričakujemo do 10. aprila 2018 na elektronski naslov: 
smarska.godba@gmail.com. Pobuda naj vsebuje naslednje 
podatke:
• lokacijo igranja in/ali način sodelovanja, 
• kdo je organizator,
• kdo je kontaktna oseba in njeno telefonsko številko. 

foto: tomaž stiplošek

foto: arhiv mk riders
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ZAKAJ NA UNIVERZO ZA TRETJE 
ŽIVLJENSKO OBDOBJE V ŠMARJU
Verjetno se vsakdo pred upokojitvijo 
sprašuje, kaj bo delal v pokoju. Naenkrat 
bo vsaj 8 ur več časa kot prej, ki ga je treba 
dobro izkoristiti. Marsikdo bo odvrnil, 
meni že ne bo dolgčas v pokoju. Imam 
vnuke, za katere bom skrbel in jih vozil v 
vrtec ali šolo. Okoli hiše je vedno kaj za 
postoriti, posvetil se bom svojemu hobiju 
ali pa bom bolj aktiven v svojem društvu. 
Vse našteto in morebiti še druge dejavnosti 
pa ne zapolnijo vse praznine, ki nastane, ko 
se upokojimo. 

Tudi sam se spraševal, kaj bom delal v 
pokoju, vendar sem že imel pripravljen 
odgovor. Vključil sem se v enega izmed 
programov, ki jih izvaja Univerza za tretje 
življensko obdobje (UTŽO) v Šmarju pri 
Jelšah. Program sem že poznal, kajti moja 
žena je bila vključena vanj nekaj let pred 
mano. Vse poteka preko knjižnice Šmarje in 
v programe je vključeno več kot 200 članov, 
ki smo aktivni v mnogih krožkih.    
Rdeča nit delovanja univerze so torkova 
srečanja, ki se jih udeležuje tudi do 100 

slušateljev. Na predavanjih lahko dobimo 
zdravstvene nasvete, nasvete za dom in 
vrtnarjenje, za zdravo prehrano za starejše 
in še mnogo več. 

Dejavnost šmarske UTŽO obsega tudi 
domoznansko-popotniške ekskurzije, ročna 
dela, kuharsko delavnico, zeliščarski krožek, 
računalniško izobraževanje, jogo, filmski 
abonma, plesno aerobiko, krožek Ravnotežje 
okusov življenja in še druge dejavnosti, ki 
nastajajo med letom. Tako je na željo članov 
nastal kvartopirski krožek, nova sta tudi 
lokostrelski krožek in krožek Izobraževanje 
za mir, pripravlja pa se tečaj plavanja.

Brez petja seveda ne gre – znane so Zveneče 
jelše s člani, ki prepevajo ob citrah, omeniti 
pa moram še naše pravljičarke. 

Številčen je pohodniški krožek – praviloma 
dvakrat na mesec do 80 članov hodi po 
bližnjih in daljnih hribih. Posebni so izleti 
po Sloveniji in tudi izven, kjer spoznavamo 
izbrane kraje in njihove znamenitosti. 
Včasih je tako na dvonadstropnem 
avtobusu komaj dovolj prostora za vse, ki bi 

se radi udeležili izleta. 

Z ženo obiskujeva angleški krožek. Znanje 
tujega jezika vedno prav pride na potovanju 
v tujino, hkrati pa še treniramo možgane. 
Obiskujeva tudi plesni tečaj, saj je vaja 
pomembna za lažji plesni korak. Teden tako 
ob obisku krožkov hitro mine. Vsak dan je 
nekaj novega, kar te drži pokonci in zahteva 
od tebe, da si čimbolj fizično ter umsko 
aktiven.

Seveda so tudi drugi krožki zanimivi 
in koristni. Vsak član tako lahko najde  
dejavnost, ki je primerna zanj in ga zanima. 
Verjetno lahko delim pozitivne izkušnje 
večine članov. Večkrat se pogovarjam z 
upokojenci iz drugih krajev in moram reči, 
da takšne organizacije marsikje ni. 

