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

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

Rok za naslednjo številko:
Zadnji rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih objav za naslednjo številko 
je sreda, 7. junij. Naslednja številka izide 23. junija.

Na naslovnici: Eva in Vita Novak
Foto: Damjan Regoršek

Piše: Sergeja Javornik, odgovorna urednica

Vsak dogodek je doživetje zase, nam da nove energi-
je, nas spomni na kaj, lahko prinese novih spoznanj 
in poznanstev. V prihodnjem mesecu bo tovrstnih 
priložnosti precej. Začenja se namreč praznični mesec. 

Praznik Občine Šmarje pri Jelšah vsako leto obeleži-
mo z vrsto različnih prireditev, ki se začnejo v maju 
in trajajo še v juliju, glavnina dogodkov pa se zvrsti v 
juniju. V tokratni številki občinskega glasila Šmarske 
novice objavljamo seznam prireditev ob občinskem 
prazniku, za katere so nam organizatorji sporočili po-
datke. 

Predpraznično vzdušje krepi majska energija narave, 
ki se odraža v nizu aktivnosti in delu občinske uprave. 
Javni razpisi, podpisi pogodb, priprava novih projek-
tov, zaključna poročila za izvedene naložbe, novi do-
kumenti, številna usklajevanja, terenski obiski … vse 
to vpliva tudi na vsebino časopisa, ki ga berete. Kot si 
zaposleni v občinski upravi prizadevajo za uresničitev 
čim več želja in potreb različnih skupin prebivalstva, 
si tudi člani uredniškega odbora želimo, da bi z vsako 
izdajo v vaš dom prinesli aktualne, zanimive novice o 
dogajanju v šmarski občini. 

V nekaterih ustanovah in društvih so prizadevni 
člani, ki praktično za vsako številko pripravijo prispe-
vek za objavo. To nas izjemno veseli, saj tako skupaj 
uspešno uresničujemo namen občinskega glasila: da 
ste občani obveščeni o dogajanju v svoji občini, da 
spoznavate delo občinske uprave, ustanov, društev, 
klubov, uspehe posameznikov. S praktično vsako 
novo številko dodamo kaj novega, drugačnega. Kaj bi 
še lahko zabeležili, s čim ste najbolj zadovoljni? 

Z anketo, ki je dostopna na spletni strani, anketni list 
pa boste lahko izpolnili v šmarskem kulturnem domu, 
v vrtcu ali na sedežu občinske uprave, želimo prido-
biti vaša stališča, mnenja, predloge in konstruktivne 
kritike. Zato prijazno vabljeni, da se odzovete našemu 
povabilu in sodelujete. Časopis je namenjen vam in 
prav je, da tudi vi izrazite svoje mnenje, ki nam bo 
pomembna usmeritev naprej. Hvala z željo, da do pri-
hodnjega snidenja uživate v pomladi in življenju.
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V prejšnjih izdajah občinskega glasila smo predstavi-
li potek obnove ceste Mestinje–Lemberg–Nova vas, ki 
jo je izvedlo podjetje Gaal gradnje. Otvoritvena slove-
snost, s katere objavljamo nekaj fotografij, je potekala 
21. aprila. Kulturni program so izvedli folklorniki iz 
Mestinja ter učenci podružničnih šol Mestinje in Slad-
ka Gora. Prireditev smo združili z zaključkom izdelave 
Celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah, 

tako da smo obiskovalcem in občanom predstavili raz-
lične oblike trajnostne mobilnosti. 
Občina Šmarje pri Jelšah se zahvaljuje krajevnim 
skupnostim Mestinje, Lemberg in Sladka Gora, nasto-
pajočim, vsem, ki so pomagali pri organizaciji in iz-
vedbi prireditve ter poskrbeli za pogostitev in prijetno 
druženje. 

Slavje	ob	novi	cesti
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Cesto Spodnje Mestinje–Zibika bodo obnovile KI-
T-AK Gradnje iz Rogaške Slatine. Dela bodo stekla 
v začetku prihodnjega meseca in bodo stala dober 
milijon evrov. 

Piše: Sergeja Javornik

Župan Stanislav Šket in Andrej Kitak, direktor pod-
jetja KIT-AK Gradnje, sta pogodbo za obnovo lokalne 
ceste od Spodnjega Mestinja do Zibike podpisala pred 
tednom dni. »Naložba bo prispevala k izboljšanju po-
vezav, izboljšala bo varnost udeležencev, vidno pa bo 
prispevala k lepši podobi krajev ob tej cesti. Verjamem, 
da bodo KIT-AK Gradnje dela kakovostno opravile, saj 
so se v naši občini že izkazali kot kakovosten in zanes-
ljiv izvajalec,« je pred podpisom dejal župan. 
Milijonska pogodba je doslej največja, ki jo je to sla-
tinsko podjetje podpisalo z Občino Šmarje pri Jelšah, 
»zato je s tega vidika zgodovinskega pomena, se bomo 
pa, kot pri vsaki pridobljeni naložbi, potrudili za kako-
vostno izvedbo v obojestransko korist in zadovoljstvo,« 
je poudaril Andrej Kitak. 

Načrtovana	dela
Dela se bodo začela v prvih dneh junija, pogodbeni rok 
za končanje del je 31. maj v prihodnjem letu. Občina 
Šmarje pri Jelšah je že pridobila soglasja vseh lastnikov 
zemljišč za izvedbo del. 
V celoti bo obnovljen 3,4 km dolg odsek. Vozišče bo 
razširjeno na 5,5 metra, krivine bodo dodatno razšir-
jene. V sklopu naložbe bo obnovljen most v Spodnjem 
Mestinju, na posameznih odsekih bodo zgrajeni ploč-
niki, načrtovana so štiri nova avtobusna postajališča, 
urejeno bo ustrezno odvodnjavanje, prestavljena bo 
kapela. Po celotni trasi bo po končani obnovi ločitvena 
črta, ki je zdaj ni. 
Pogodbena vrednost načrtovanih del je 1.084.806 
evrov z vključenim DDV-jem. Glavnino denarja za 
uresničitev pomembne naložbe bo Občina Šmarje pri 
Jelšah črpala z naslova 23. člena Zakona o financiranju 
občin v tekočem in prihodnjem letu. Razliko bo Občina 
zagotovila v proračunih 2017 in 2018. 

Pogodba 
podpisana, 
dela v juniju

Andrej Kitak in Stanislav Šket sta pred tednom dni 
podpisala pogodbo za izvedbo obnove ceste Spodnje 
Mestinje–Zibika. Foto: Sergeja Javornik
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Občina Šmarje pri Jelšah bo letos ponovno sodelova-
la v Evropskem tednu mobilnosti. Teden bo potekal 
od 16. do 22. septembra pod sloganom Združimo 
moči, delimo si prevoz. V projektu smo lani sodelo-
vali prvič, ko smo organizirali prireditev Parkirišče 
je lahko igrišče. 
Aktivnosti bomo letos v septembru združili z Evrop-
skim tednom športa, ki bo v Sloveniji potekal od 23. 
do 30. septembra. K aktivnemu sodelovanju vabimo 
vse ustanove, društva, klube, podjetnike in posame-
znike v občini Šmarje pri Jelšah. Dobrodošli so tudi 
vaši predlogi in ideje, kako dva tedna v septembru 
čim bolj zdravo mobilno in športno popestriti. (SJ)

Združimo	moči,	
delimo	si	prevoz
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Še letos naj bi bila preplaščena dva odseka regio-
nalne ceste na območju šmarske občine, začela se 
bo obnova križišča Mestinje, pripravljajo se projek-
ti za več pomembnih cestno-infrastrukturnih pri-
dobitev v občini. 

Piše: Sergeja Javornik

To je kratek povzetek srečanja župana Stanislava Ške-
ta z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašper-
šičem ob delovnem obisku vlade v Savinjski regiji. 
Srečanja so se udeležili še podžupan Davorin Vrečko, 
mag. Anita Reich in Bojan Žaberl iz občinske uprave, 
ministrovi sodelavci in vodstvo državne direkcije za in-
frastrukturo. 

Pohvala	in	zahvala
Srečanje je potekalo na terenu; prvi postanek je bil 
na Halarjevem bregu, kjer je bila nedavno končana 
ureditev križišča, postajališč, prehoda za pešce, 
preplaščeno je bilo vozišče. Drugi postanek je bil v 
Završah, kjer je bil zgrajen pločnik, novo je avtobusno 
postajališče, urejen je priključek s kolesarsko potjo 
pred nadvozom Grobelno. 
Župan se je ministru, vodstvu direkcije in vsem 
sodelavcem na obeh ustanovah, ki so sodelovali pri 
naložbah na območju občine, zahvalil za opravljeno 
delo. Pohvalil jih je, da so prisluhnili potrebam občine 
in širše regije po vlaganjih v cestno infrastrukturo. 
»Veliko je bilo sestankov, usklajevanj, prilagajanj, 
ampak s skupno voljo, željo in zavzetim delom nam 
je uspelo. Seveda še ni konec seznama potreb in želja, 
ampak z enako mero zavzetosti in dela nam bo tudi v 
prihodnje uspelo še marsikaj postoriti,« je dejal župan. 
Minister Gašperšič je bil presenečen nad pohvalo: 
»Hvala za pozitivne in pohvalne besede, ker jih ne 
slišimo pogosto, sploh pa ne v medijih.« 

Nove	naložbe
Minister je s sodelavci napovedal uresničitev več 
naložb že v tekočem letu. Nujna je preplastitev vozišča 
regionalne ceste z vrha Halarjevega brega proti Šmarju 
pri Jelšah in med odcepom za Preloge in Bobovo proti 
naselju Belo, je ugotovil minister. Jeseni bo stekel 
odkup zemljišč, potrebnih za obnovo križišča Mestinje. 
Nato bo objavljen javni razpis za izvajalca del, ki bi se 
lahko začela že letos. 
Po petem juniju se bodo odgovorni z lokalne in državne 
ravni na posebnem sestanku dogovorili o ureditvi 
križišča za osnovno šolo v Šmarju pri Jelšah. Aktivnosti 
že potekajo za izgradnjo ceste oziroma kolesarske 
povezave med naseljema Mestinje in Stranje, s katero 
bi bilo ukinjenih več nivojskih prehodov. V prihodnjih 
dveh letih je izvedljiva izgradnja kolesarske povezave 
med Završami in Šmarjem po opuščeni železniški 
progi. V prihodnjem letu je napovedana javna 
razprava o šmarski obvoznici; predlagane trase so tri, 
dokončne odločitve še ni. Pristojni na državni ravni se 
zavedajo pomena modernizacije regionalne ceste med 
Šentjurjem in Dobovcem; ker se zatika na posameznih 
odsekih (npr. šmarska obvoznica), pristojni razmišljajo 
o etapnem reševanju projekta. 

Želja	in	načrtov	ne	zmanjka

Med delovnim pogovorom na Halarjevem 
bregu (zgornja fotografija) in v Završah. 
Foto: Sergeja Javornik 
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Iz proračuna 2017 v tej številki predstavljamo fi-
nanciranje področja športa v naši občini. 

Piše: Zlatka Pilko

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in 
razvoj športa na svojem območju na podlagi zakonov 
o lokalni samoupravi, o športu in vsakoletnega progra-
ma športa v občini, ki ga sprejme občinski svet. 

Športni	objekti	in	površine
Naša občina je v preteklosti zagotovila izredno dobre 
pogoje tudi za razvoj in delovanje športa. Zgradili in 
obnovili smo več športnih objektov in površin (telo-
vadnica in atletska steza pri osnovni šoli Šmarje pri 
Jelšah, telovadnica pri podružnični šoli Šentvid, špor-
tni park z garderobnim objektom v Šmarju pri Jelšah, 
športna igrišča pri podružničnih šolah po krajevnih 
skupnostih), v kar je bilo vloženih nekaj več kot štiri 
milijone evrov in pridobljenih skoraj milijon evrov ne-
povratnih sredstev. 
Vsa leta občina zagotavlja tudi sredstva za delovanje 
društev ter vzdrževanje in upravljanje športnih po-
vršin in objektov. V letošnjem proračunu je za po-
dročje športa namenjenih  skupno 233.433 evrov, od 
tega 165.433 evrov za tekoče odhodke in transfere ter 
68.000 evrov za naložbe. Razdelitev sredstev po name-
nih in vsebini  prikazuje tabela.

