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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, 5. julij. Naslednja številka izide 21. julija.

Na naslovnici: Šmarje pri Jelšah
Foto: Damjan Regoršek

Piše: Sergeja Javornik, odgovorna urednica

Poletje se je uradno začelo v sredo, počitnikarji pa 
začenjajo s počitniškimi dogodivščinami. Veselijo se 
jih in si jih zaslužijo. Sodeč po prebranem in slišanem 
na torkovem sprejemu najboljših učencev pri županu, 
na katerem so mladi šmarski raziskovalci predstavili 
raziskovalno delo v iztekajočem se šolskem letu. Otro-
ci so osvojili različna znanja, se preizkušali in presega-
li sami sebe. Bili so izvrstni na različnih tekmovanjih, 
sodelovali in se izkazali na številnih prireditvah. 

Ob koncu šolskega leta je treba pohvaliti vse učence, 
ker so si prizadevali, se trudili in naučili. Za življen-
je, ne za ocene ali zaradi staršev oziroma učiteljev. 
Ni vedno lahko ugoditi pričakovanjem in željam 
odraslih, ob tem pa ohraniti otroško in mladostniško 
razigranost, brezskrbnost, sproščenost, iskrenost. 
Otroško in mladostniško obdobje je razvojno zelo 
zahtevno, vihravo in stresno. Kljub temu nas iznaj-
dljivi, sposobni, vsestranski, sproščeni, igrivi in naga-
jivi otroci navdušijo s svojo ustvarjalnostjo, idejami, 
srčnostjo, medsebojno pomočjo, povezanostjo. 

Naloga odraslih je, da jim omogočimo slediti sanjam, 
naj se veselijo dosežkov in uspehov, ob razočaranjih in 
porazih pa naj v nas najdejo oporo in zagon za naprej. 
Zaupajmo vanje in bodimo ponosni nanje. Privošči-
mo jim uživanje v zasluženih počitnicah. Verjamem, 
da boste tudi odrasli poletje izkoristili zase, da si na-
berete novih moči, se sprostite in sploh uživate še bolj 
v družbi najbližjih in najdražjih. Bodite dobro, zdravi 
in srečni. Naj bo to poletje vaše!
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Finančna uprava Republike Slovenije je 16. junija od-
poslala odločbe zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v občini Šmarje 
pri Jelšah. Fizičnih oseb (vključno z s.p-ji), zavezancev 
za plačilo NUSZ-ja, je 3.745, pravnih oseb na območju 
občine pa 116. Skupna višina izdanih odločb za plačilo 
NUSZ-ja za letos je 430 tisoč evrov. 

Višina točke za izračun NUSZ-ja ostaja enaka kot v letu 
2016. Vsi zavezanci, ki morajo po odločbi plačati manj 
kot dvesto evrov NUSZ-ja, bodo znesek lahko odplačali 
v dveh obrokih, in sicer konec julija in septembra. Za-
vezanci, ki morajo plačati več kot dvesto evrov NUSZ-
-ja, bodo obveznost lahko plačali v štirih obrokih, in 
sicer konec julija, avgusta, septembra in oktobra. (SJ)

Odločbe	za	NUSZ	odposlane
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Gradnja nadhoda in posodobitev parkirišča pri šmar-
ski železniški postaji se bo v prihodnjih dneh končno 
lahko začela. Državna revizijska komisija je namreč iz-
dala sklep, s katerim je potrdila aprilsko odločitev Ob-
čine Šmarje pri Jelšah o izbiri izvajalca. 
Občina je sredi marca objavila javno naročilo za na-
črtovano naložbo. Kot najugodnejši izvajalec je bilo 
izbrano celjsko gradbeno podjetje Lugariček s partner-
jem Vigradom konstrukcije z Ljubečne. Na odločitev 
Občine je slatinsko gradbeno podjetje Gic gradnje, ki je 
oddalo cenovno višjo ponudbo in ni bilo izbrano, vloži-
lo zahtevek za revizijo. Petnajstega maja je bila celotna 
dokumentacija odstopljena Državni revizijski komi-
siji, ki je 13. junija izdala sklep in zahtevo slatinskega 
gradbinca zavrnila kot neutemeljenega. To pomeni, da 
je odločitev Občine o izbiri najugodnejšega izvajalca 
pravnomočna.

Pogodba z izbranim ponudnikom bo podpisana v pri-
hodnjem tednu, dela se bodo začela julija. Pogodbena 
vrednost gradbenih del (brez nadzora) je nekaj več kot 
332 tisoč evrov. Po podpisanem dogovoru bo 70 od-
stotkov vrednosti gradbenih del in nadzora zagotovila 
Direkcija za infrastrukturo.   
Nadhod bo dolg 132 metrov, od tega bo 97 metrov 
jeklene mostne konstrukcije. Nadhod bo brez stopnic, 
kar bo omogočalo promet pešcev, kolesarjev, invalidov 
in promet z otroškimi vozički v obe smeri. Posodoblje-
no parkirišče pri železniški postaji bo namenjeno jav-
nemu potniškemu prometu. (SJ)

Minulo sredo je Občina 
Šmarje pri Jelšah prevzela 
prikazovalnik hitrosti, ki bo 
tri mesece nameščen v Ve-
govi ulici v Šmarju pri Jel-
šah. Občina se je prijavila na 
razpis Agencije za varnost 
v prometu za trimesečni 
brezplačni najem prikazo-
valnikov hitrosti. Prijavili 
smo dve mesti, poleg Vegove 
ulice še cesto v Zibiko, kjer 
bi prikazovalnika merila hi-
trosti voznikov septembra, 
oktobra in novembra. Obe 
lokaciji sta v bližini šole ozi-
roma vrtca. Odobrena je bila 

le namestitev prikazovalnika v Vegovi ulici v obdobju julij–september. 
Vegova ulica je bila v sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Šmarje 
pri Jelšah s strani občanov, izdelovalcev in druge zainteresirane javnosti z vidika 
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu identificirana kot ena od kritičnih točk 
v naselju Šmarje pri Jelšah. Krajevna cesta vodi mimo stanovanjske soseske in 
pokopališča do centralne osnovne šole s telovadnico in otroškega vrtca. Pobudo 
Občine sta podprli Policijska postaja Šmarje pri Jelšah in Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah. 