Mi moramo biti zadovoljni, da so dejavnosti 
naše UTŽO pod eno streho in dopolnjujejo 
mnoge druge dejavnosti knjižnice. Vrata so 
odprta za interesente celo leto. Več o delu 
univerze si lahko vsakdo prebere na spletni 
strani šmarske knjižnice. 
Danilo Stane
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Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 37/15; v nadaljevanju pravilnik) objavlja Občina Šmarje pri Jelšah

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 

na območju Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018

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

2. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV
Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev so fizične osebe  s 
stalnim prebivališčem v občini.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov 
je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo 
čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo 
s posebno pogodbo. 
Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt 
le enkrat. 
Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Šmarje 
pri Jelšah.

3. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Pogoji pri izgradnji MKČN: 
• vlagatelj mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na naslovu 

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

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

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

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

• vlagatelj mora predložiti izjavo o lastnostih MKČN v skladu s 
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN;

• vlagatelj mora predložiti poročilo o opravljenih prvih meritvah 
(analizni izvid) v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve 
in obratovalni monitoring odpadnih voda (Pravilnik o prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni 
list RS, št. 94/14, 98/15));

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

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

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

• lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop 

pooblaščenim službam in neovirano praznjenje; 
• MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja v času 

vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev; 
• vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno 

napravo, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, podatke o 
osebi, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno 
služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem; 

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

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

4. DELEŽ SOFINANCIRANJA 
• Do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN, 

vendar največ 1.200 EUR za eno MKČN. Sofinancira se 
postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev 
ene MKČN za več stanovanjskih objektov.

• Upravičeni stroški so stroški brez DDV.

V primeru, da je MKČN sofinancirana tudi iz drugih virov 
javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 
100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, 
da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % 
vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine 
ustrezno zniža. 

5. VIŠINA SREDSTEV 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za 
leto 2018 pod proračunsko postavko 150072 – Izgradnja in obnove 
manjših kanalizacij. Višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 
15.000,00 €.
Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispelih vlog do porabe 
finančnih sredstev v sprejetem proračunu. Upravičenci, ki so 
oddali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do 
nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni 
prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.

6 UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE z 
vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z 
nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 
datuma veljavnosti Pravilnika, tj. 29. 5. 2015.

U R A D N E  O B J A V E
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7. ROK IN NASLOV VLOŽITVE VLOG
Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa 
oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri 
Jelšah, do 31. 10. 2017 do 12. ure.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. O morebitnem predčasnem 
zaprtju pa bo Občina Šmarje pri Jelšah objavila obvestilo na 
spletni strani občine in v Šmarskih novicah.
Vloga  je na voljo na sedežu Občine Šmarje pri Jelšah in na 
spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na 
sedežu občine ali na  tel. št. (03) 81 71 631,  kontaktna oseba 
mag. Anita Reich.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti 
kuverti s pripisom “NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE 
MKČN 2018”. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno 
oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi 
prilogami.

8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila 
komisija, ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele 
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni 
od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
s sklepom zavržene.

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

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

Šmarje pri Jelšah, 12. 3. 2018
Številka: 354 – 0006/2018
                                                                                            
Župan Stanislav Šket, l.r.

Občina Šmarje pri Jelšah vabi k predstavitvi idejnih rešitev 
protokolarnih in/ali priložnostnih daril ter daril zanemarljive 
vrednosti, ki jih potrebuje za izvajanje svojih protokolarnih 
aktivnosti. Cilj občine je pridobiti nabor izvirnih, vsebinsko 
in oblikovno domišljenih daril štirih različnih cenovnih 
razredov, ki bodo odražala naravne znamenitosti, kulturno 
dediščino, dosežke, etnološke in kulinarične značilnosti 
občine ter bodo imela kot taka promocijski učinek. Želimo, 
da darila pripovedujejo zgodbe, značilne za območje občine, 
in na ta način krepijo njihovo prepoznavnost v slovenskem 
in mednarodnem prostoru. Zgodbe naj povezuje slogan: 
Zakladnica doživetij med zelenimi griči. 