Letošnji	načrti
Letos bo izvedena še večja naložba za področje športa, 
ki je v proračunu zavedena pod področjem izobraže-
vanja, to je izgradnja telovadnice pri podružnični šoli 
Sveti Štefan. Naložba je načrtovana v višini 520.000 
evrov. Načrtovana so tudi sredstva v višini 6.500 evrov 
za izdelavo idejnih zasnov za manjši  telovadnici pri 
podružničnih šolah Zibika in Mestinje. 

Podpora	društvom	in	klubom
S športom se v občini ukvarja vse več ljudi različnih 
generacij. Svoj interes na področju športa uresničujejo 
v okviru športnih društev in klubov, športnih aktivno-
sti v vrtcu in osnovni šoli. Lani je občina financirala 
programe 18 športnih društev in klubov, v katere je 
vključenih več kot 800 članov rekreativcev, v kakovo-
stni šport pa več kot 150 otrok in odraslih občanov. Iz 
proračuna je bilo sofinanciranjih 31 množičnih špor-
tno-rekreativnih prireditev in več programov strokov-
nega izobraževanja kadrov. Sredstva za sofinanciranje 
programov športa so bila razdeljena na podlagi javne-
ga razpisa. 
Še več informacij o financiranju športa lahko najdete v 
proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017, ki je 
objavljen na spletni strani naše občine. 

Spodbujamo	šport	in	
vlagamo	v	infrastrukturo

Iz proračuna 2017

Vrste odhodkov Proračunska postavka Plan 2017
A.    TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI: 165.433,00
1.  Programi športa 90.300,00

Promocijske množične športne prireditve 18043 7.500,00
Strokovno izobraževanje v športu 18044 1.400,00
Šport v vrtcih in šolah – predšolska mladina 18045 1.100,00
Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina 18046 8.900,00
Šport v društvih – kakovostni šport 18047 50.000,00
Šport v društvih – rekreacija 18049 21.400,00

2.  Vzdrževanje in upravljanje objektov za šport 48.900,00
Vzdrževanje športnega parka Šmarje in drugih športnih površin 180520 25.200,00
Upravljanje športnih dvoran 180522 23.700,00

3.  Javna dela v športu (upravljanje športnih objektov in površin) 26.233,00
Plače delavcev javnih del v športu 060073 25.233,00
Materialni stroški javnih del v športu 0600943 1.000,00

B.    INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI: 68.000,00
1.  Vlaganja v športne objekte in površine 68.000,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov površin 180542 8.000,00
Kopališče Šmarje pri Jelšah (projekti) 180545 60.000,00

SKUPAJ VSA SREDSTVA 233.433,00
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Občina Šmarje pri Jelšah je na občinski parceli v Dvoru 
letos uredila 16 parcel za namene vrtičkarstva, ki so 
namenjene stanovalcem večstanovanjskih objektov, in 
tistim, ki nimajo v lasti primernih zemljišč za vrtove. 
Večino parcel smo v skladu s sprejetim odlokom oddali 
v najem. Zainteresirane uporabnike vrtov obveščamo, 
da imamo na razpolago še dve parceli, vsaka v 
velikosti 60 m². Če ste za najem parcele zainteresirani, 
lahko dobite vse informacije na občini v oddelku za 
gospodarstvo.  

Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

Na seji občinskega sveta 17. maja so svetniki soglasno 
potrdili predlog mandatne komisije o prejemnikih 
letošnjih priznanj in nagrad ob prazniku Občine 
Šmarje pri Jelšah. 
Plaketo bo prejel Aleksander Jančič, ki ga širša javnost 
pozna kot izjemno aktivnega v gasilstvu, deluje pa 
tudi v drugih lokalnih društvih. Priznanje bo prejel 
šmarski dom upokojencev, ki konec meseca obeležuje 
40-letnico delovanja, lani pa je postal najtoplejši dom 
starejših v državi po oceni strokovne komisije in po 
številu bralcev časnika Delo. Priznanje prejme še oktet 

Zibika, ki letos obeležuje 15-letnico delovanja. Denarna 
nagrada bo podeljena Društvu godbenikov Šmarje 
pri Jelšah, ki je lani obeležilo 90-letnico delovanja, 
zasedba pa je prepoznavna kot odličen organizator 
več dogodkov, pogosto pa s svojimi nastopi obogatijo 
različne prireditve v domači občini in širše. 
Plaketo, priznanji in denarno nagrado bodo prejemniki 
prevzeli na osrednji slovesnosti ob letošnjem občinskem 
prazniku, ki bo v petek, 23. junija. Vse nagrajence bomo 
podrobneje predstavili v prihodnji številki občinskega 
glasila, ki izide na dan osrednje slovesnosti. (SJ)

Meliti Bevc iz Platinovca je zaupan prvi petletni mandat 
direktorice Zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje 
pri Jelšah. Kandidatko je kot najprimernejšo predlagal 
svet zavoda, občinski svet se je na majski seji z večino 
glasov strinjal. Kdaj bo potrjena kandidatka začela z 
mandatom, še ni znano. 
V prijavi na razpisano delovno mesto je zapisala, da 

v življenju rada sprejema izzive. Njena trenutna zaposlitev je vodja zaposlitvenega centra v zavodu Jaspis, pred 
tem je bila računovodja v šentjurskem domu upokojencev, opravljala je tudi delo samostojne knjigovodkinje in 
komercialistke ter prodajalke pohištva/poslovodje. 
»Vzpostavitev in zagon zavoda bo odgovorna in zahtevna naloga. Vsekakor bo treba določiti prioritete in postaviti 
jasne cilje. Vsak program zase je pomemben. Vendar menim, da je prioriteta prepoznavnost občine izven njenih 
meja,« je med drugim zapisala Melita Bevc v svojem programu; v njem bolj natančno opredeljuje načrtovane 
aktivnosti na področju turizma, športa in mladine. (SJ)

Direktorica	
zavoda	bo	
Melita	Bevc

Znani	prejemniki	letošnjih	priznanj

Obvestilo	vrtičkarjem	

Dve parceli sta še na voljo. 
Foto: arhiv občine
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Za uspešno podjetniško pot je osnovnih pet kora-
kov, je na delavnici Koraki v podjetništvo dejal Ma-
tija Goljar iz podjetja Ustvarjalnik. 

Piše: Sergeja Javornik

»Rešujte probleme ljudi, ne svojega ega,« je Matija 
Goljar svetoval udeležencem in priporočil, da vedno 
jasno in otipljivo predstavijo dolgoročno korist storitve 
ali izdelka, ki ga ponujajo. Nasvete, ki jih je predstavil, 
je podkrepil z resničnimi zgodbami podjetnikov, s ka-
terimi je sodeloval, jim pomagal, jih spoznal na podob-
nih delavnicah po državi. Med njimi je tudi Šmarčan 
Aleš Novak, ki je zatrdil, da lahko podjetništvo posta-
ne resen in uspešen posel (tudi) iz čistega heca.
Matija Goljar je v Šmarju pri Jelšah slišal nekaj zani-
mivih podjetniških idej, ki bi lahko uspešno zaživele. 
Spoznal je nekatere podjetnike, ki so svoje konjičke že 
spremenili v posel, nekateri o tem še razmišljajo. 
Delavnica je bila za prebivalce občine Šmarje pri Jel-
šah brezplačna, saj je stroške izvedbe plačala Občina. 
Pričakovali smo, da bo odziv večji, a smo zadovoljni, 
da so udeleženci tovrstni pristop k spodbujanju pod-

jetniškega potenciala prepoznali kot dobrodošlega in 
zelo koristnega. Pridobili so sveže napotke za nadalje-
vanje podjetniške poti, nekateri tudi pogum za zače-
tek. V tekočem letu Občina načrtuje izvedbo še kakšne 
delavnice v sodelovanju s podjetjem Ustvarjalnik, na 
katerih bodo udeleženci med drugim pridobili znanja 
za nastop na trgu. 

Koraki v podjetništvo

Šmarčan	vodi	območno	zbornico
Aleš Seidl iz Šmarja pri Jelšah, tudi član občinskega odbora za gospodarstvo, je 
novi predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah. »Zave-
dam se, kakšno odgovornost so mi zaupali naši člani, a se je veselim, saj prihajam 
v dobro ekipo, ki je že mnogokrat dokazala, da ve, kaj počne,« je poudaril Aleš 
Seidl. Njegovo podjetje As system je eno večjih in bolj prepoznavnih, so sporočili 
iz območne zbornice. 
Aleš Seidl bo Območno obrtno-podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah vodil v 
mandatnem obdobju 2017–2021. Dosedanji predsednik Darko Stojnšek bo pod-
predsednik. Novi sestav skupščine zbornice je na seji 11. maja potrdil nov upravni 
in nadzorni odbor ter sprejel planske dokumente za tekoče leto, so še sporočili z 
območne zbornice. (SJ)

Delavnica Koraki v podjetništvo je bila za prebivalce 
občine brezplačna. Foto: Egon Horvat

Matija Goljar: »Rešujte probleme ljudi,  
ne svojega ega!« Foto: Egon Horvat

Aleš Seidl je novi predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Šmarje 
pri Jelšah. Foto: arhiv podjetja As 
system
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Šestnajstega maja je Upravna enota Šmarje pri Jel-
šah izdala dovoljenje za uporabo zgrajene tretje faze 
kanalizacijskega omrežja v naselju Mestinje. Tako je 
pomembna okoljska naložba tudi uradno končana, 
simbolično pa jo bodo namenu predali ob krajevnem 
prazniku prvega julija. Ta dan bodo imeli krajani še 
dodatne razloge za praznovanje. Nedavno so namreč 
zasadili 120 metrov dolg drevored, ki ga sestavlja 24 
ozkolistnih javorjev. Krajevna skupnost Mestinje se 
je skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah lotila ureditve 
območja med cesto proti podružnični šoli do potoka 
Lemberžica na pobudo krajanov. Pred leti je bilo to 
območje urejeno, zasajenih je bilo nekaj dreves, a se 
je območje zaraslo, kjer ni bilo redno vzdrževano. Na 
tem območju, ob odbojkarskem igrišču pri podružnič-
ni šoli, je zdaj urejeno še parkirišče, kjer bo omogočeno 
varno obračanje šolskega avtobusa, območje pa prido-
biva dodatne parkirne površine. (SJ)

LAS Obsotelje in Kozjansko (LAS) s svojim delovanjem pokriva območje ob-
čin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Z izva-
janjem operacij, sofinanciranih s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
želi LAS uresničevati cilje Strategije lokalnega razvoja. Prioritetna področ-
ja so krepitev podjetniškega podpornega okolja, razvoj in trženje lokalnih 
potencialov, podpora trajnostnemu razvoju območja, ohranjanje biotske ra-
znovrstnosti in varovanje okolja, razvoj lokalne infrastrukture za izboljšanje 
stanja okolja ter spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega 
povezovanja in zdravega življenjskega sloga. 
LAS je zaključil s postopkom izbora operacij v okviru 1. javnega poziva za 
sofinanciranje operacij s sredstvi EKSRP. Potrjenih je bilo sedem operacij, ki 
z aktivnostmi celovito pokrivajo celotno območje Obsotelja in Kozjanskega. 
Konec aprila je bil objavljen tudi 1. javni poziv za operacije, sofinanciranje 
s sredstvi ESRR, ki predpisuje, da se aktivnosti operacij izvajajo izključno v 
urbanih naseljih; v primeru šmarske občine je upravičeno naselje Šmarje 
pri Jelšah. Vsi potencialni prijavitelji lahko več informacij pridobijo v LAS 
pisarni (Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah). 