Mag. Anita Reich

Gradnja nadhoda 
se	bo	le	začela

Vi	vozite

Obstoječi nadhod bo kmalu nadomestil novi,  
bolj prijazen pešcem, kolesarjem, invalidom.  
Foto: Sergeja Javornik 

Prikazovalnik hitrosti bo tri  
mesece nameščen v Vegovi ulici.  
Foto: Anita Reich
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Občanom Šentvida in Grobelnega smo 14. junija 
predstavili projekt odvajanja in čiščenja fekalnih 
odpadnih voda za naselji Šentvid in Grobelno. 

Piše: mag. Anita Reich

Šentvid in Grobelno sta še aglomeraciji v občini, kjer 
je opremljanje z javno kanalizacijo obvezno na podlagi 
republiškega operativnega programa.  

8	km	novega	sistema
Za odvod fekalne odpadne vode iz naselij Šentvid in 
Grobelno na novo čistilno napravo bo treba zgraditi 
novo kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini približno 
8.510 metrov. Načrtovani sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda je načrtovan kot modificirani ločeni 
sistem. Vsa onesnažena odpadna voda se bo odvajala 
na novo čistilno napravo in pred izpustom v odvodnik 
ustrezno očistila, meteorna voda pa se bo odvajala 
v bližnje vodotoke. Lokacija čistilne naprave z 
manipulativnimi površinami je predvidena na območju 
novo zgrajenih prometnih površin na Grobelnem. 
Ob priključitvi fekalne odpadne vode iz objektov na 
javno kanalizacijo bo treba obstoječe greznice opustiti. 
Po izpraznitvi in dezinfekciji se lahko kvečjemu 
uporabljajo za zadrževanje padavinskih voda.
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, sanacijo slabih 
in poddimenzioniranih odsekov obstoječe kanalizacije, 
upoštevaje tudi priključitev novih zazidalnih površin, 
bo omogočeno optimalno delovanje čistilne naprave. 

Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina je 43 
naslovnikom konec maja poslalo dopis, s katerim jih je 
obvestilo o ureditvi priključitve na javno kanalizacijsko 
omrežje in čistilno napravo v Mestinju. Dopis je bil 
poslan gospodinjstvom, ki se morajo najkasneje v 
roku pol leta priključiti na omrežje, zgrajeno v tretji 
fazi izgradnje kanalizacijskega omrežja v Mestinju. 

V skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška 
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in 
Bistrica ob Sotli se mora uporabnik na že zgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje priključiti najkasneje v šestih 
mesecih po prejemu obvestila o možnosti priključitve 
in hkrati opustiti obstoječo greznico skladno z navodili 
upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. Odlok 
med drugim določa, da priključitev na javno omrežje 
ni obvezno, če uporabnik odvaja komunalne odpadne 
vode v male komunalne čistilne naprave, ki je bila 
zgrajena pred javnim kanalizacijskim omrežjem in v 
uporabo predana v skladu s predpisi. 
Za dodatne informacije se lahko uporabniki v delovnem 
času od 7. do 15. ure obrnejo na komunalno podjetje 
OKP Rogaška Slatin; kontaktna oseba je Damjan 
Gobec. (SJ)

Z njenim pravilnim delovanjem bodo pred vplivom 
onesnaženja iz kanalizacijskega omrežja ustrezno 
zaščiteni tudi odvodniki (Slomški potok, Šentviški 
potok, Voglajna in še nekateri manjši lokalni potočki).
Projekt smo krajanom podrobneje predstavili minuli 
teden na Grobelnem. Na zastavljena vprašanja 
udeležencev so odgovorili: projektanta Jelko Kozjak 
in Roman Gosenca iz podjetja Hidrosvet, mag. Bojan 
Pirš iz podjetja OKP Rogaška Slatina ter Bojan Žaberl 
in mag. Anita Reich iz občinske uprave. Udeleženci so 
projekt podprli in si želijo čimprejšnjo izvedbo naložbe, 
ki bo pomembno prispevala k dvigu kakovosti življenja 
prebivalcev zahodnega dela občine. 
Za izvedbo projekta mora občina z vsemi lastniki 
potrebnih zemljišč skleniti služnostne pogodbe, pri 
tem pa računamo na razumevanje in pomoč lastnikov. 