Občina Šmarje pri Jelšah bo izbrala izključno darila, ki 
predstavljajo kraje in občino ter poudarjajo:
• največje znamenitosti: naravne, zgodovinske, arheološke, 

arhitekturne, kulturne, umetniške … 
• slovite osebnosti in njihove dosežke: pesniki, pisatelji, 

kulturniki, ustvarjalci, obrtniki, športniki …
• kulinarične in etnološke značilnosti: hrana, pijača, recepti 

jedi, zelišča, dišave, pripomočki …

Pri priložnostnih darilih in darilih zanemarljive vrednosti 
poudarjamo uporabnost, ki bo prednost tudi pri protokolarnih 
darilih. Iščemo  izvirnost  in  sodobno  ustvarjalnost,  možne  so  
replike  dediščine, njene sodobne interpretacije in preoblikovanja.
V primeru živilskih izdelkov je zaželeno, da embalaža učinkuje kot 
sestavni element darila in ima trajnejšo reprezentativno vrednost.

Darila so opredeljena po sklopih z naslednjimi zahtevami:

1. PROTOKOLARNA DARILA NAJVIŠJEGA RANGA
(darila predsednikom držav in vlad, veleposlanikom, 
ministrom, vojaškim atašejem, županom, predsednikom 
mednarodnih organizacij in institucij)
• darila morajo biti unikatna (izdelana izključno za naročnika, 

to je Občino Šmarje pri Jelšah);
• darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z 

ustrezno zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je treba 
upoštevati tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;

• darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in 
angleškem jeziku;

• darila morajo biti opremljena z logotipom Občine Šmarje pri 
Jelšah in s sloganom: Zakladnica doživetij med zelenimi griči;

• vrednost darila: največ 40 evrov (z DDV) za posamezno 

Povabilo k predstavitvi idejnih rešitev

PROTOKOLARNIH IN 
PRILOŽNOSTNIH DARIL 

za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2018
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darilo. Cena mora vključevati strošek izdelave darila in 
primerne embalaže, vključno s spremljajočim certifikatom v 
slovenskem in angleškem jeziku.

2. PROTOKOLARNA DARILA SREDNJEGA RANGA
(darila uradnim spremljevalcem delegacij in drugim gostom)
• darila morajo biti unikatna (izdelana izključno za naročnika, to 

je Občino Šmarje pri Jelšah);
• darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno 

zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je treba upoštevati 
tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;

• darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in 
angleškem jeziku;

• darila morajo biti opremljena z logotipom Občine Šmarje pri 
Jelšah in s sloganom: Zakladnica doživetij med zelenimi griči;

• vrednost darila: največ 30 evrov (z DDV) za posamezno darilo. 
Cena mora vključevati strošek izdelave darila in primerne 
embalaže, vključno s spremljajočim certifikatom v slovenskem 
in angleškem jeziku.

3. PRILOŽNOSTNA DARILA MANJŠE VREDNOSTI
(darila številčnejšim delegacijam, ekipam)
• darila naj bodo uporabna, domiselna in unikatna;
• darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno 

zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je treba upoštevati 
tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;

• v primeru živilskih izdelkov, pri čemer se izognite mesnim in 
mlečnim izdelkom, morajo imeti darila rok trajanja vsaj pol leta 
od nakupa darila;

• darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in 
angleškem jeziku;

• priporočamo, da so darila opremljena z logotipom Občine Šmarje 
pri Jelšah in s sloganom: Zakladnica doživetij med zelenimi griči;

• vrednost darila: največ 15 evrov (z DDV) za posamezno darilo. 
Cena mora vključevati strošek izdelave darila, strošek embalaže in 
strošek potiska darila in/ali embalaže z logotipom šmarske občine.