Metka Kovačič

Občina Šmarje pri Jelšah je 24. 
2. 2017 v sredstvih javnega ob-
veščanja objavila javni razpis za 
dodelitev finančnih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Šmarje pri Jelšah. V sklo-
pu razpisa vsako leto dodeljuje-
mo subvencije kmetijskim pro-
izvajalcem za namene naložb v 
kmetijska gospodarstva, dopol-
nilne dejavnosti in zavarovalne 
premije. 
Zaradi velikega števila prejetih 
vlog pri dosedanjih odpiranjih 
vlog sporočamo, da smo vsa 
razpisana sredstva porabili in 
razpis zaprli. 

Mag. Zinka Berk, vodja oddelka 
za gospodarstvo

Obvestilo o 
zaključenem 
razpisu za 
občinske kmetijske 
subvencije

Nove	pridobitve	
v	Mestinju

LAS	Obsotelje	in	Kozjansko	za	
trajnostni	in	celovit	razvoj	območja

Drevored do potoka Lemberžica.  
Foto: Sergeja Javornik

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          

12 novih idej za razvoj Obsotelja in Kozjanskega 

Sredi februarja je Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja (LAS) Obsotelje in Kozjansko zaprla 1. javni 
poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prijavitelji iz 
upravičenega območja so prijavili 12 partnerskih operacij, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala v 
prihajajočih tednih ter ocenila njihovo administrativno ustreznost in vsebinski doprinos za območje LAS-a. 
Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni v aprilu.  

Metka Kovačič 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          

12 novih idej za razvoj Obsotelja in Kozjanskega 

Sredi februarja je Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja (LAS) Obsotelje in Kozjansko zaprla 1. javni 
poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prijavitelji iz 
upravičenega območja so prijavili 12 partnerskih operacij, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala v 
prihajajočih tednih ter ocenila njihovo administrativno ustreznost in vsebinski doprinos za območje LAS-a. 
Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni v aprilu.  

Metka Kovačič 
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Suzana Gregorčič iz Polžanske Gorce je mlada pod-
jetnica. Točno ve, kaj želi. Cilje uresničuje počasi, 
a premišljeno in odločno. Praktično vse, kar počne 
zasebno in v poslu, izvira iz narave. Suzana Gre-
gorčič ne zahteva preveč – zanjo je dovolj spozna-
nje, da je oziroma bo z izdelkom, ki ga je zašila, ne-
komu polepšala življenje. Zaradi ljubezni do teksti-
la in šivanja je v njej postopoma dozorela odločitev 
o šivanju pralnic plenic, vložkov, robčkov in drugih 
nepogrešljivih izdelkov. 

Spraševala: Sergeja Javornik
Foto: osebni arhiv

Kdaj ste začeli podjetniško pot? Ste sami zaposle-
ni?
»Od ideje do končnih izdelkov, ki jih sedaj ponujam, so 
pretekla tri leta. Podjetniško pot sem začela pred deve-
timi meseci. Za zdaj v podjetju še za vse skrbim sama.«

Kakšna je vaša ponudba? 
»Izdelujem moderne pralne plenice enotne velikosti 
(3,5 kg do 15 kg) za otroke in pralne vložke za ženske, 
krpice za brisanje ritke, nosu, rokic, tetra plenice, ro-
kavice za umivanje, slinčke, rutice … pod blagovno 
znamko EcoSu. Vsi izdelki so iz bambusovega frotirja, 
ki je trikrat bolj vpojen in zračen od bombaža, deluje 
antibakterijsko, odporen je proti glivicam in, kar se zdi 
meni najpomembnejše, da uspeva brez pesticidov in 
herbicidov, kar ne drži za bombaž. Prihaja poletje, zato 
bodo kmalu na voljo tudi kopalne plenice v enotni veli-
kosti (4,5 do 15 kg).«

Kakšna je tovrstna ponudba na slovenskem trgu?
»Ponudba na slovenskem trgu že obstaja, vendar ta 
ponuja v večini bombažne pralne plenice.« 

Kje pridobivate surovine, kje poteka proizvodnja?
»Koža je naš največji organ in preko nje se v telo vsrka 
ogromno strupov. Iskanje kakovostnih materialov, pri-
mernih za nežno otroško kožo, mi je vzelo največ časa. 
Bambusov frotir s certifikatom Oeko-Tex izdeluje slo-
vensko podjetje. Zunanji PUL material, ki diha, vendar 
ne premoči in je primeren prav za pralne plenice, uva-
žam iz ZDA. Delavnico sem si uredila v družinski hiši.«

Zakaj naj se odločim za nakup pralnih plenic, vlož-
kov, robčkov?
»Na prvem mestu zaradi zdravja! Si predstavljate sebe 
noč in dan 2,5 leti v plastičnih spodnjicah? Na to pri-
silimo otroka, ko ga povijemo v plenice za enkratno 
uporabo. Pralne plenice so prijazne do nežne otroške 
kože, dihajo in koža se v njih ne pregreva. Prav tako 
ne vsebujejo nobenih kemikalij, ki bi lahko škodovale 
otroku. Starši, ki uporabljajo pralne plenice, sploh ne 
poznajo pleničnega izpuščaja. Ženske mi poročajo, da 
so se z uporabo pralnih vložkov znebile belega toka, 
trdovratnih ponavljajočih se vnetij, razdraženosti in 
srbečice nožnice. Poleg tega je občutek v spodnjicah 
čisto drugačen, ko uporabljamo pralne vložke. Na dru-
gem mestu je seveda prihranek, na tretjem mestu je 
ekološki vidik. Otrok v času pleničarstva s plenicami za 
enkratno uporabo pridela približno dve toni odpadkov. 
Ženska porabi 13.000 do 16.000 vložkov ali tamponov 
v svojem življenju. Ena plenica, vložek ali tampon se 
razkraja od 200 do 500 let. Pralne plenice in vložke je 
možno reciklirati, zato je ta odpadek zanemarljiv.« 

So kakšne slabosti teh izdelkov, ki jih proizvajate in 
prodajate? 
»Po mojem mnenju slabosti ni. Veliko staršev se ustraši 
pranja in vzdrževanja plenic, ampak ko začnejo enkrat 
uporabljati pralne plenice, poročajo, da porabijo zelo 

Narava	jo	navdušuje,	
uči	in	ji	daje	podjetniški	elan

Pralne pleničke v različnih barvah. 
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Suzana	Gregorčič	zasebno
Prijetna sogovornica je, zaljubljena v življe-
nje in naravo. Še vedno sanja o hiši iz gline, 
slame in lesa z veliko gugalnico. Tudi prava 
gurmanka je, ki stavi na pripravo domače 
ozimnice. 

O	naravi
»Narava je moj najboljši terapevt. Naučila 
me je, da se ne splača delati proti njej, ker se 
ti to slej ko prej vrne. Naučila me je potrpež-
ljivosti, saj vse na svetu poteka po naravnih 
zakonitostih in bolj, ko živiš v skladu z nji-
mi, bolje je. Narava in njeni naravni siste-
mi, po katerih deluje, me vsak dan posebej 
navdušujejo. Navdušujejo me posamezniki, 
ki jim življenje res ni prizaneslo in se znova 
in znova poberejo in gredo naprej. Navdušu-
jejo me tiste majhne stvari, ki mi vsak dan 
polepšajo dan.« 

O	hrani	
»Obožujem vse jedi na žlico, pomembno mi 
je samo, da ne vsebujejo izdelkov živalske-
ga izvora, da so sestavine z domačega vrta 
ali od lokalnih pridelovalcev. Mogoče bi iz-
postavila pasulj oz. jedi na žlico, ki vsebujejo 
fižol. Med sladicami obožujem sladoled, v 
vseh oblikah jem ga tudi pozimi. Uživam v 
pripravi domače ozimnice. Najboljša mar-
melada v moji shrambi je slivova, seveda 
iz domačih sliv, kuhana na star način brez 
želirnega sladkorja in podobnih zadev. Po-
nosna sem tudi na ajvar. Skrivnost mojega 
ajvarja je v sestavinah. Zanj uporabim res 
kakovostne sestavine in potem je tudi okus 
temu primeren – odličen.«

malo časa za vzdrževanje. Odpadejo hoja v trgovino, odna-
šanje kupa odpadkov …  Prav tako se vložki odlično operejo 
in po pranju ni sledi krvi na vložkih.«

Na kaj moramo biti posebej pozorni pri vzdrževanju teh 
izdelkov?
»Pomembno je, da iz plenice odstranimo vso odvečno uma-
zanijo in da plenice operemo v roku treh dni zaradi nevar-
nosti razvoja plesni. Pri plenicah je priporočeno, da se glav-
nemu pranju doda predpranje brez praška in nato plenice 
normalno operemo s pralnim praškom, ki je varen za ot-
roka in za vso družino. Pri naših izdelkih ni priporočljivo 
uporabljati mehčalca, saj ta zmanjša vpojnost bambusovega 
frotirja.« 

Kje je mogoče vaše izdelke kupiti?
»Za zdaj so vsi moji izdelki na voljo v spletni trgovini  
http://ecosuplenice.com/, kjer je na voljo tudi veliko infor-
macij o izdelkih, njihovi uporabi in vzdrževanju.« 

Kakšne so cene v primerjavi z izdelki za enkratno upo-
rabo?
»Plenice so enotne velikosti, zato se v povprečju za enega 
otroka potrebuje 20 do 24 plenic, kar znese nekje od 250 
do 400 evrov. Strošek plenic za enkratno uporabo je v pov-
prečju 40 evrov na mesec, kar na letni ravni znese približ-
no 480 evrov, v celotnem obdobju uporabe plenic pa 1.200 
evrov. Tako družina s pralnimi plenicami v povprečju za 
enega otroka prihrani vsaj 800 evrov. V ta izračun niso všteti 
stroški goriva, ki ga porabimo za vožnjo do trgovine, stroški 
vlažilnih robčkov, stroški odvoza smeti, razne okoljske ta-
kse ipd. Če iste pralne plenice uporablja še drugi otrok, je ta 
prihranek še večji. Pri pralnih vložkih je prihranek odvisen 
od količine vložkov oz. tamponov, ki jih potrebujete za en 
ciklus. V povprečju se s pralnimi vložki v petih letih prihrani 
približno 500 evrov.«

Z uporabo pralnih vložkov lahko ženska v petih letih 
prihrani do 500 evrov.
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Sandi Murovec v pogovoru z Majo Ratej. Foto: Žiga Planinšek

Končno se je zgodil. Dolgo pričakovani FAF, Festi-
val amaterskega in neodvisnega filma. 

Piše: Žiga Planinšek

Dva večera (12. in 13. maj) v kulturnem domu Šmarje 
pri Jelšah, ki sta se zapisala v filmsko zgodovino 
našega kraja. Prvi večer se je začel z nagovorom 
župana Stanislava Šketa, ki je festival odprl, nato pa 
smo imeli priložnost videti precizen film 7 do Uspeha 
Sandija Murovca, ki je bil dolga leta sodelavec Tine 
Maze. To se tudi občuti v filmu, ki izpostavi sedem 
ključnih smučarskih prijemov, ki so ključni ne le za 
uspeh tekmovalca, ampak prav vsakega smučarskega 
navdušenca. Filmu je v prijetnem vzdušju sledil 
pogovor z ustvarjalcem Sandijem Murovcem, ki ga 
je vodila Maja Ratej. Sandi je izžrebal še zaporedne 
številke desetih izbranih tekmovalnih filmov, ki so 
se predvajali naslednji večer. Po zagotovilih izborne 
komisije, ki so jo tako kot lani sestavljali Mira Čakš, 
Damjan Boštjančič, Danilo Stane, Darko Pepevnik 
in Borut Bevc, ki je drugi večer festivala povezoval 
povsem sam, je bil izbor tudi letos pester in odločitev 

za deset filmov je bila vse prej kot preprosta. Večer se 
zaključil s pogostitvijo, astronomsko društvo Kosci iz 
Šentjurja pa je obiskovalcem razkazalo zvezdno nebo.