Kanalizacija	in	čistilna	naprava	Grobelno

Obdobje	obvezne	priključitve	na	javno	
kanalizacijsko	omrežje

Gradnja tretje faze kanalizacije je bila končana 
spomladi, zdaj sledi priključitev uporabnikov na 
omrežje. Foto: arhiv občine

Projekt je bil krajanom podrobneje predstavljen minuli teden. 
Foto: Davor Vrečko
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Vrste odhodkov Sredstva 2017
A.    TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI :
1.  Osnovna šola Šmarje pri Jelšah 851.700
Materialni stroški in tekoče vzdrževanje prostora 130.000
Sofinanciranje logopedske službe 16.800
Raziskovalna dejavnost 2.000
Tekmovanja učencev 4.000
Subvencioniranje šole v naravi 10.000 
Subvencioniranje šolske prehrane 32.400
Izgradnja telovadnice pri POŠ Sveti Štefan 600.000
Idejna zasnova za telovadnico pri POŠ Zibika in 
Mestinje 

6.500

Amortizacija za investicije v opremo in zgradbe 50.000 
2. Waldorfska šola Celje – materialni stroški 1.006
3. OŠ Glazija – materialni stroški 5.121
4.  III. OŠ Rogaška Slatina  10.881
Materialni stroški 5.630
Amortizacija 2.598
Varstvo vozačev 2.383
Subvencioniranje šolske prehrane 270
5.  Glasbena šola 19.742
Materialni stroški  GŠ Rogaška Slatina 2.455
Za nadomestila stroškov delavcem GŠ Rogaška 
Slatina 

5.738

Strokovno izobraževanje učiteljev GŠ Rogaška 
Slatina 

1.249

Amortizacija GŠ Rogaška Slatina 8.920
Materialni stroški GŠ Ipavci Šentjur 1.380
6. Ljudska univerza Rogaška Slatina - 
sofinanciranje izobr. odraslih 

7.500

7. Regijsko študijsko središče Celje - 
sofinanciranje izobr. odraslih 

3.244

8. Prevozi učencev v osnovno šolo 285.000 
SKUPAJ VSA SREDSTVA 1.184.194

Iz proračuna 2017 v tej številki predstavljamo fi-
nanciranje področja izobraževanja. 

Piše: Zlatka Pilko

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in 
razvoj izobraževanja na svojem območju na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi ter Zakona o financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 
Tako kot na ostalih področjih je tudi za področje izo-
braževanja Občina v preteklosti zagotovila dobre pogo-
je za izvajanje programov. Od leta 1995 do letos so bile 
izvedene številne naložbe v skupni vrednosti skoraj 6 
milijonov evrov, od tega je bilo pridobljenih  več kot 
2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Izpostavljamo 
nekatera večja naložbena vlaganja. Pri OŠ Šmarje pri 
Jelšah: nadzidava garderob, izgradnja športne dvora-
ne in prizidka kuhinje, zamenjava strešne kritine in 
izgradnja sončne elektrarne, izgradnja atletske steze 
z večnamenskimi igrišči, prizidek nižje stopnje, zame-
njava stavbnega pohištva, izolacija fasade, veliko je bilo 
izvedenih notranjih vzdrževalnih del, adaptacija POŠ 
Zibika, adaptacija in dozidava ter izgradnja telovad-
nice pri POŠ Šentvid, energetska sanacija POŠ Sladka 
Gora, zamenjava strešnih kritin in obnova fasad na 
POŠ Kristan vrh, Mestinje in Sveti Štefan. Iz sredstev 
amortizacije je šola vsa leta izvajala več naložb v opre-
mo in zgradbe. Občina je sofinancirala tudi izgradnjo 
Glasbene šole v Rogaški Slatini in zagotovila prostore 
za podružnico te šole v prostorih OŠ Šmarje pri Jelšah. 
Sofinancirala je tudi obnovo in rekonstrukcijo III. OŠ 
Rogaška Slatina. 
Občina v letošnjem proračunu za področje izobraževa-
nja namenja sredstva v skupni višini  1.184.194 evrov. 
Nameni in  višina so razvidni v tabeli. 
Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah v šolskem letu 
2016/2017 obiskuje skupno 967 učencev, od tega 751 
učencev centralno šolo in 216 učencev podružnične 
šole. Oblikovanih je 48 oddelkov, od tega 32 na central-
ni šoli, 16 na POŠ. OŠ Šmarje pri Jelšah upravlja skup-
no 6.500 m² notranjih in 53.000 m² zunanjih površin. 
Občina v glavnem zagotavlja sredstva za materialne 
stroške in vzdrževanje ter naložbe, program (stroške 
dela in ostalo za izvajanje) pa financira država. Celotni 
prihodki za izvajanje vseh programov šole so za leto 
2017 načrtovani v višini 4.199.000 evrov, od tega 86 %  
oz. 3.609.000 evrov iz državnega proračuna, občinski 
poračun prispeva 6 %, to je 255.200 evrov, preostalih 
8 % oz. 335.000 evrov pa predstavljajo prihodki od 
staršev in tržne dejavnosti.  

III. OŠ Rogaška Slatina  obiskuje skupno 40 otrok iz 
šestih občin, iz naše občine v tem šolskem letu 18 otrok 
(v preteklem šolskem letu 11). Osnovno šolo Glazija 
obiskuje 6 otrok iz naše občine, dva otroka sta vključe-
na v Waldorfsko šolo v Celju.
Glasbeno šolo Rogaška Slatina obiskuje skupno 309 
otrok iz šestih občin, iz naše občine v tem šolskem letu 
117 otrok. Še 23 otrok iz naše občine je obiskuje Glas-
beno šoli Ipavci Šentjur.
Učenci iz naše občine dosegajo odlične uspehe tako v 
šolah, ki jih obiskujejo, kot tudi na številnih regijskih in 
državnih tekmovanjih. Najboljše učence vsako leto ob 
koncu šolskega leta sprejme župan, se jim zahvali in 
jim podeli priznanja in knjižne nagrade. Letošnji spre-
jem je bil v torek, 20. junija, o čemer bomo več pisali v 
julijski izdaji občinskega glasila. 