4. DARILA ZANEMARLJIVE VREDNOSTI
(promocijska darila)
• darila naj bodo uporabna, domiselna in unikatna;
• darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno 

zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je treba upoštevati 
tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;

• v primeru živilskih izdelkov, pri čemer se izognite mesnim in 
mlečnim izdelkom, morajo imeti darila rok trajanja vsaj pol leta 
od nakupa darila;

• darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in 
angleškem jeziku;

• priporočamo, da so darila opremljena z logotipom Občine Šmarje 
pri Jelšah in s sloganom: Zakladnica doživetij med zelenimi griči;

• vrednost darila: največ 8 evrov (z DDV) za posamezno darilo. Cena 
mora vključevati strošek izdelave darila, strošek embalaže in strošek 
potiska darila in/ali embalaže z logotipom šmarske občine.

Idejnih rešitev daril, katerih vrednost bo presegala vrednost, 
določeno za posamezen sklop, ne bomo upoštevali, kot tudi ne 

rešitev, ki ne predstavljajo Šmarja pri Jelšah in/ali občine ali kako 
drugače ne izpolnjujejo meril, določenih v posameznem sklopu.
Vzorec ali prototip darila mora biti izdelan do vsebinske, likovne in 
tehnološke stopnje, ki zagotavlja hitro izdelavo ustreznega števila.

OBVEZNI ELEMENTI
Zgodba: Vsa darila morajo vključevati opis zgodbe darila v 
slovenskem in angleškem jeziku: kaj darilo ponazarja, kako je 
povezano z občino Šmarje pri Jelšah, kakšna sta simbolika in 
sporočilo darila. Zgodba naj ne presega 250 besed. 

Logotip: Vsa protokolarna darila, če je možno, tudi priložnostna in 
darila zanemarljive vrednosti, morajo biti opremljena z logotipom 
(dovoljeno je smiselno uporabljati samostojno grb), ki je objavljen 
v prilogi tega razpisa na spletni strani občine. Če je v konkretnem 
primeru bolj primerno, je z logotipom lahko opremljena zgolj 
embalaža darila.

Vabimo vas, da nam najpozneje do petka, 20. aprila 2018, 
pošljete do tri fotografije darila, zgodbo darila (priloga 2), 
stroškovnik, skenirano potrdilo o avtorstvu izdelka (priloga 1) 
in rok dobavljivosti darila na sergeja.javornik@smarje.si. 
Obrazca priloga 1 in 2 sta objavljena na spletni strani smarje.si, v 
zavihku Aktualna javna naročila in razpisi.  

Na natečaju lahko sodelujejo: 
• polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju 

Slovenije. V natečaju ne morejo sodelovati zaposleni v upravi 
občine Šmarje pri Jelšah in člani strokovne komisije. 

S sodelovanjem na natečaju udeleženci: 
• sprejmejo pogoje natečaja Občine Šmarje pri Jelšah,
• dovolijo, da v primeru izbora občina objavi ime in priimek 

izbranega ponudnika na spletni strani občine, v občinskem glasilu 
Šmarske novice, na svojih družbenih omrežjih in v drugih medijih. 

Ponudniki naj ob prijavi na natečaj upoštevaje še naslednje pogoje: 
• posameznik lahko odda največ tri predloge za darila v 

razpisanih sklopih, 
• darilo mora biti avtorsko delo sodelujočega, 
• vsak sodelujoči mora priložiti podatke: ime darila s pisno predstavitvijo 

darila, ime in priimek avtorja, točen naslov (ulica, pošta in poštna 
številka) avtorja, kontakt (telefon ali elektronski naslov) avtorja. 

Po postavljenem roku bo komisija, ki jo bo imenoval župan, 
pregledala prejete predloge. Z izbranimi ponudniki se bo komisija 
dogovorila za individualen termin, na katerem boste predstavili 
vzorec ali prototip darila. 

Z avtorji izbranih rešitev bomo sklenili pogodbo/naročilo o dobavi 
protokolarnih in/ali priložnostnih daril ter daril zanemarljive vrednosti 
glede na potrebe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2018. Občina si 
pridržuje pravico, da ne izbere rešitev in ponovi postopek natečaja.