Glavno festivalsko dogajanje
Naslednje dopoldne je potekala filmska delavnica 
pod mentorstvom Luksuz produkcije, na kateri so 
osnovnošolci posneli prvi kratki film. Zvečer je sledil 
glavni festivalski dogodek, ogled izbranih filmov in 
tekmovanje za najboljšega. Na kratko, zopet so nas 
navdušili, pretresli, nam dali misliti. Pokrili so širok 
razpon najrazličnejših tematik, veliko je bilo opaziti 
osebnih stisk, ljubezenskih odnosov, mesto so našle 
celo podnebne spremembe. V veliko čast nam je lahko 
bilo, da nas je s svojim obiskom počastil celo Don V. 
Corleone (Nani Poljanec), čigar kritično oko je budno 
spremljalo dogajanje na platnu. Ogledu filmov je sledil 
izbor najboljšega po izboru strokovne komisije (režiser 
Boštjan Vrhovec, Jože Čakš, Aljoša Kovačič, Greta 
Kokot Rajkovič, Danaja Hlupič in Matej Partljak) in 
glasovanje gledalcev. Ko je komisija tehtala odločitve, je 
zbranim nekaj besed namenil Don Corleone. Naposled 
so se odločili. Kipec je prejel film Mine dan, začne se 
jutro avtorice Nine Eržen. Film izpostavi dejstvo, da 
do svojih bližnjih preprosto ne bi smeli gojiti zamer, 
kajti prav lahko se zgodi, da svojih napak ne bomo 
imeli priložnosti popraviti. Po odločitvi občinstva je 
zmagal film Jaz Katje Gajšek. Vse festivalske filme si 
lahko ogledate na spletni strani knjižnice. 

Filmski	festival	
ni	le	dogodek	za	
prestolnice

Don V. Corelone.  
Foto: Žiga Planinšek

Strokovna komisija. 
Foto: Žiga Planinšek
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V maju se spominjamo rojstva domačina, sloven-
skega pisatelja, pripovednika, urednika in lite-
rarnega zgodovinarja Jakoba Sketa, ki se je rodil  
2. maja 1852 v Mestinju. 

Piše: Mateja Žagar, bibliotekar,  
Domoznanski oddelek Knjižnice Šmarje pri Jelšah

Jakob Sket je bil dejaven in prizadeven na več pod-
ročjih. Kot profesor na celovški gimnaziji je uvedel 
slovenščino kot maturitetni predmet. Sestavljal je šol-
ska berila in slovnice za vse razrede srednjih šol, bil je 
urednik in ravnatelj Mohorjeve družbe, pisal je novele 
in literarnozgodovinske spise. Njegovo največje delo 
je povest iz turških časov Miklova Zala. Nastala je po 
pripovedki o pogumni koroški deklici, ki so jo ugra-
bili Turki in jo imeli za sužnjo. Povest so dramatizirali 
in večkrat igrali na ljudskih odrih, saj je Jakob Sket lik 
pogumne deklice uporabil kot prispodobo slovenskega 
naroda, ki je kljub številnim preizkušnjam preživel za-
radi svoje žilavosti in vztrajnosti. 
Leta 1952, ob stoletnici Sketovega rojstva, so člani Kul-
turnega društva Anton Aškerc Šmarje pri Jelšah Miklovo  

Vsebinska	novost	glasila
Pod okriljem Knjižnice Šmarje pri Jelšah je domoznanski oddelek. V njem zbirajo fotografije, predmete 
in zgodbe iz preteklosti, da bi tako ohranili lokalno kulturno dediščino. Prispevek k ohranjanju dediščine 
bo odslej tudi stalna rubrika v Šmarskih novicah, ki smo jo naslovili Zgodbe iz domoznanske kamre. Va-
bljeni, spoštovani bralci, da s svojimi predlogi in gradivom prispevate k ohranjanju dediščine, ki jo bomo 
predstavljali v občinskem glasilu.

Zalo uprizorili na prostem, v osrčju gradu Jelšingrad in 
v Mestinju. Na tej veličastni prireditvi je nastopalo več 
kot sto igralcev, pevcev, konjenikov in statistov. Režijo 
sta prevzela Amalija in Avgust Anderluh. 
Fotografije s prireditve hranimo v domoznanskem 
oddelku Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Če imate kakšno 
fotografijo, predmete ali zgodbo iz preteklosti, lahko to 
sporočite v domoznanski oddelek: Jože Čakš 03 81 71 
561, joze.caks@s-je.sik.si, Mateja Žagar 03 81 71 553, 
mateja@s-je.sik.si.

Zgodbe	iz	
domoznanske	kamre	

Z uprizoritve Miklove Zale na prostem v letu 1952.  
Foto: domoznanski oddelek
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»Letošnje ocenjevanje vin Društva vinogradnikov in 
kletarjev Trta je bilo še posebej slovesno, saj potrjuje 
40-letno tradicijo ocenjevanja, ki pa se je letos prvič 
dogajalo v obnovljeni šmarski kleti,« je ob podelitvi le-
tošnjih priznanj najboljšim vinarjem povedala Tadeja 
Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo. Povpreč-
na ocena 116 vzorcev ocenjenih vin letnika je bila 18,12 
točk, kar šmarske vinarje uvršča v sam vrh ocenjevanj 
v vinorodni deželi Podravje, je naznanila strokovnjaki-
nja. Ob tem je opozorila, da z doseženo kakovostjo ne 
smejo biti povsem zadovoljni: »Pri nekaterih vinih bi 
lahko bilo še boljše, pri vinih, kjer smo zaznali težave, 
je treba ukrepati čim prej. Vsem naj bo še naprej cilj 
pridelati in ponuditi dobra, še boljša vina.«
Vinar leta je postal Janez Škrablin. Šampion rednih 
trgatev je rumeni muškat Jožefa Jeriča, šampion po-

Turistično društvo (TD) Skriti biser Sladka Gora 
že tradicionalno v pomladnih mesecih pripravlja 
ocenjevanje domačih suhih salam. 
Zbiranje vzorcev je potekalo 22. in 23. aprila v domu 
krajanov in gasilcev na Sladki Gori, v soboto je sledila 
osrednja prireditev. 47 vzorcev domačih salam je 
vsekakor dokaz, da so ti suhomesnati izdelki med 
domačini in nasploh Slovenci nadvse priljubljeni. 
Strokovna komisija pod vodstvom predsednika Deana 
Kokota in predsednika TD Skriti biser Janka Šketa je 
v skladu z merili, ki jih predpisuje Zveza salamarjev 
Slovenije, ocenila 47 suhih salam. Ker se na državno 
salamiado uvrsti 10 odstotkov najboljših vzorcev 
z lokalnih ocenjevanj, bo letos sladkogorski izbor 
zastopalo kar pet najboljših salamarjev. 

Med vzorci je zmagala salama Zvonka Ojstrška iz 
Šmarja pri Jelšah, sledil je Silvo Videc iz Šentjerneja, 
za njim Jožef Vouk iz Šentjurja, četrti je bil domačin 
Vinko Podgoršek iz Pijovc, zadnji udeleženec državne 
salamiade je Jože Tučič iz Gorice pri Slivnici. Salama, 
ki je zasedla prvo mesto, je bila ocenjena s 50,8 točke 
od možnih 60. 
Na osrednji sobotni prireditvi je župan Stanislav Šket 
skupaj s predsednikom društva vsem udeležencem 
podelil diplome, priznanja in nagrade. Letošnja novost 
prireditve je spremljevalni program z razstavo in 
brezplačno pokušino domačih salam in kruha, ki so ga 
spekle domače gospodinje, ter predstavitev najboljših 
vin in vinarjev Društva vinogradnikov in kletarjev Trta.

Anita Čebular

sebnih trgatev pa sivi pinot vinogradništva Namurš. 
Janez Škrablin je pridelal prvaka med vzorci laškega 
in renskega rizlinga, ostali prvaki so: bela zvrst Draga 
Verbovška, rumeni muškat Jožefa Jeriča, chardonnay 
Marjana Kovačiča, sivi pinot družine Jančič, sauvig-
non Janeza Beleta, modra frankinja družine Vinski, 
muškat otonel vinogradništva Namurš in traminec 
družine Mastnak. (SJ)

Vinar	leta	je	
Janez	Škrablin	

Najboljše	domače	suhe	salame	
spet	na	Sladki	Gori

Najboljšim so priznanja podelili na zaključni slovesnosti  
na Sladki Gori. Foto: Janko Cahon

Najboljši salamarji, ki so se uvrstili na  
državno salamiado. Foto: Anita Čebular

Zaključno prireditev je obogatila razstava 
domačega kruha. Foto: Anita Čebular

Komisija je ocenila 47 vzorcev salam.  
Foto: Anita Čebular
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Nad pročeljem vhoda v šmarsko vinsko klet je 
domicilni grb celjskega omizja Evropskega reda vitezov 
vina. Namestili so ga na slovesnosti v sklopu dneva 
odprtih vrat kleti, ki so ga pripravili člani društva Trta. 
Domicilni grb so prvič podelili na območju celjskega 
omizja reda, v dogovoru z vodstvom društva Trta in 
šmarskim županom pa so se ga odločili namestiti prav 
v Šmarju pri Jelšah. »Zasluge za to lahko pripišemo 
tudi aktivnim članom reda Janiju Vrežetu, Tadeji 
Vodovnik Plevnik in Francu Namuršu,« je dejal 
župan Stanislav Šket.

»Domicil ni samo dom, ampak pomeni tudi območje, 
kjer se srečujemo, prijateljujemo, se lahko posvetimo 
drug drugemu ob vinu, ki ga ob zmernem uživanju 
lahko dojemamo kot resnično najbolj zdravo alkoholno 
pijačo,« je pred namestitvijo domicilnega grba dejal 
prvi prokonzul Evropskega reda vitezov vina Tomislav 
Kovačič. 
Po uradnem delu slovesnosti, ki so ga z glasbenim 
nastopom obogatili šmarski godbeniki in citrarka 
Andreja Grosek, so se obiskovalcem predstavili 
šmarski vinogradniki in vinarji ter ponudniki domačih 
izdelkov in pridelkov. (SJ)

Šestega maja so se starejši krajani krajevne 
skupnosti Šentvid pri Grobelnem ponovno 
srečali. Enkrat letno se srečajo, da se poveselijo 
in družijo. Krajevna organizacija Rdečega 
križa (RK) iz Šentvida jim to omogoča že 
vrsto let. Ob tej priložnosti obdarijo slavljence 
okroglih let, torej stare 70, 75, 80, 85, 90 in 
nad 90. 
Še pred srečanjem so skupaj s šentviškim 
duhovnikom Janezom Neratom opravili 
sveto mašo. Prišel jih je pozdravit župan 
Stanislav Šket, ki je slavljencem čestital in se 
vsem iz Rdečega križa zahvalil za organizacijo 
tega in drugih dogodkov. S svojim obiskom 
so jih je počastili podžupan Davor Vrečko, 
predstavnica krajevne skupnosti in 
predsednik območnega združenja Rdečega 
križa Šmarje pri Jelšah Vladimir Kamenšek, 

ki je dejal, da je prav, da se starejši družijo, saj so mnogi med 
njimi zapostavljeni in osamljeni. „Pravijo, da je čas le prazen 
prostor, ki ga treba napolniti z dogodki, najbolje z lepimi in 
prijetnimi, zato sem vesela, da so se naše poti danes srečale 
tukaj v Šentvidu in da ste se v tolikem številu prijazno odzvali 
našemu vabilu,“ je dejala predsednica krajevne organizacije 
Ivica Mešiček. Predstavila je opravljena dela v preteklem letu in 
poudarila, da organizacija nesebično pomaga krajanom, tako s 
paketi, plačevanjem položnic in obiski na domu. 
Proslavo so popestrili moški pevski zbor iz Šentvida pri 
Grobelnem, osnovnošolci in Špela Schmid.