Izobraževanje
Iz proračuna 2017
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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, in 
sicer:
- do 25. junija: prižigališča Sladka 
Gora, igrišče Zibika, Zibika, cerkev 
Babna Gora, Platinovec; 
- od 26. junija do 9. julija: zamenjava 
svetilk, ki jih zaradi vremena oziroma 
drugih težav ni bilo možno zamenjati;
- od 10. do 16. julija: izvedba meritev 
osvetljenosti in predaja dokumentacije.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

Občina Šmarje pri Jelšah pristopila k izvedbi pro-
jekta »Celovita energetska sanacija javnih stavb v 
lasti Občine Šmarje pri Jelšah po principu energet-
skega pogodbeništva«.

Piše: mag. Anita Reich

Na spletni strani www.smarje.si je objavljen razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energet-
ska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri 
Jelšah«, ki je eno od meril za priznanje upravičenosti 
kandidiranja na javnem razpisu Ministrstva za infra-
strukturo. Predmet koncesije je izvajanje storitev ener-
getskega pogodbeništva po principu pogodbenega za-
gotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti 
Občine. 
Slovenija se je v Operativnem programu za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
zavezala, da bo v okviru prednostnih naložb podprla 
projekte energetske prenove stavb javnega sektorja, ki 
se bodo izvajali v okviru energetskega pogodbeništva 
kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih 
prenov stavb.

Ker v občini Šmarje pri Jelšah vsi javni objekti, ki so 
v lasti Občine, še niso energetsko učinkoviti oziroma 
niso bili vsi energetsko sanirani v predhodnem pro-
gramskem obdobju, smo pristopili k izvedbi aktivno-
sti, ki so potrebne za kandidiranje na javnem razpisu 
energetske prenove javnih stavb. Izbrali smo objekte, 
ki ustrezajo pogojem in merilom iz navodil Ministrstva 
za infrastrukturo. Tako bo zagotovljena energetska, 
gradbena in tehnološka sanacija javnih objektov, ki so 
energetsko potratni in zato nujno potrebni sanacije, in 
ki v primeru, da se ta projekt ne bi zvedel, ne bi bili 
deležni sanacije oziroma bi se sanacija teh objektov 
izvedla, ko bi bila za ta namen zagotovljena zadostna 
proračunska sredstva. 
Z vključitvijo zasebnega partnerja bo sanacija lahko 
izvedena celovito in brez dodatnega javnofinančnega 
zadolževanja, saj bo naložba poplačana iz ustvarjenih 
prihrankov pri stroških za energijo, ki se bodo v objek-
tih, vključenih v projekt, po izvedeni sanaciji zmanjšali. 
Z izvedbo ukrepov se bo povečala energetska učinko-
vitost in izboljšal standard kakovosti uporabe javnih 
objektov za končne uporabnike, zmanjšale pa se bodo 
emisije toplogrednih plinov in onesnaževanje okolja.

Načrtovane	energetske	obnove	

Občasne	delne	
kratkotrajne	zapore	cest

Glavino svetilk javne razsvetljave v središču  
Šmarja pri Jelšah so že zamenjali.  
Foto: arhiv občine
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Piše: mag. Anita Reich

Razlog za pripravo izvedbenega dela OPN-ja je v 
spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedla 
nova prostorska zakonodaja. Izvedbeni del OPN-ja bo 
predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo 
omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev in 
bo nadomestil vsebino prostorskih ureditvenih pogojev 
občine. Prostorski dokument bo predstavljal novo 
podlago za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenih dovoljenj.
Po večletnih intenzivnih usklajevanjih z nosilci 
urejanja prostora (nosilci urejanja prostora so 
državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter 
nosilci javnih pooblastil, ki odločajo ali soodločajo o 
zadevah urejanja prostora) smo v juniju 2017 pridobili 
''odločilno'' odločbo Ministrstva za okolje in prostor, da 
v postopku priprave izvedbenega dela OPN-ja Občini 
ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 
S tem dokumentom smo zaključili fazo izdelave 
dopolnjenega osnutka in dobili zeleno luč za pripravo 
javne razgrnitve in javne obravnave predmetnega 
dokumenta.

Od aprila 2012 Občina Šmarje pri Jelšah pripravlja izvedbeni del občinskega prostorskega načrta. 

Javna	razgrnitev	julija	in	avgusta
Občanke in občane na tem mestu seznanjamo in hkrati 
vabimo na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, ki bo 
potekala od 18. julija do 31. avgusta 217 v prostorih 
Oddelka za okolje in prostor Občine Šmarje pri 
Jelšah (Aškerčev trg 12, 1. nadstropje, pisarna št. 23). 
Gradivo, ki bo razgrnjeno 45 dni, si je možno ogledati 
v času uradnih ur.
V sredo, 23. avgusta 2017, ob 16. uri bo v sejni 
sobi Občine Šmarje pri Jelšah (Aškerčev trg 12, 2. 
nadstropje) organizirana še javna obravnava predloga 
predmetnega prostorskega dokumenta.
Pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu 
lahko občani in ostali zainteresirani vpišejo v knjigo 
pripomb na kraju razgrnitve ali posredujejo Oddelku 
za okolje in prostor občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 12, Šmarje pri Jelšah, v pisni ali elektronski obliki. 
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče 
zadnji dan razgrnitve, to je vključno 31. avgusta 2017.
Vse dodatne informacije v času uradnih ur dobite tudi 
po telefonu, številka 81 71 631, Anita Reich.