Dodatne informacije: Sergeja Javornik, telefon: 03 81 01 264, 040 
832 251, vsak delavnik med poslovnim časom, ali po e-pošti: 
sergeja.javornik@smarje.si.
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Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10), 7. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) in 5. člena Pravilnika 

o sofinanciranju programov društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, ki jih organizirajo društva, 
združenja, zavodi, krajevne skupnosti in niso bile predmet drugih razpisov (Uradni list RS, št. 56/05), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev, ki niso bili predmet drugih razpisov

1. NAROČNIK
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Predmet razpisa: financiranje programov društev, ki niso bila in ne 
morejo biti predmet drugih razpisov. 

2. DOLOČITEV OBDOBJA ZA PORABO SREDSTEV 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

3. NA RAZPISU LAHKO SODELUJEJO 
• društva, katerih programi niso bili predmet drugih razpisov.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
• opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa,
• imajo stalni naslov oziroma sedež na območju Občine Šmarje 

pri Jelšah oziroma izvajajo program, ki se pretežno nanaša 
na Občino Šmarje pri Jelšah ali se odvija na območju Občine 
Šmarje pri Jelšah,

• da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov 
iz Občine Šmarje pri Jelšah,

• da ima program jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter 
zagotovljene druge vire financiranja,

• da imajo nosilci programa izkušnje in reference na področju, ki 
je predmet razpisa,

• da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za 
izvajanje programa.

5. PRIJAVA NA RAZPIS 
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen obrazec A (podatki o predlagatelju),
• poročilo o realizaciji programa in finančno poročilo za leto 

2017,
• program dela za leto 2018 in finančni plan za leto 2018.

6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE O 
JAVNEM RAZPISU
Razpisno dokumentacijo in informacije o javnem razpisu lahko vsi 
zainteresirani dobijo od ponedeljka do četrtka med 8. in 15. uro 
in v petek med 8. in 12. uro na Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, pisarna številka 25. Informacije na 

telefonski številki 03/81 71 618. Kontaktna oseba je Bojana Oset. 
Dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani www.smarje.si.

7. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
PROGRAMOV 
Upoštevana bodo merila in kriteriji za vrednotenje programov, ki 
so opredeljeni v 14. členu Pravilnika o sofinanciranju programov 
društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, ki jih 
organizirajo društva, združenja, zavodi, krajevne skupnosti in niso 
bile predmet drugih razpisov (Uradni list RS, št. 56/05).

8. ROK ZA PRIJAVO
Rok za prijavo in način zbiranja predlogov programov je 26. 4. 
2018.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno v 
zapečateni ovojnici na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis 
za sofinanciranje programov društev 2018”. Odpiranje vlog bo 
predvidoma 7.  5.  2018.
 
9. VIŠINA SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR, ki so zagotovljena pod 
proračunsko postavko 04008.

10. ROK, V KATEREM BODO PREDLAGATELJI 
OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Prijavljenim bodo rezultati javnega razpisa posredovani po pošti 
najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi 
izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
programov za leto 2018.

Župan Stanislav Šket, l.r.

U R A D N E  O B J A V E
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Doha, nekoč ribiška vas, sedaj pa novo, bogato mesto je že dobro leto moj drugi dom. V 
mestu večnega poletja, kjer ljudje večkrat potožijo, da je prevroče, sem ugotovila, da mi 
je puščavsko podnebje pisano na kožo.
 
In kako je bilo, ko sem prvič prispela v Doho? Na letališču, kjer sem čakala na svojo 
ogromno prtljago, sem spoznala tri dekleta, ki so se lotile enakega izziva kot jaz. Pričakala 
nas je zelo prijazna uslužbenka, ki nas je odpeljala do naših stanovanj. Prva skrb, ki mi 
je prišla na misel – internet. Potrebujem wifi, da lahko napišem domov, da sem varno 
prispela, da imam čudovito stanovanje, da sem našla sorodne duše in, ne nazadnje, da jih 
naj ne skrbi zame.
 