Urška Koritnik

Dan	odprtih	vrat	z	viteškim	dogodkom

Srečanje	
starejših	v	
Šentvidu

Člani Evropskega reda vitezov vina pred šmarsko kletjo, 
kjer je nameščen domicilni grb. Foto: Egon Horvat

Udeleženci, ki so oziroma bodo letos praznovali  
70 let in so bili prvič na srečanju. Foto: arhiv RK
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Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah je s prvomajsko 
budnico zbujalo občane v nekaterih krajih šmarske ob-
čine. Za cilj so si zadali, da bi budnica združevala lju-
di. Zato so v aprilu objavili pobudo, da bi prišli igrat 
budnico tudi v kraje, v katerih jih doslej še ni bilo. Na 
povabilo godbenikov so se odzvali v Zibiki, Mestinju in 
na Kristan Vrhu, kjer se je zbralo lepo število občanov 
in prvič prisluhnilo prvomajski budnici v kraju. Ob 
budnici na že ustaljenih lokacijah so se v večjem števi-
lu družili v Stranju, na Belem v Lešju, v Gallusovi ulici 
in domu upokojencev. Drugje so godbenike pričakali v 
manjših skupinah, a povsod z nasmehi na obrazih. Ne 
glede na število zbranih so se povsod izkazali z gosto-
ljubnostjo in godbenike lepo pogostili. 
Letošnje budnice se je udeležilo 35 godbenikov Društva 
godbenikov Šmarje pri Jelšah, ki so na pot krenili ob 
petih zjutraj. Zaradi številčnosti so bili letos primorani 
zamenjati prevozno sredstvo. Sovinčev traktor in pri-
kolico je zamenjal kamion Avtošole Prah, ki ga je vozil 
že tradicionalni voznik šmarske prvomajske budnice 
Marjan Sovinc. 
Prvomajsko budnico godbeniki obljubljajo tudi za pri-
hodnje leto. Povabite jih, morda se ustavijo tudi v va-
šem kraju. 

Besedilo in fotografije: Tomaž Stiplošek

Prvomajska	
budnica
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Šmarski godbeniki so prvomajsko budnico 
zaigrali v več krajih po občini. 
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V soboto, 13. maja, je bilo Šmarje ponovno v znamenju teka. 
Odvil se je namreč 2. Tek po šmarskih bregih, na katerem se 
je v štirih razdaljah pomerilo okoli 150 tekačev. Kljub temu, 
da je bilo jutranje vreme nekoliko kislo in je odvrnilo nekaj 
tekačev, se je kaj kmalu normaliziralo in pogoji za tek so bili 
več kot odlični. Ob 9. uri so se začeli teki za najmlajše, in 
sicer na razdaljah 200 m, 500 m in 1000 m, ob 10. uri pa je 
bil na sporedu start teka na 10 km, ki je štel tudi v skupni 
seštevek Štajersko Koroškega pokala v tekih. 
Po pozdravnih govorih in startnem strelu župana Stanka 
Šketa se je 99 tekačev podalo na pot. Najhitrejši so s progo 
opravili v manj kot uri. Med moškimi je slavil Blaž Brečko 
s časom 41:38,5, sledila sta mu Darko Kralj in Dejan 
Dovjak, med ženskami pa je bila najhitrejša Karolina 
Ivič s časom 51:28,7, sledili sta ji Marija Rojič in Natalija 
Mašera. Velja izpostaviti, da je tek privabil tudi velikega 
dobrotnika Bogomirja Dolenca iz Velenja, ki konec maja 
pripravlja prav poseben dobrodelni projekt. Organizatorji 
in vsi tekači so bili več kot presrečni, ko se jim je pridružila 
najstarejša slovenska tekačica 83-letna Kazimira Lužnik, 
ki se je s progo več kot odlično spopadla in bila po koncu 
navdušena nad Tekom in razgibano pokrajino.
Ogromna zahvala za odlično izvedbo teka gre predvsem 
sponzorjem in donatorjem, ki so poskrbeli, da se bodo tekači 
tudi v prihodnje radi vračali na šmarski tekaški praznik. 

Besedilo in fotografiji: Dejan Hribernik

V Šmarju pri Jelšah so zopet odmevali zvoki 
godbe na pihala. Na koncertu »Z glasbo v 
teden kulture« sta svoje moči združila domače 
društvo godbenikov in pihalni orkester 
Marezige, ki ga od leta 2014 vodi Šmarčan 
Aleš Grosek. Najprej so domači godbeniki na 
ploščadi pred kulturnim domom izvedli show 
program, s katerim so navdušili gledalce. 
Prikazali so, da lahko ubrano korakajo in 
igrajo koračnice, ob tem izvajajo še različne 
koreografije. Kapelnik šmarskih godbenikov 
Borut Lorger je v pogovoru z Majo Ratej, 
ki je povezovala dogodek, povedal, da 
pripravljajo še nekaj novih elementov, ki jih 
bodo predstavili na srečanju godb 1. oktobra v 
Šmarju pri Jelšah. Dodal je, da se bo društvo 
godbenikov letos udeležilo mednarodnega 
srečanja plehmuzik v Laškem v sklopu 
festivala Pivo in cvetje.
V nadaljevanju so gostje iz Marezig pripravili 
koncert skladb, s katerimi se bodo udeležili 
letošnjega tekmovanja slovenskih godb. 
60-članski orkester je z nastopom v celoti 
presegel pričakovanja obiskovalcev. Mirno 
lahko trdimo, da takšnega koncerta v Šmarju 
pri Jelšah nismo gostili že zelo dolgo. Poleg 
odlične glasbe sta sodelovanje in druženje 
zasedb rodila tudi nova prijateljstva med člani 
in ideje za nove skupne projekte v prihodnosti. 
Za pomoč pri izvedbi koncerta se Društvo 
godbenikov Šmarje pri Jelšah zahvaljuje 
Občini, OI JSKD, Osnovni šoli, Kulturnemu 
domu in gasilskemu društvu Šmarje pri 
Jelšah, župniku Tadeju Linasiju in pivnici 
Lipnik.

Tomaž Stiplošek

2.	Tek	
po	šmarskih	
bregih

Z glasbo v 
teden	kulture

Gostje iz Merezig so presegli pričakovanja 
obiskovalcev. Foto: Tomaž Stiplošek



26. 5. 2017 | Šmarske novice 11 18

V petek, 21. aprila, smo v vrtcu obeležili dan Zemlje. 
Zaradi precej hladnega vremena smo se vsi zbrali v te-
lovadnici, medse pa povabili tudi predstavnike občine 
ustanoviteljice z gospodom županom na čelu. Z nekaj 
besedami smo se spomnili na našo Zemljo, na vse dob-
ro, kar nam daje. Strinjali smo se, da smo tudi mi od-
govorni skrbeti za naš čist planet. Otroci so dogajanje 
popestrili s pesmijo in plesom.
Letos je našemu vrtcu, kot tudi vsem drugim osnov-
nim šolam in vrtcem, Čebelarska zveza Slovenije v so-
delovanju z Zavodom za gozdove podarila sadike lipe 

in nekaj semen sončnic z namenom, da se naša pokra-
jina zasaja z avtohtonimi rastlinami, predvsem s tisti-
mi, ki so medovite. Na ta dan smo nameravali posaditi 
tudi lipo, pa smo zaradi vremena to preložili na nekaj 
dni kasneje. Na igrišču smo izbrali primerno mesto in 
skupaj z otroki zasadili drevo. 

Ida Valek

Vrtnarjenje ni le opravilo za odrasle. Otroci se z ve-
seljem pridružijo pri vzgoji rastlin. Odlična prednost 
skupnega dela pa je, da bodo z največjim veseljem po-
jedli zelenjavo, ki so jo pomagali vzgojiti. Zato smo se 
v skupini 9 odločili, da bomo sami vzgojili paradižnik 
in papriko. Semena smo najprej posejali v posodo, ob 
tem smo se pogovarjali, kaj vse potrebuje rastlina za 
rast. Po nekaj tednih negovanja, spremljanja rasti smo 
rastline presadili, tako da je imel vsak svoj paradižnik 
in papriko, ki so jih otroci odnesli domov. Sadike bodo 
lahko skupaj s svojimi velikimi vzorniki presadili na 
svoj vrtiček in jih še naprej negovali.

Katja Guzej in Anka Pišek

V vrtcu  Mestinje se večkrat odpravimo na pohode, 
kjer opazujemo cvetočo naravo in različne živali: ko-
nje, krave, ovce, kokoši, zajce, muce in pse. Druženje s 
prijatelji in malica v naravi otrokom predstavljata ne-
pozabno doživetje.
Obiskali smo tudi prijatelja Aljaža na domu, kjer nam 
je njegov ati predstavil poseben šport - plezanje. Spoz-
nali smo opremo za plezanje in se tudi sami preizkusili 
v plezanju po različnih težavnostnih stopnjah. Ugoto-
vili smo, da so pri plezanju zelo pomembni koordinaci-
ja telesa, koncentracija, vzdržljivost in pogum.  

Tanja Kolar, vzgojiteljica

Dan	planeta	
Zemlje	v	vrtcu	

Vrtnarjenje	v	vrtcu

Spomladanske	
dogodivščine	v	vrtcu	
Mestinje
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Otroci so pomagali pri posaditvi lipe.  
Foto: arhiv vrtca

Malčki so vzgojili svoje sadike paradižnika  
in paprike. Foto: arhiv vrtca

Sprehodi v naravi so za malčke nepozabna 
doživetja. Foto: arhiv vrtca

Spoznali smo plezanje. Foto: arhiv vrtca
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v deželo Balalaj. Upokojenke so z 
enakim žarom v očeh in iskrenim 
navdušenjem kot včasih »svoje« 
varovance tisti dan med predstavo 
in igro spremljale »naše« otroke. 
Po predstavi je sledilo prijetno spro-
ščeno druženje, saj so otroci brez 
zadržkov lezli v naročja naših upo-
kojenk in jim tako obudili mnoge 
spomine, dogodke iz vrtca. 
Otroci so pri tej obliki druženja pri-
dobili pozitivno izkušnjo, in sicer 
kako pomembno je dajati nemate-
rialne pozornosti, ki starejše zelo 
osrečijo.

Strokovne delavke enote Ciciban

Strokovni delavci vrtca Šmarje uresničujejo nalogo medgeneracijskega 
sodelovanja preko različnih vsebin in aktivnosti, saj je ta naloga med po-
membnejšimi.  Tudi v enoti Ciciban v Šentvidu smo se v marcu spomni-
li naših upokojenih, a še vedno mladostnih in aktivnih delavk. Povabili 
smo jih na ogled dramatizacije po vsebini glasbene pravljice Potovanje 

V sredo, 19. aprila, je bil  poseben dan. V šolo smo prinesli sadje in ze-
lenjavo. Vse smo oprali,  narezali na kose in dali na pladnje. Imel sem 
korenje, jabolko in suhe fige. Nabodel sem jih na paličico in pojedel. Bilo 
je okusno.

Jan Debelak, 1. c  

Danes smo delali nabodala iz sadja in zelenjave. Pri tem smo potrebo-
vali desko, nož in palčke za nabodala. Nato smo šli po sadje in zelenjavo. 
Sadje in zelenjavo smo olupili, narezali in nabodli na palčke. Nato smo 
vse pojedli. 

Zala Lorger, 1. c 

Učenci OŠ Šmarje pri Jelšah so 20. 
aprila na državnem prvenstvu v 
krosu dosegli velik uspeh. Učenci 
5. razreda Nino Šepic, Žan Seidl, 
David Tepeš, Lorna Medved, 
Lara Sodin in Helena Šket 
so ekipno osvojili prvo mesto. 
Mladi atleti so blesteli tudi v 
posameznih kategorijah: Domen 
Močnik je dosegel 4. mesto med 
devetošolci, Uroš Skale 7. mesto 
med šestošolci in Nino Šepic 5. 
mesto med petošolci. Med vsemi 
53 sodelujočimi šolskimi ekipami 
so naši učenci osvojili končno 10. 
mesto v državi. 

Rado Jurjec

V sredo, 26. aprila, smo se udeležili otvoritve novega dela trgovine Jager 
v Mestinju. Otroški pevski zbor je zapel pesmico, člani ritmičnega krožka 
pa so se predstavili z živahno koreografijo. Vodja šole je prejela darilni 
bon v vrednosti 300 evrov, vse otroke pa so obdarili s kapami in naku-
povalnimi vrečami, polnimi sladkarij.