Najava javne razgrnitve 
in javne obravnave 

Vpis	otrok	v	vrtec	za	novo	šolsko	leto	
Od tretjega do sedmega aprila je potekal vpis novincev 
za šolsko leto 2017/18. Do konca razpisa je prispelo 86 
vlog za vpis s 1. 9. 2017, od tega je vpisanih 26 otrok 
drugega starostnega obdobja in 60 otrok prvega staro-
stnega obdobja. 
Glede na predvideno število prostih mest ugotavljamo, 
da je prostih mest za vpis s 1. 9. dovolj za vse novince, 
za katere so vloge prispele pravočasno in hkrati izpol-
njujejo vse zakonske pogoje za vpis s 1. 9. Hkrati ugo-
tavljamo, da glede na predvidena prosta mesta po po-
sameznih lokacijah nekaj otrok ne bo dobilo mesta na 
želeni lokaciji. Za enoti Šentvid in Mestinje, dislocirana 
oddelka Zibika in Kristan Vrh je namreč prispelo več 
vlog za vpis, kot imamo prostih mest. Otroke, ki mesta 
ne dobijo na želeni lokaciji, se vključi na nadomestno 
lokacijo. 

Vloge, ki so prispele po razpisu, in vloge za vpis med 
šolskim letom bomo obravnavali v skladu s Pravilni-
kom o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmar-
je pri Jelšah (Ur. l. RS 117/08 in 35/10). O tem so bili 
starši novincev že seznanjeni na sestanku, ki je potekal 
prvega junija.
Po trenutnih podatkih smo za 1. 9. 2017 oblikovali 25 
oddelkov, torej enega manj kot lani. Predvidoma bo 
en oddelek manj na enoti Mestinje, v vseh preostalih 
enotah pa trenutno ostaja enako število oddelkov kot 
v šolskem letu 2016/17. Odprtje dodatnega oddelka 
načrtujemo med šolskim letom v skladu s potrebami. 

Sabina Jurkošek, svetovalna delavka

Občinski prostorski načrt Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (OPN-ID)
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OKP Rogaška Slatina, d.o.o., obvešča odjemalce pitne 
vode, da je zaradi večjega pomanjkanja pitne vode 
na širšem področju občin upravne enote Šmarje pri 
Jelšah, ki je posledica daljšega sušnega obdobja, nujno 
potrebno strogo varčevanje s pitno vodo na vseh 
območjih, ki jih s pitno vodo oskrbuje javno podjetje: 
Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, 
Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in Slovenska Bistrica 
– KS Laporje. Posebej kritično je stanje v občini 
Šmarje pri Jelšah, kjer se zaradi daljšega sušnega 
obdobja količina pitne vode na izvirih drastično 
zmanjšuje.

Strogi	varčevalni	ukrepi
Treba je upoštevati stroge varčevalne 
ukrepe pri porabi vode, zlasti je treba 
upoštevati prepoved uporabe pitne vode za:

- zalivanje vrtov in zelenic,
- polnjenje bazenov,
- pranje vozil,
- odvzem vode gasilcev in ostalih s 

cisternami brez vednosti upravljavca 
sistema, polivanje in pranje cestišč in 
dvorišč.

Preprečiti je treba tudi vso drugo negospodarno 
rabo pitne vode. Uporabnike prosimo, da dosledno 
upoštevajo navodila. Vsak opažen nekontroliran iztok 
vode je treba sporočiti na dežurni številki 031 532 094 
(za Rogaško Slatino, Rogatec, Poljčane in Slovenska 
Bistrica) in 031 362 539 (za Šmarje pri Jelšah, 
Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli). 
Ukrep velja do preklica. Vse kršitve bo obravnaval 
komunalni inšpektor.

Viri	so	usahljivi
Vsi se moramo zavedati, da čisti vodni viri niso 
neusahljivi. Zato moramo imeti odgovoren in varčen 
odnos do vode. Z zmanjšanjem porabe vode posredno 
zmanjšujemo tudi porabo električne energije, 
prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi podnebnih 
sprememb.

Kako	ravnati	doma?
Varčno je treba ravnati s pitno vodo tudi v gospodinjstvih. 
Navajamo nekaj ukrepov, ki pripomorejo k varčnemu 
ravnanju s pitno vodo:
- vodno napeljavo redno pregledujemo in vzdržujemo 
(iz pipe, iz katere kaplja po 1 kapljica na minuto, lahko 
steče v prazno do 50 l vode na dan),
- za kopanje v kadi porabimo od 200 do 250 l vode; 
namesto kopanja se raje prhajmo (med prhanjem 
porabimo okrog 140 l vode, poraba pa je še manjša, če 
med tem, ko se namilimo, vodo zapremo),
- med ščetkanjem zob zaprimo vodo (poraba je lahko 
manjša od 20 do 40 l),
- zapirajmo vodo vsakič, ko je ne potrebujemo; letno 
lahko prihranimo do 80.000 l vode, kar je toliko, kot je 
potrebno za polnitev plavalnega bazena,
- če imamo možnost, za določena opravila uporabljajmo 
deževnico (za zalivanje, pranje, čiščenje, splakovanje 
sanitarij).

Zbiranje	deževnice
Ob žlebovih si naredite zbiralnike deževnice. 
Najpreprosteje je, če uporabite kovinski ali plastični 
sod oz. če imate dovolj prostora, celo več sodov. Če 
postavljate novo teraso, si lahko omislite podzemni 
rezervoar, ki ga skrijete pod teraso. Za lažje natakanje 
lahko sod postavite na zidake in nanj namestite pipo. V 
vsakem primeru pazite, da je zbiralnik varen za otroke, 
ki bi se lahko igrali v bližini.

OKP Rogaška Slatina

Zaradi suše nujno potrebno 
varčevanje s pitno vodo
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Občinski svet je na seji maja sprejel Strategijo ra-
zvoja občine Šmarje pri Jelšah 2017–2027, ki smo 
jo skupaj z izdelovalcem, podjetjem Envirodual, in-
tenzivno pripravljali leto dni.