Moj dan se je začel ob štirih zjutraj s kavo in priborom za ličenje. V dvigalo sem šla pet 
minut pred avtobusom, ker točnost je vrlina, še posebej v svetu aviacije. Ob šesti uri 
zjutraj nas je 18 deklet sedelo v predavalnici, vse pripravljene na nove informacije, ki so 
jih predavatelji povzemali iz štirih obsežnih priročnikov. Ob 15. uri nazaj domov, skuhati 
kosilo, počivati pol ure in nato od 17. do 22. ure “guliti” prej omenjene priročnike. Spanje 
in naslednji dan znova … Ampak, bilo je vredno. Po dveh mesecih, na božični dan, so nam 
podelili diplome in 5. 1. 2017 sem prvič letela kot stevardesa v uniformi Qatar Airways.
 
Čeprav se sliši delo stevardese kot sanjska služba in smo stevardi ter stevardese plačani 
za to, da potujemo in spimo v dragih hotelskih sobah, ni vse tako rožnato. Slediti moramo 
strogim pravilom pripravljenosti in počitka, ki nam jih zastavlja podjetje, prav tako pa 
moramo spoštovati vsa pravila, ki jih narekuje kultura, v kateri živimo. Vsak dan v prakso 
postavljamo kulturno ozaveščenost, strpnost, prilagajanje, iznajdljivost, hitro učenje, 
dobro komunikacijo in, najpomembneje, varnost ljudi.
 
Skoraj vsakodnevno raziskujem različne konce sveta, si ogledujem znamenitosti, 
preizkušam raznovrstno hrano, se učim novih besed v različnih jezikih, zajtrkujem na 
enem kontinentu in večerjam na drugem. Srečujem se z ljudmi z različnimi socialnimi 
ozadji, različnih nacionalnosti, različnih kultur. Z nekaterimi delam vsak dan, so moji 
sodelavci, a vendar je v množici ljudi težko najti prave prijatelje, te še vedno najdem v 
Sloveniji.
 
Uživam v tem poglavju svojega življenja, daleč od doma, ob Perzijskem zalivu. Vendar 
sem vedno znova vesela, ko se lahko skoraj vsak mesec odpravim domov v Šmarje. 
Čudovito se mi je pogovarjati v slovenskem jeziku z domačimi in prijatelji, jesti domačo 
kuhano hrano “na žlico”, oditi na sprehod, gor na Sveti Rok s prekrasnim razgledom na 
naše Šmarje, … Da se lahko vsak mesec s takšno službo vračam domov, to si bom vedno 
štela v privilegij.
 
Sončen pozdrav iz Dohe,
Tamara

G A S T A R B A J T E R
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Tamara Ferleš | Zone 15, 960 Moosa Bin Nussair Street | Building No. 4 | Doha Jadeed | Qatar

Ko je tamari ferleš kraj bivanja to 
dopuščal, je s svojim glasom bogatila MPZ 
Amani. Priložnost ima, da se iz Dohe večkrat 
vrne v Šmarje kot poprej iz Ljubljane. Obožuje 
raziskovanje sveta in rada spoznava nove ljudi. 
Pravi, da jo je služba v tujini našla po naključju 
in takšni priložnosti preprosto ne moreš reči ne. 
Po svetu leti z letalsko družbo Qatar Airways. 
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9:00  UTŽO: Ogenj, rit in kače niso 
za igrače: babice, hčere, vnukinje 
- predavanje in predstavitev knjige 
Milene Miklavčič

18:00 Psihološki večer: Človeka 
moraš slišati – pogovorni večer z 
Robertom Friškovcem

9:00 Razstava in blagoslov 
velikonočnih jedi  
(organizator Društvo kmetic Ajda)

9:00 Velikonočna tržnica 
na ploščadi v Šmarju pri Jelšah 
(organizator Zavod TŠM)

15:00 Razstava o zgodovinski mlinčni 
potici, v muzeju na Rotovžu v 
Lembergu (organizator TD Lemberg) 

27.

28.

31 .

MAREC

2.

3.

4.
5.

6.
7.