Upokojene	delavke	
vrtca	na	obisku

Velik	uspeh	
na	državnem	
prvenstvu	v	krosu

Ob	otvoritvi	trgovine	Jager	
prejeli	darilni	bon

Prvošolci	skrbimo	za	zdravje

Upokojenke z otroki. Foto: arhiv vrtca

Franc Jager je izročil darilni 
bon v vrednosti 300 evrov vodji 
podružnice Mestinje Romani 
Kocijan. Foto: arhiv šole

Pripravili smo zdrava sadno-zelenjavna 
nabodala. Foto: Darja Jug

Otroški pevski zbor pod vodstvom 
Tanje Kusič.
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V znanju Vesele šole se preizkušajo učenci od 4. do 
9. razreda. 12. aprila se je 9 naših učencev udeležilo 
državnega tekmovanja. Devetošolca Alen Artnak 
in Nal Mehle sta osvojila zlato priznanje in naziv 
državnega prvaka. Alja Krklec, Nika Lebeničnik, 
Nejc Sovič, Ema Čokl, Jakob Zagajšek, Lana Likar 
in Julija Golež so prejemniki srebrnega priznanja. 
26 učencev je osvojilo bronasto priznanje. 
Tekmovali so tudi učenci s podružnic. V Šentvidu 
se je v veselošolske teme pod mentorstvom 
Ivice Rošer poglabljalo 14 učencev. Na državno 
tekmovanje so se uvrstili štirje. Srebrno priznanje 
sta prejela četrtošolka Kristina Trkmič in petošolec 
Urh Kincel, bronasto 12 tekmovalcev. Veselošolci s 
Kristan Vrha so se odrezali takole: petošolec Anej 
Planinšek je osvojil srebrno priznanje, 5 učencev 
bronasto. Njihova mentorica je bila Milena Pevec. 

Boža Gojtan in Lucija Grobin, mentorici 

Letos je potekalo 22. tekmovanje iz znanja geografije. Šolskega tekmovanja se 
je udeležilo 50 učencev, 17 jih je osvojilo bronasto priznanje. Na območnem 
tekmovanju na Ljubečni so našo šolo zastopali štirje učenci: Ema Čokl iz 8. d, 
Gašper Pavič iz 9. c, Tina Šket iz 8. a in Jakob Rihter iz 7. c. Ema in Gašper 
sta prejela tudi srebrni priznanji. Ema Čokl je izredno uspešno zastopala našo 
šolo na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni. Delila si je četrto mesto, 
osvojila zlato priznanje in se uvrstila na Balkansko geografsko olimpijado 
BIGEO 3, ki bo konec junija v Rušah.

Stanislava Vulevič, mentorica

Ema	uvrščena	na	
geografsko	olimpijado

Srebrni	in	zlati	
veselošolci

Najuspešnejši veselošolci.  
Foto: arhiv šole

Ema Čokl 
je pokazala 
odlično znanje 
geografije. 
Foto: 
Stanislava 
Vulevič
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Več kot 7.000 učencev v Sloveniji je 9. februarja 
tekmovalo za bronasto Stefanovo priznanje. Šolskega 
tekmovanja se je udeležilo 24 osmošolcev in  
29 devetošolcev OŠ Šmarje pri Jelšah. 6 osmošolcev in 
14 devetošolcev se je uvrstilo na področno tekmovanje, 
ki se je odvijalo 17. marca na I. OŠ Rogaška Slatina. 
Srebrna priznanja so osvojili  osmošolci Rok Hladin 
(1. mesto), Tilen Šket (3. mesto), Domen Trontelj 
(4. mesto) in Ema Čokl ter devetošolci Eva Novak, 
Rok Drame, Aljaž Krivokapič, Žiga Kovačič, Tomaž 
Kitak, Valentina Pepevnik, Eva Strašek, Aleška Voh, 
Domen Kamplet in Lara Čakš.
Državnega tekmovanja, ki je potekalo 8. aprila na 

Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, 
se je udeležilo 6 učencev naše šole: Rok Hladin, Tilen 
Šket, Domen Trontelj, Eva Novak, Rok Drame in Aljaž 
Krivokapič. Aljaž Krivokapič in Tilen Šket sta osvojila 
zlato Stefanovo priznanje. Tilen Šket je dosegel tudi 
tretjo nagrado, ki jo bo prejel na srečanju najuspešnejših 
mladih matematikov, fizikov in astronomov v Ljubljani.

Martina Petauer, mentorica

April, mesec knjige, smo v šolski knjižnici obeležili z 
razstavo ob mednarodnem dnevu knjig za otroke. 
Ves mesec je potekalo tudi reševanje knjižnih ugank 
na temo Večkulturnost in sprejemanje drugačnosti. 
Sodelujočim smo razdelili več kot 80 knjižnih in drugih 
nagrad. Pred svetovnim dnevom knjige smo pripravili 
knjižni bazar. Na voljo so bile knjige, ki smo jih v šolski 
knjižnici odpisali. Tako so dobile nove lastnike, učenci 
pa so postali bogatejši za novo zgodbo, pravljico ali 
pesniško zbirko.
20. aprila smo se v okviru Noči knjige ozrli po 
literarnih zvezdah. Spomnili smo se 150-letnice 
rojstva pisatelja Frana Milčinskega in 100-letnice prve 
slovenske slikanice Martin Krpan Frana Levstika. To 
je bilo tudi izhodišče našega ustvarjalnega druženja 
z naslovom Ne soli mi pameti. Spoznavali smo sol z 
različnih vidikov, odkrivali dobesedni in preneseni 
pomen stalnih besednih zvez o soli, ustvarjali kozarčke 
z dišečo soljo in spoznavali njen pomen v kulinariki. 
Ustvarjalno popoldne smo zaključili z druženjem ob 
slanem prigrizku in sklenili, da si ne bomo pustili soliti 
pameti, zato kaj podobnega gotovo kmalu ponovimo.

Monika Javornik

V želji, da bi učenci več, predvsem pa raje brali, smo 
v OŠ Šmarje pri Jelšah že peto leto organizirali Bralno 
značko za starše, ki želijo biti zgled svojim otrokom. 
Tokrat se je odzvalo kar 110 staršev. V šolsko knjižnico 
so sporočili naslove štirih prebranih knjig, nekateri 
so napisali tudi svoje vtise o prebranem. Vse to je 
objavljeno na šolski spletni strani in je mnogim v 
pomoč pri izbiri branja. 
19. aprila smo zanje pripravili družabno srečanje 
z Vinkom Šimekom, legendarnim Šraufcigerjem, 
gledališkim igralcem, režiserjem, pevcem in piscem 
besedil, voditeljem televizijskih oddaj ter številnih 
prireditev doma in na tujem. Ob tej priložnosti smo 
staršem izročili tudi zaslužena bralna priznanja.

Tanja Jurjec

Uspehi	na	tekmovanju	
iz	znanja	fizike

April	posvetili	knjigi	

Zaključek	bralne	
značke	za	starše

Udeleženci področnega tekmovanja. Manjkajo:  
Domen Trontelj, Aleška Voh, Eva Ivić in Tomaž Kitak. 
Foto: Martina Petauer

Zaključek ustvarjalnega druženja Ne soli 
mi pameti. Foto: Aleška Voh

Z Vinkom Šimekom se je pogovarjala 
Tanja Jurjec. Foto: Monika Javornik
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Eva in Vita Novak iz Šmarja pri Jelšah sta posneli prvi videospot. S 
citrami in flavto sta odigrali znamenito Hallelujah Leonarda Cohena, 
videospot pa posneli na planinskem gradu. Planina ni naključje, od tam 
namreč izvirajo njune korenine.
15-letna Eva in njena štiri leta mlajša sestra Vita sta učenki slatinske 
glasbene šole. Eva se je učenju igranja na citre posvečala sedem let. 

Letos zaključuje šolanje na glasbeni 
šoli, izobraževanje bo nadaljevala na 
srednji glasbeni šoli v Celju. Vita tri 
leta igra flavto in temu instrumentu 
posveti večino prostega časa. Na 
Evino pobudo sta začeli igrati v duetu. 
Pri tem sta ju podprli tudi mentorici 
Helena Hartman in Alja Mehtig. 
Eva in Vita sta zadovoljni s prvim 
skupnim projektom, ki po njunih 
besedah ne bo zadnji. Videospot, ki 
ga je posnel Damjan Regoršek, si 
lahko pogledate na kanalu Youtube. 
(SJ)

Posneli	prvi	videospot

V času velike noči smo v domu upokojencev orga-
nizirali razstavo in tekmovanje v pripravi najboljše 
velikonočne potice in najlepše barvanih jajcih. 

Piše: Petra Zavasnik, delovna terapevtka

Po stanovanjskih skupinah smo v sodelovanju z 
delovno terapijo in domsko kuhinjo razdelili potrebne 
sestavine gospodinjam vseh stanovanjskih skupin. K 
peki potic in barvanju jajc smo povabili tudi stanovalce 
doma. Ob tem so stanovalci obujali spomine, kako so 
včasih pekli potice in barvali jajca pri njih doma, drugi 
so le opazovali, tretji so se še učili, dve stanovalki pa sta 
pogumno in aktivno pristopili k sodelovanju in potico 
spekli kar sami, vsaka svojo. 
Gospodinje so se odločile speči različne vrste potic, kot 
so potratna, orehova, makova, rožičeva, niti mlinčevka, 
ki prihaja s Kozjanskega, ni manjkala na razstavni mizi. 

Moški	glavni	pri	pirhih
Barvanja jajc so se udeležili stanovalci, ki so imeli 
v marsikateri stanovanjski skupini skoraj glavno 
besedo. Pri tem so jim pomagale gospodinje, ki so z 
različnimi tehnikami barvanja jajc obudile občutek 
domačnosti, pripadnosti in sožitja med stanovalci. 
Tehnike, s katerimi so se predstavile stanovanjske 
skupine na razstavi, so bile različne, in sicer najbolj 
priljubljena je bila tehnika barvanja jajc s čebulno 
lupino, nato s kuhanim rdečim vinom, s flomastrom, z 
barvami in okrasnimi sličicami. Najbolje se je odrezala 
stanovanjska skupina Sončki, ki so očarali strokovno 
komisijo z najboljšo potico in z najlepšimi pirhi, ki so 
bili okrašeni z različnimi semeni. Tričlanska komisija, 
ena od ocenjevalk je bila tudi stanovalka doma, je 
skrbno ocenila tudi ostale potice in pirhe. Seveda so si 
tudi vse ostale stanovanjske skupine zaslužile tolažilne 
nagrade, prav tako obe stanovalki za pogum in moški 
del ekipe, ki je predstavljal stanovanjsko skupino Jesen 
ter z izvirnostjo in iznajdljivostjo spekel tudi svojo 
potico. Vsem iskreno čestitamo. 
Velikonočne jedi so stanovalci, zaposleni in svojci lahko 
žegnali na sobotni velikonočni maši v domu, kamor 
redno prihaja duhovnik iz šmarskega župnišča. Ta 
nas je spomnil na pomen velike noči in Kristusovega 
vstajenja. S tem nam je obudil upanje in vero v 
življenje po smrti. Žegnane jedi so stanovalci doma 
okusili pri nedeljskem zajtrku praznika velike noči in si 
simbolično olajšali trpljenje. V domu želimo ohranjati 
tradicijo in kulturo običajev naše dežele.

Najboljše	potice	in	
najlepša	barvana	jajca	

Eva in Vita Novak.  
Foto: Damjan Regoršek

Ocenjevalna komisija ni imela 
preprostega dela. Foto: arhiv doma

Praznične potice in pirhi na razstavi. 
Foto: arhiv doma
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Občina	Šmarje	pri	Jelšah	praznuje

petek, 2. junij, ob 17.00
Veseli	vrtiljak
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom

Medobčinska	glasbeno-
plesna	prireditev	Veseli	vrtiljak	
je	tradicionalna	prireditev	v	
začetku	junija.
Organizator:	Vrtec	Šmarje	pri	
Jelšah	
Informacije:	03	817	15	80

nedelja, 4. junij, od 8.00
Pohod	po	gričih	okrog	Šmarja
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom

Spoznavanje	okolice	Šmarja	po	
planinsko.
Organizator:	Planinsko	društvo	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	041	746	580,	Ana	
Založnik	

četrtek, 8. junij, ob 17.00
Občinsko	prvenstvo	v	streljanju	
z	zračno	puško
Šmarje pri Jelšah, strelišče Lipnik

Organizator:	Športno	društvo	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	041	749	846,	Jaka	
Rihtarič

petek, 9. junij, od 9.00 do 15.00
Dan	odprtih	vrat	
Šmarje pri Jelšah, čebelarski 
dom za osnovno šolo

Čebelarji	bodo	obiskovalcem	
predstavili	čebelnjak,	delo	
čebelarja,	njegovo	opremo	in	
pripomočke	za	delo.	