Piše: mag. Anita Reich, skrbnica projekta

Občina je tako pridobila razvojni dokument, ki pred-
stavlja osnovo za trajnostni razvoj občine na vseh pod-
ročjih – gospodarskem, družbenem, prostorskem in 
okoljskem. V strategijo smo zapisali, v kakšni občini 
želimo živeti, kakšne so naše prednosti, lokalne dano-
sti, razvojni potenciali in kako jih kar najbolje izkoristi-
ti. Cilji, ki smo si jih zastavili in h katerim smo stremeli 
celoten proces, je bil torej pripraviti razvojno naravnan 
dokument, tudi v duhu aktualnih evropskih razvojnih 
smernic, saj bo le uspešno črpanje evropskih sredstev 
omogočilo uspešno izvajanje strategije in s tem nadalj-
nji razvoj občine.

Nastajanje	dokumenta
Izhodišče za pripravo dokumenta so predstavlja-
li rezultati že izvedenih razvojnih projektov, rezultati 
usmeritev na področju regionalnega razvoja in tren-
dov ter potrebe občanov. Zato smo k nastajanju doku-
menta konstantno pozivali občane in širšo javnost k 
aktivni vključitvi v vse faze priprave strategije.
V začetku aprila 2016 smo društvom, podjetnikom in 

drugim ustanovam, ki delujejo na območju občine, 
posredovali vprašalnik, s katerim smo želeli prido-
biti mnenje o stanju in prihodnjem razvoju občine. 
Vprašalnik smo objavili tudi na spletni strani občine 
in družbenih omrežjih. Maja smo v avlo kulturnega 
doma v Šmarju za en mesec postavili skrinjico predlo-
gov. 7. in 8. junija smo v kulturnem domu v Šmarju za 
občane in ostalo zainteresirano javnost organizirali te-
matski delavnici: prvo na temo znanja, sociale, zdrav-
ja, kulture in športa, drugo s področja gospodarstva, 
turizma, kmetijstva, infrastrukture, okolja in prostora. 
Udeleženci so razmišljali o prednostih, slabostih, prilo-
žnostih in nevarnostih ter podali svoje vizije za razvoj 
občine. V juniju smo med osmošolci in devetošolci OŠ 
Šmarje pri Jelšah izvedli anketo; tako smo pridobili 
mnenja in razmišljanja zelo pomembne ciljne skupine. 
Imeli smo številne sestanke znotraj občinske uprave 
in iskali dolgoročne usmeritve in smernice. Od 6. do 
20. februarja 2017 smo predlog strategije tudi javno 
razgrnili in v tem času (16. 2.) organizirali javno obrav-
navo. Celoten proces je vsebinsko usmerjala odloče-
valska skupina, sestavljena iz vodij oddelkov občinske 
uprave, predstavnikov gospodarstva, kmetijstva, regi-
onalnega razvoja, socialne varnosti in mladih. 
Strategija, s katero bomo uresničevali našo vizijo obči-
ne kot turistično privlačne, gospodarsko stabilne, pro-
metno dostopne in trajnostne občine, temelji na štirih 
prednostnih oseh:

Zakladnica doživetij 
med zelenimi griči
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1. Turistična destinacija
cilj ukrep

povečati obseg 
turizma

povezovanje turističnih ponudnikov v 
občini
spodbujanje podjetništva in 
inovativnosti v turizmu
oblikovanje celostnih turističnih 
produktov za ciljne skupine
trženje in predstavitev turističnih 
produktov

spodbuditi 
vključevanje 
kulturne dediščine v 
turizem

evidentiranje in valorizacija snovne in 
nesnovne kulturne dediščine v občini
investicije v ohranjanje in obnovo 
kulturne dediščine
umeščanje vsebine v kulturne objekte

spodbuditi 
vključevanje 
kmetijstva v turizem

izobraževanje in povezovanje 
ponudnikov
dopolnilne dejavnosti na kmetijah

2. Konkurenčno gospodarstvo
cilj ukrep

dvig gospodarstva

povezovanje gospodarstvenikov v 
občini
spodbujanje podjetništva in 
inovativnosti
vzpostavitev razvojnega jedra 
(inkubator)

izboljšati pogoje za 
ustvarjanje novih 
delovnih mest

ponudba konkurenčnih lokacij za 
poslovno dejavnost
izboljšanje infrastrukture (komunalna 
opremljenost, prometna dostopnost, 
IKT) poslovnih lokacij

 

3. Kakovostno življenjsko okolje
cilj ukrep

medgeneracijsko 
povezovanje

vzpostavitev prostora namenjenega 
medgeneracijskemu povezovanju
priprava in izvedba programov za 
povezovanje generacij
spodbujanje prostovoljstva

izboljšati dostop do 
znanja za vse občane

zagotavljanje prostorskih pogojev
mrežno povezovanje javnih zavodov s 
področja izobraževanja
priprava in izvedba programov za 
pridobivanje neformalnih znanj 
(vseživljenjsko učenje)

urejeno zdravstvo in 
socialna varnost

ohranjanje zdravstvenih in socialnih 
služb v občini
izvajanje preventivnih programov
zagotavljanje oskrbe starejših

dvig kulturne ravni 
in kvalitete ponudbe

zagotavljanje prostorskih pogojev za 
delovanje
povezovanje javnih zavodov in društev 
s področja kulture
nadgradnja programov glede na nove 
trende

raznovrstne športne 
dejavnosti

prenova in posodabljanje obstoječe 
javne športne infrastrukture
nadgradnja obstoječih in oblikovanje 
novih programov športa

lokalna pridelava in 
oskrba s hrano

povezovanje ponudnikov kmetijskih 
izdelkov in proizvodov
vzpostavitev prostora za prodajo 
lokalno pridelane hrane