APRIL
17:00 Predavanje dr. Marje Lorenčak 
Kiker: Človek brez spomina je kakor 
drevo brez korenin, v OŠ Lemberg  
(organizator TD Lemberg)

9:00 UTŽO: Ravnovesje na visokih 
petah - predavanje in predstavitev 
knjige Slavice Biderman

18:00 Odprtje razstave Smiljana 
Rozmana

9:30 6. abonmajska gledališka 
predstava, J.B.P.Molière: 
TARTUFFE, satirična komedija v 
izvedbi SNG Nova Gorica

19:30  
Koncert Tanje Žagar

10:00 Vrtni bazar z lokalno tržnico na 
ploščadi v Šmarju (organizator Zavod 
TŠM)

10:00 Predavanje Draga Jančiča 
(organizator Zavod TŠM)

9.
10.

11 .

12.

13.

14.
16.
17.

20.
23.

24.

25.

29.

18:00 Predavanje dr. Karla Gržana: O 
pretkani manipulaciji pozornosti

9:00 UTŽO: Se rojana u srajčice, 
šavrinka? Predavanje dr. Rožane 
Koštial o Slovenski Istri in njeni 
tipični prebivalki – Šavrinki

16:30 Pravljična urica za otroke

19:00 Literarni večer – gost Franc 
Branko Janžek, ob izidu nove knjige 
ONE

19:00 Potopisno predavanje: Peter 
Zabret – Mesec življenja z bogatimi 
indijskimi sloji

19:00 Tematski večer v vinski kleti 
Šmarje pri Jelšah (organizator 
Društvo TRTA in Zavod TŠM)

 20:00 Moški so z Marsa, ženske so 
z Venere, komedija v izvedbi Špas 
Teatra
 
16:00 Srečanje folklornih skupin 
(organizator JSKD)

18:00  
Pravljični večer za odrasle

9:00 UTŽO: Prednosti in pasti 
storitev interneta - predavanje 
Primoža Božnika

13:00 Predstavitev izdelkov Just 
(organizator Just Slovenija)
 
20:00 Jazz med knjigami - Tomi 
Purich Trio, prireditev ob 
svetovnem dnevu knjige

18:00 UTŽO: Istanbul, mesto 
na stičišču kultur - potopisno 
predavanje Tomaža Majcna

9:00 Psihološki večer: Iz trebuha in 
neba - pogovorni večer z dr. Manco 
Košir

9:00 16. Blagoslov motorjev na 
ploščadi v Šmarju pri Jelšah 
(organizator MK Šparon riders)

19:00  
Tomb Raider 
akcijska pustolovščina

9:00 
Zadnji ledeni lovci
dokumentarni film

19:00 
Igralec št. 1 / Ready Player One
z.f. akcijska pustolovščina

19:00 
Ne z mojo hčerko / Blockers
komedija

20:00 
Polnočno sonce / Midnight Sun
romantična komedija

20:00 
Maščevalci: Brezmejna vojna / 
Avengers: Infinity War
akcijski, pustolovski, z. f.

10:00 
Leo da Vinci: Misija Mona Lisa
animirani, pustolovski

19:00 
Moški ne jočejo / Muškarci ne plaču
drama

10:00 
Peter Zajec / Petter Rabbit
animirani, komedija

18:00 
Namig v času / A Wrinkle in Time
pustolovski, družinski

7.

12.

19.

20.

21 .

26.

28.

30.

KINO SPORED 
ZA APRIL

P R I R E D I T V E
Vse prireditve, ki nimajo posebej 
omenjenih krajev, se odvijajo v 
kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. 
Kino spored in napovednik dogodkov 
je objavljen na spletni strani Knjižnice 
Šmarje www.s-je.sik.si. Pridržujemo si 
pravico do spremembe programa.
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240 €

PREDSTAVLJAMO VAM

MODRA IZBIRA

IZKORISTITE PONUDBO

PROLON d.o.o.,Rogaška cesta 27, Šmarje pri Jelšah

03 81 82 142 
041 364 535
www.prolon.si 

15,99 €