Organizator:	Čebelarska	družina	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	041	448	885,	Marjan	
Hribernik;	041	550	337,	Lidija	
Ana	Inkret	

petek, 9. junij, ob 18.00
Test	hoje	na	2	km 
Šmarje pri Jelšah, pri čistilni 
napravi 

Organizator:	Športno	društvo	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	041	749	846,	Jaka	
Rihtarič

petek, 9. junij, ob 19.00  
Otvoritev	fotografske	razstave	
Črno-bele	razglednice
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom

Razstavljata	Matic	Javornik	in	
Rok	Černezel,	dijaka	4.	letnika	
Srednje	šole	za	strojništvo,	
mehatroniko	in	medije,	
program	medijski	tehnik.	V	
projektni	nalogi	sta	raziskovala	
analogno	fotografijo	in	jo	
skušala	poustvariti.	Za	zgled	
sta	vzela	celjskega	mojstra	
analogne	fotografije	Josipa	
Pelikana.	
Organizator:	Knjižnica	–	kulturni	
dom	Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	03	81	71	562

nedelja, 11. junij, od 9.00 
Poletno	Šmarje	v	cvetju
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred 
kulturnim domom
Ob	9.00	se	bo	začel	pohod	
po	novo	zastavljeni	cvetlični	

poti	do	Bernarde	Šuc,	ki	je	
imela	na	ocenjevanju	v	letih	
2015	in	2016	najlepše	urejen	
vrt.	Pohodnike	bo	na	poti	
spremljala	Špela	Pogelšek	z	
domačije	Gorska	roža,	ki	bo	
opozorila	na	zdravilna	zelišča	
in	cvetice,	ki	jih	lahko	najdemo	
v	naravi.	Pohodniki	bodo	
obiskali	še	kmetijo	Vrežetovih	v	
Vodenovem,	kjer	se	ukvarjajo	z	
živinorejo	in	s	sirarstvom.	
Ob	14.00	bodo	na	ploščadi	pred	
kulturnim	domom	v	Šmarju	
pri	Jelšah	v	sodelovanju	z	
mladinskim	klubom	Netek	in	
drugimi	gosti	potekale	zabavno	
poučne	dejavnosti	in	delavnice	
za	vse	generacije.	Poskrbljeno	
bo	tudi	za	lačne	in	žejne.	Če	bo	
deževalo,	bo	dogodek	18.	junija.
Organizator:	Turistično	društvo	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	Melita	Meh	
Mastnak,	070	421	609

četrtek, 15. junij, ob 15.00
Meddruštveno	tekmovanje	v	
balinanju
Šmarje pri Jelšah, balinišče v 
športnem parku

Organizator:	Društvo	
upokojencev	Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	Franček	Novak,	 
041 677 812

petek, 16. junij, ob 17.00
Turnir	v	namiznem	tenisu	
Šmarje pri Jelšah, osnovna šola

Organizator:	Športno	društvo	
OŠ	Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	041	749	846,	 
Jaka	Rihtarič
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Taborniški	vikend	v	Rogatcu
Organizator:	Vrtec	Šmarje	pri	
Jelšah
Informacije:	03	817	15	80

sobota, 17. junij, ob 9.00
Ekipni	turnir	v	balinanju 
Šmarje pri Jelšah, balinišče 

Organizator:	Športno	društvo	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	041	749	846,	 
Jaka	Rihtarič

sobota, 17. junij, od 9.30
Občinski	šahovski	turnir
Šmarje pri Jelšah, prostori 
društva vinogradnikov Trta

Šahovski	turnir	v	počastitev	
občinskega	praznika.
Organizator:	Šahovski	klub	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	031	843	438,	
Dominik	Košič,	 
sahsmarje@gmail.com

sobota, 17. junij, od 13.00
Srečanje	vaščanov	
Vodenovo, športni park

Tradicionalno	srečanje	
vaščanov	vasi	Vodenovo,	
Srževica,	Sotensko,	Močle	in	
Vrh	obogatijo	s	športnimi	in	
zabavnimi	igrami.	
Organizator:	Vaška	skupnost	
Vodenovo
Informacije:	Beno	Ikanović	–	
Crni,	040	211	351

sobota, 17. junij
70	let	Lovske	družine	Pristava
Tinsko, lovski dom

Jubilej	bodo	lovci	obeležili	s	
slovesnostjo	v	lovskem	domu	
v	bližini	znamenitih	cerkva	na	
Tinskem.

Organizator:	Lovska	družina	
Pristava
Informacije:	Drago	Kovač,	 
041 825 811

sobota, 17. junij, 19.30 
Poletna	muzejska	noč
Šmarje pri Jelšah, muzej baroka

Koncert	harmonikarskega	
orkestra	glasbene	šole	
Rogaška	Slatina,	večerni	ogled	
muzeja.	
Organizator:	Muzej	baroka	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	03	81	85	617

nedelja, 18. junij 
Košarkarski	memorial	Janeza	
Lomška	v	trojkah 
Šmarje pri Jelšah, športni park 

Organizator:	Športno	društvo	
Šmarje	pri	Jelšah
Informacije:	041	749	846,	 
Jaka	Rihtarič

petek, 23. junij, ob 18.00
Slavnostna	seja	občinskega	
sveta	s	podelitvijo	plakete,	pri-
znanj	in	denarne	nagrade.	
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom

Organizator:	Občina	Šmarje	pri	
Jelšah
Informacije:	Sergeja	Javornik,	
03 810 12 64, 040 832 251

sobota, 24. junij, od 9.00
16.	tradicionalni	turnir	v	malem	
nogometu	za	starejše	dečke	za	
prehodni	pokal	Občine	Šmarje	
pri	Jelšah
Mestinje, športno igrišče pri POŠ

Igrajo	lahko	dečki	do	15.	leta	
starosti	(vključno	letnik	2002).
Organizator:	Športno	društvo	
Mestinje	
Informacije:	 
070	134	645,	Aleš	Ratej;		 
031	380	969,	Damjan	Boštjančič	

sobota, 24. junij, od 9.00
13.	tradicionalni	pohod	 
Od	gorce	do	gorce 
Sladka Gora, dom krajanov in 
gasilcev

Organizator	bo	vsem	
udeležencem	na	startu	
zagotovil	zemljevid	z	
opisom	poti	in	ponudbo	na	
posameznih	točkah.	Krajša	
pohodniška	pot,	med	vinogradi	
in	vinskimi	kletmi,	primerna	
za	vse	starostne	skupine.	
Vrata	odprejo	številne	vinske	
kleti	ob	poti,	ogled	lokalnih	
znamenitosti	in	možnost	
nakupa	domačih	izdelkov.	
Organizator:	Turistično	društvo	
Skriti	biser	Sladka	Gora
Informacije:	031	444	864,	 
Janko	Šket

sobota, 24. junij, od 15.00
2.	turnir	ulične	košarke	4x4
Mestinje, igrišče pri POŠ

Organizator:	Športno	društvo	
Mestinje
Informacije:	041	776	680,	Tadej	
Ferme;	040	255	910,	Žan	Božič	

sobota, 24. junij, ob 20.00
Poletni	koncert	Big	banda	
Šmarje
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred 
kulturnim domom

Z	bigbandovsko	glasbo	in	
tradicionalnim	poletnim	
koncertom	želimo	počastiti	
praznik	dan	državnosti,	praznik	
Občine	Šmarje	pri	Jelšah	in	
obenem	proslaviti	tudi	začetek	
poletnih	počitnic.	Če	bo	
deževalo,	bo	koncert	v	dvorani	
kulturnega	doma.	
Organizator:	Društvo	Big	band	
Šmarje	pri	Jelšah
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Monika	Čakš,	 
monika.caks@gmail.com

nedelja, 25. junij, ob 10.00
Prevzem	defibrilatorja
Kristan Vrh, pred gasilskim 
domom

Prostovoljno	gasilsko	društvo	
Kristan	Vrh	bo	organiziralo	
svečani	prevzem	defibrilatorja,	
ki	ga	je	za	potrebe	krajanov	
podarilo	trgovsko	podjetje	
Jagros.
Organizator:	Prostovoljno	
gasilsko	društvo	Kristan	Vrh
Informacije:	Peter	Vraničar

sobota, 1. 7., od 13.00
15.	turnir	v	odbojki	na	mivki	za	
pokal	Jakoba	Sketa
Mestinje, igrišče pri POŠ

Igrajo	četvorke;	v	ekipi	mora	biti	
vsaj	ena	ženska.
Organizator:	Športno	društvo	
Mestinje
Informacije:	 
070	134	645,	Aleš	Ratej; 
031	380	969,	Damjan	Boštjančič	

sobota, 1. julij, od 20.00
Dnevno-nočni	turnir	v	malem	
nogometu	veterani	+45
Sladka Gora, igrišče 

Organizator:	Športno	društvo	
Sladka	Gora
Informacije:	031	707	930,	 
Ivan	Škrablin	

sobota, 1. julij, od 18.00
Krajevni	praznik	v	Mestinju

Mestinje, pri domu gasilcev in 
krajanov 
S	slovesnostjo	bodo	
obeležili	zaključek	tretje	faze	
kanalizacije,	ureditev	drevoreda	
in	parkirišča	pri	podružnični	šoli.
Organizator:	Krajevna	skupnost	
Mestinje
Informacije:	Vladimir	Šilec,	
041 587 194

sobota, 1. julij, od 20.00
Nočno	gasilsko	tekmovanje	za	
25.	pokal	Mestinja	in	zabava	z	
ansamblom	Namen	
Mestinje, pri gasilskem domu

Nočno	gasilsko	tekmovanje	bo	
na	parkirišču	pred	podjetjem	
Dekorus,	veselica	bo	pri	
gasilskem	domu.	
Organizator:	Prostovoljno	
gasilsko	društvo	Mestinje
Informacije:	041	763	952,	
Aleksander	Jančič,	 
sandi.jancic@gmail.com

nedelja, 2. 7., od 15.00
16.	Dan	na	kolesu
Mestinje, pred gasilskim domom

Kolesarski	maraton	na	relaciji	
Mestinje–Stoperce	(dolina	
Winettu)–Mestinje	v	skupni	
dolžini	približno	46	km.
Organizator:	Športno	društvo	
Mestinje
Informacije:	 
070	134	645,	Aleš	Ratej;	 
031	380	969,	Damjan	Boštjančič	

četrtek, 6. julij, ob 20.00
POP	ROK
Šmarje pri Jelšah, atrij muzeja 
baroka

Edinstveni	a	cappella	festival	
izbranih	vokalnih	skupin,	kjer	je	
slišati	raznolike	aranžmaje	pop-
jazzovske	glasbe.	
Organizator:	Društvo	Vokalna	
skupina	Amadeus
Informacije:	041	364	531,	
Simona	Šilec,	 
simona.silec@gmail.com

sobota, 8. julij, od 20.00
Tekmovanje	za	pokal	Občine	
Šmarje	pri	Jelšah	z	gasilsko	
veselico
Šmarje pri Jelšah, pred gasilskim 
domom 
Tekmovanje	za	pokal	občine	
se	bo	odvijalo	na	parkirišču	
trgovine	Mercator.	Obenem	bo	
potekala	gasilska	veselica	pred	
gasilskim	domom	Šmarje	s	
skupino	Petka.	
Organizator:	Prostovoljno	
gasilsko	društvo	Šmarje	pri	
Jelšah
Informacije:	051	318	411,	Andrej	
Lipuš,	lipus.andrej@gmail.com

nedelja, 9. julij, ob 13.30 
Odbojka	na	mivki	trojke	 
mešano	2+1
Sladka Gora, igrišče Sladka Gora
Organizator:	Športno	društvo	
Sladka	Gora
Informacije:	Ivan	Škrablin	 
031 707 930
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Umrli so:
Justina Skrnički, Preloge 20, Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 1926–3. 4. 2017

Anton Goručan, Pustike 19, Zibika, 6. 4. 1936–5. 4. 2017
Ana Jagodič, Mala Pristava 10, Šmarje pri Jelšah,  

22. 7. 1924–7. 4. 2017
Jožef Gajšek, Bodrišna vas 8, Grobelno, 2. 2. 1928–13. 4. 2017

Avgust Cverlin, Vrh 34/A, Šmarje pri Jelšah, 8. 10. 1939–13. 4. 2017
Stanislav Nunčič, Konuško 4a, Šmarje pri Jelšah,  

6. 4. 1953–16. 4. 2017
Stanislav Regoršek, Gubčeva ulica 19, Šmarje pri Jelšah, 10. 8. 