4. Infrastruktura za razvoj
cilj ukrep

ustrezna okoljska 
infrastruktura (pitna 
voda, odpadna voda, 
ravnanje z odpadki)

izgradnja sistemov odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v 
aglomeracijah
izgradnja in obnova vodovodnih 
sistemov
nadgradnja sistema ravnanja z 
odpadki

učinkovito 
upravljanje z 
energijo

izraba lokalnih energetskih virov
energetsko opismenjevanje prebivalcev
energetska prenova stavbnega fonda 
(javnega in zasebnega)

trajnostna 
mobilnost*

izgradnja infrastrukture za pešce in 
kolesarje
izboljšanje javnega potniškega 
prometa
ureditev mirujočega prometa
vzpostavitev pogojev za elektro 
mobilnost
promocija trajnostne mobilnosti

Da bo občina Šmarje pri Jelšah postala prepoznana 
turistična destinacija z živahnim turističnim utripom, 
ki ponuja množico doživetij v izjemnem kulturnem in 
naravnem prostoru, da se bo v občini razvijalo zdra-
vo in uspešno gospodarstvo, kot podpora turizmu kot 
tudi v ostalih panogah, in bo s tem postala sodobna, 
urejena, prometno dostopna in trajnostno naravna-
na občina, ni dovolj potrjena strategija razvoja. Uspeh 
oziroma uresničitev zadanih ciljev je in bo odvisen od 
sodelovanja in angažiranosti nas, občanov. 
Strategija razvoja občine je v celoti objavljena na sple-
tni strani občine: www.smarje.si.
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V sklopu tradicionalne prireditve Dobrote slo-
venskih kmetij na Ptuju so na letošnjem oce-
njevanju izdelkov pridelovalci oziroma prede-
lovalci z območja šmarske občine osvojili štiri 
zlata priznanja, dve srebrni in eno bronasto. 
Boštjan Vreže iz Vodenovega je prejel zlati 
priznanji za sir Tomazlc in domači navadni jo-
gurt. Špela Pogelšek iz Pečice je prejela zlato 
priznanje za čaj Gorska roža in srebrno prizna-
nje za ženski čaj; čaje so letos ocenjevali prvič. 
Maruša Planko iz Lekmarja je prejela zlato 
priznanje za mladi sirček iz kozjega mleka in 
bronasto priznanje za jogurt iz kozjega mleka. 
Marija Grobelšek iz Zastranja je prejela srebr-
no priznanje za janeževe upognjence. 
»Ocenjevanja so pokazala, da se kakovost iz-
delkov s kmetij lahko kosa s kakovostjo drugje 
pripravljenih izdelkov. Gotovo je tudi to pripo-
moglo, da smo v naši državi spoznali, da zna 
kmet tudi predelati in ne le pridelati, da indu-
strija ne bo ohranila gastronomske dediščine 
in pestrosti izdelkov na podeželju, čeprav spre-
tno uporablja imena domače, kmečko, z deže-
le,« poudarja Marjeta Orlčnik, svetovalka za 
kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavno-
sti na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. (SJ)

Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) Sv. Šte-
fan je 16. maja starejše krajane Sv. Štefana povabila na 
11. srečanje in druženje. Najprej so se zbrali v cerkvi, 
kjer je duhovnik Janez Nerad opravil sveto mašo. Pro-

stovoljci Rdečega križa Sv. Štefan smo jih pričakali v 
dvorani gasilskega doma. Učenci podružnične šole Sv. 
Štefan so pripravili prisrčen kulturni program, zapeli 
so Štefanski fantje. Pohvalne in spodbudne besede so 
udeležencem namenili povabljeni gostje: župan Stani-
slav Šket, predsednik območnega združenja Rdečega 
križa Vladimir Kamenšek, predsednik upokojencev 
Sv. Štefan Friderik Čoklc. Predsednik KORK-a Sv. Šte-
fan Ivan Žaberl je čestital in obdaril vse, ki so ali bodo 
letos obhajali okrogle obletnice. 
Nato smo zbrane pogostili z dobro večerjo in domačo 
kapljico. Ob veselem razpoloženju so za nekaj časa po-
zabili na tegobe in bolečine ter se prepustili veselju in 
sproščenemu kramljanju. Ob melodijah harmonike jih 
je nekaj tudi zaplesalo. 

Trezika Vozlič

Med naj 
dobrotami 
tudi šmarske

Srečanje starejših na Sv. Štefanu

Udeleženci so prijetno poklepetali. 
Foto: Milenka Blažević

Nagrajene dobrote šmarskih ponudnikov. 
Foto: arhiv zavoda
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Praznični utrip v občini se v teh dneh stopnjuje. 
Drevi bo osrednja slovesnost ob letošnjem občin-
skem prazniku s podelitvijo nagrad in priznanj. To 
je tudi priložnost za podrobnejši pregled in oceno 
oprav-ljenega dela v zadnjem letu ter predstavitev 
novih načrtov v prazničnem pogovoru z županom 
Stani-slavom Šketom. Zadnje novice iz občinske 
uprave so povezane s številnimi naložbami.