1945–18. 4. 2017

Mirica Stiplovšek, Laše 9/c, Podplat, 27. 5. 1969–23. 4. 2017 
Alojzija Esih, Sveti Štefan 49, Sveti Štefan, 22. 6. 1928–29. 4. 2017
Jožica Ogrizek, Šerovo 21, Šmarje pri Jelšah, 18. 2. 1960–8. 5. 2017
Mlaker Janez, Bodrišna vas 27, Grobelno, 3. 1. 1938–9. 5. 2017
Ivan Užmah, Lemberg pri Šmarju 3/a, Podplat, 6. 5. 1936–12. 5. 2017
Ivan Pecko, Polžanska Gorca 3, Šmarje pri Jelšah,  
23. 1. 1943–18. 5. 2017
Podatki, zbrani v podjetju Gekott, do 18. maja, so objavljeni v soglasju 
s svojci. 

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem, ki 
so nam omogočili izvedbo prireditve Praznik domačih 
salam na Sladki Gori. Hvala Občini Šmarje pri Jelšah, 
Smoletovi gorci, Kitak gradnjam, Aleksandru Šramlu, 
Avto servisu Strašek, Močnik JSM, Svetelšek Klemnu, 
s. p., Mos servisu, Frenk, d.o.o., Kmetiji Kamplet, 
Trgovini Lah, Strojegradnjam SAS, Gostinstvu 
Mateja Vaš, Aleksandru Šketu, Moj mesar Jože, Baru 
Sladka Gora, Novak Stanku, Kamenšek Srečku, Golob 
Štefanu, Frizerskemu studiu Nataša, Dragu Verbovšku, 
Baru Pr Dejanu, Vontusu, Kmetiji Tratenšek, Šketovi 
gorci, Kmetiji Novak, Kmetijski zadrugi Šmarje in 
Francu Novaku. Prav tako zahvala vsem članom in 
prostovoljcem, ki so pripomogli k realizaciji prireditve.

TD Skriti biser Sladka Gora

Spoštovani,
godbeniki Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah smo 
tudi letos s prvomajsko budnico razveseljevali krajane 
Šmarja pri Jelšah in okoliških krajev.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki ste nas 
sprejeli in pogostili. Še posebej se zahvaljujemo vsem 
odgovornim, ki ste imeli pogum in ste sprejeli našo 
pobudo ter pripeljali budnico tudi v Zibiko, Mestinje 
in Kristan Vrh. Bilo nam je lepo in z veseljem se bomo 
vrnili.
Prav tako se zahvaljujemo Avtošoli Prah, ki nam je 
posodila kamion, in vozniku Marjanu Sovincu, ki nas 
je tudi letos varno pripeljal do cilja.
Zahvaljujemo pa se tudi vsem godbenikom, ki so 
se kljub zgodnji uri z dobro voljo podali na pot 
razveseljevanja ljudi in ohranjanja tradicije.

Upravni odbor Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah

Vaše	mnenje	je	dragoceno
Berete redno Šmarske novice? Kaj vam je 
najbolj všeč in kaj morebiti pogrešate? Bi 
spremenili videz ali ime občinskega glasila? 
Vabljeni, spoštovani bralci, k sodelovanju v 
anketi, s katero želimo pridobiti vaše mnenje 
in predloge. 
Na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah je 
objavljen anketni vprašalnik o zadovoljstvu 
občanov z občinskim glasilom. Anketo lahko 
izpolnite elektronsko, v tiskani obliki pa so 
vprašalniki na voljo pred vložiščem Občine, v 
enotah šmarskega vrtca in v avli šmarskega 
kulturnega doma. Izpolnjene vprašalnike 
oddate v označene skrinjice. 
Vaši odgovori bodo članom uredniškega 
odbora v pomoč načrtovanju prihodnjih 
številk občinskega glasila Šmarske novice. 
Hvala za vaše sodelovanje.   

številka 11
letnik 2

26. 5. 2017

ISSN  2463-9044
Poštnina plačana pri pošti 3240 Šmarje pri Jelšah
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ob 20.00 
Muzikal	 Alpska saga v izvedbi 
Špas Teatra. Vstopnina. 

torek,	30.	maj	
ob 9.00  
Poti	k	izvirom,	potopisno 
predavanje Francija Horvata. 

torek,	6.	junij	
ob 9.00  
Prireditev	ob zaključku 
osmega študijskega leta 
univerze za tretje življenjsko 
obdobje. 

sobota,	10.	junij
ob 9.00
Kulturno	z	naravo,	poletna	
šola	interpretacije	dediščine.	
Vikend delavnica je namenjena 
vsem, ki želijo osvežiti svojo 
interpretacijo narave in 
so pripravljeni »zagristi« v 
odkrivanje povezav med naravo 
in človekom. Kot navdih nam 
bodo služili krajina in vse njene 
prvine.
drugi del delavnice bo v 
nedeljo, 11. junija, od 10.00. 
Prijave: Društvo Legende, www.
dlegende.com, do 4. junija 
oziroma do zapolnitve mest. 
Delavnica bo v muzeju baroka.

petek,	16.	junij	
ob 19.30  
Koncert	mešanega pevskega 
zbora KUD Coda. V cerkvi sv. 
Roka.

nedelja, 18. junij
od 10.45
Kolesarska	dirka	Tour	of	
Slovenia 2017. Četrta etapa 
bo na relaciji Rogaška Slatina–
Novo mesto tudi skozi Šmarje 
pri Jelšah. V času dirke bodo za 
ves promet kratkotrajne zapore 
nekaterih cest. Organizator: 
Kolesarski klub Adria Mobil 
Novo mesto.

* Prireditve potekajo v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah, če ni drugače navedeno.
* Prireditve so brez vstopnine, če ni drugače navedeno. 
* Kino spored je objavljena na www.s-je.sik.si.
* Organizator prireditev je javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah, če ni drugače navedeno.
* Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.
* Objavljeni so podatki, ki so nam jih organizatorji sporočili do zaključka redakcije občinskega glasila Šmarske novice. 

Obvestila o prireditvah za objavo v naslednji številki Šmarskih novic pošljite do srede, 7. junija, 
na naslov: sergeja.javornik@smarje.si. Naslednja številka izide izide 23. junija 2017. 

Občasne	delne	kratkotrajne	
zapore	cest
Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da bodo do 
16. julija občasne delne kratkotrajne zapore 
kategoriziranih javnih cest zaradi zamenjave svetilk 
javne razsvetljave na območju občine. Načrtovana 
dela izvaja celjsko podjetje Elektrosignal. Zapore 
bodo v skladu s terminskim načrtom izvedbe 
prenovitvenih del.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

22. 5. 2017 - 28. 5. 2017 Prižigališča: TP Šmarje 
(Aškerčev trg), TP sola Šmarje {Bobovo), Mala 
Pristava - ulica na Livado, Šmarje pri Ješah 29. 5. 
2017 - 4. 6. 2017 Prižigališča: Igrišče za košarko 
(Kolodvorska ulica), TP bloki Šmarje, TP Dom 
upokojencev, 5. 6. 2017 - 11. 6. 2017 Prižigališča: 
Šentvid pri Grobelnem, OS Kristan vrh, Grobelno - 
polovično, Grobelno – del 12. 6. 2017 - 18. 6. 2017 
Prižigališča: Poslovna cona Mestinje, Mestinje sola, 
Dom Mestinje, Mestinje 19. 6. 2017 - 25. 6. 2017 
Prižigališča: Sladka gora, igrišče Zibika, Zibika, 
Cerkev Babna gora, Platinovec 26. 6. 2017 - 9. 
7. 2017 Zamenjava svetilk, ki jih zaradi vremena, 
oziroma drugih težav ni bilo možno zamenjati 10. 
7. 2017 - 16. 7. 2017 Izvedba meritev osvetljenosti 
in predaja dokumentacije

Na podlagi javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj 
v najem, objavljenega dne 23. 12. 2016 v Šmarskih novicah 
in Rogaških novicah, ter 23. člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, in spr.) 

Občina Šmarje pri Jelšah objavlja

SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH 
STANOVANJ V

NAJEM V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH »LISTA A«
(upravičenci brez plačila varščine)

Šmarje pri Jelšah, dne 8. 5. 2017
 Stanislav ŠKET,
 župan Občine Šmarje pri Jelšah

ZAP.
ŠT. PRIIMEK IN IME NASLOV Št.

 točk 
1. NUNČIČ Nives Grliče 4 360

2. KRESNIK 
LAUREANO Barbara Vodenovo 21

330

3. ŠRAMEL Špela Dvor 21 325
4. MEDVED Laura Cankarjeva ulica 14 305
5. ŠKET Mojca Rogaška cesta 40 280
6. HAJRA Dinore Kolodvorska ulica 35 270
7. ŠTANCER Jasmina Kolodvorska ulica 10 270
8. HORVAT Anja Preloge pri Šmarju 14a 260
9. JAGER Vanja Cankarjeva ulica 9 250
10. ŠILJEG Mario Bobovo pri Šmarju 26 250
11. ČUPELJIĆ Irena Celjska cesta 39 240
12. OLOVEC Marjan Krtince 2 170



SUPERMARKET TRŽIŠČE ROGAŠKA SLATINA
SUPERMARKET PRVOMAJSKA ROGAŠKA SLATINAwww.trgovinejager.com SUPERMAKET ŠMARJE PRI JELŠAH

Kolodvorska ulica 2a, 3240 Šmarje pri Jelšah

SUPERMARKET MESTINJE
 Mestinje 6, 3241 Podplat

MINERALNA VODA 
TEMPEL
Gazirana

1,5 L

SVEŽA 
KAJZERICA

55 g

LETALSKI  MANGO
Cena za 1 kos

ČEVAPČIČI
Postrežno

 1kg

0,47

0,36

-23
5,89

0,13

SVEŽE PRIPRAVLJENI 

IZ NAŠE MESNICE

PREMIUM KAKOVOST!

Dozorel na drevesu

ODSLEJ JAGER TEKSTIL TUDI V MESTINJU

PESTRA IZBIRA 
KRATKIH HLAČ 
IZ JEANSA

47,96€

Redna cena: 59,95€

-20%
Popust

Popust se obračuna na blagajni

Ponudba velja v supermarketu Jager Šmarje pri Jelšah in Mestinje do 10.6.2017, razen ponudba tekstila, ki velja samo v PE Mestinje.

Že od:

3,99
Mango je bogat z vitamini A, B-kompleksom (še 
posebej z B6), C, E in beta karotenom, ki ga organizem 
potrebuje za tvorjenje vitamina A. Lahko se pohvali tudi z 
aminokislinami, kalcijem, železom, magnezijem, kalijem 
in drugimi koristnimi sestavinami, ki pomagajo ohranjati 
zdravje in izgled.

PRIPELJAN Z LETALOM

MOŠKI ČEVLJIŽENSKI NATIKAČI
Barva: bež in modra

Brez vezalk
Vel.: 40-45

različne barve
Vel.: 36-41

14,904,99