Spraševala: Sergeja Javornik
Foto: Matic Javornik

V minulem tednu je Državna revizijska komisija 
izdala sklep in potrdila izbiro izvajalca izgradnje 
nad-hoda, ki jo je Občina sprejela v aprilu. Začetek 
gradnje je bil prvotno načrtovan v maju, konec pred 
začetkom novega šolskega leta. Kakšen je zdaj ter-
minski načrt?
»Terminski načrt se bo nekoliko spremenil od prvot-
no zastavljenih rokov, a po pogovorih z izvajalcem in 
drugimi pristojnimi, vključenimi v projekt, do večjih 
časovnih zamikov naj ne bi prišlo. Dela se bodo začela 
takoj po podpisu pogodbe, ki je predviden v prihod-
njem tednu. Jeseni, verjamem, da bo naložba končana 
in predana v uporabo.«  

Kaj pa telovadnica pri podružnični šoli Sv. Štefan; 
bo letos?
»Prvi poskus oddaje javnega naročila ni uspel, zato 
smo razpis ponovili. Postopek še ni zaključen, verja-
mem pa, da bomo v prihodnjih dneh postopek zaklju-
čili z izbiro izvajalca. Ob podpisu pogodbe bodo jasni 
tudi roki za izvedbo.« 

So se pa po terminskem načrtu začela obnovitvena 
dela na cesti Spodnje Mestinje–Zibika. Kaj bo po-
-storjeno?
»Podjetje KIT-AK Gradnje je z deli začelo po ter-
minskem načrtu iz smeri Zibike. Kot sem dejal ob pod-
pisu pogodbe, verjamem, da bo izvajalec pomembno 
cestno naložbo izvedel kakovostno, saj se je kot takšen 
v naši občini že izkazal. V sklopu več kot milijon evrov 
vrednih del bo obnovljen 3,4 km dolg odsek. Vozišče 
bo na nekaterih odsekih razširjeno, obnovljen bo most 
v Spodnjem Mestinju, zgrajen nov most v Zibiški vasi, 
zgrajeni bodo pločniki, štiri avtobusna postajališča, 
urejeno bo odvodnjavanje. Glavnino denarja za nalož-
bo bo Občina črpala z naslova 23. člena Zakona o fi-
nanciranju občin v tekočem in prihodnjem letu, razliko 
pa zagotovila v proračunih za letos in prihodnje leto.«

»Vsak	nov	uspeh	bo	za	
nas	nov	izziv	za	naprej.«

STANISLAV	ŠKET,	župan
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letu tudi sicer precej narejenega. Katere naložbe bi 
izpostavili?
»Zelo pomembna naložba je bila posodobitev 3,4 km 
dolgega odseka ceste Mestinje–Lemberg–Nova vas. 
Končno je povezana kolesarska steza Šmarje–Pristava 
do meje z občino Podčetrtek, kar nam je uspelo s sklopu 
rekonstrukcije železniškega prehoda in križišča Spo-
dnje Mestinje. Obenem smo na tem območju zgradili 
nadomestno cesto in tako ukinili še nezavarovan žele-
zniški prehod. Celotno naložbo v Spodnjem Mestinju 
bomo v prihodnjih dneh tudi uradno predali namenu. 
Ta naložba je rezultat zelo dobrega sodelovanja z di-
rekcijama za infrastrukturo in za železniški promet. V 
sodelovanju z državno direkcijo za infrastrukturo smo 
v zadnjem letu izvedli izgradnjo pločnika, kolesarske 
steze, avtobusne postaje in odcepa za Završe, uredili 
križišče z avtobusnima postajališčema in prehodom za 
pešce na Halarjevem bregu. Ob vsem tem smo na ob-
močju celotne občine, po načrtih krajevnih skupnosti, 
izvedli še več preplastitev cest, ki so pomembne za lo-
kalno prebivalstvo.«

V sodelovanju z državnima direkcijama, ki ste jih 
omenili, Občina načrtuje nove projekte. Katere?
»Pogovorov in usklajevanj je veliko, tudi že nekaj 
konkretnih projektov smo dorekli. Že letos bi se lahko 
začela obnova križišča Mestinje s pločniki in odstavni-
mi pasovi. Načrtovana je ureditev križišča pri Kašči v 
Šmarju pri Jelšah, preplastitev državne regionalne ces-
te od vrha Halarjevega brega proti Šmarju pri Jelšah 
in od odcepa za Preloge do naselja Belo. V prihodnjih 
letih sta načrtovani kolesarski povezavi med Šmarjem 
pri Jelšah in Grobelnim ter Mestinjem in Stranjem, 
kjer bi ukinili nekaj nivojskih prehodov.«

Končanih je tudi nekaj okoljskih naložb, nekaj jih 
načrtujete. Kaj konkretno?
»Lani pozno jeseni so se začela dela v sklopu izgradnje 
tretje faze kanalizacije Mestinje. Pridobili smo že upo-
rabno dovoljenje, zdaj je obdobje postopnega priklju-
čevanja uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje. 
Prejšnji teden smo prebivalcem Šentvida in Grobelne-
ga predstavili projekt izgradnje kanalizacije in čistilne 
naprave Grobelno, kar so krajani podprli. K okoljskim 
naložbam lahko dodamo še prenovo javne razsvetljave, 
ki poteka v tem času. Na parkirišču ob občinski stavbi 
bo kmalu postavljena avtomatska polnilnica za avto-
mobile in kolesa na električni pogon. Pomemben pro-
jekt je zagotovo uresničitev plinifikacije naselja Šmarje 
pri Jelšah; trenutno smo v fazi izbire koncesionarja. 
Načrtujemo še energetske obnove objektov, ki so v ob-
činski lasti.«

Nekoliko se je zataknilo pri uresničevanju projekta 
oskrbovanih stanovanj. Kakšne so zadnje informa-
cije?
»Končan je projekt za prestavitev potoka in rušitev 
objektov, kot je bilo predvideno v skladu s sprejetim 
Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) 
in soglasno sprejetim sklepom občinskega sveta v lan-
skem decembru. Četudi je občinski svet kasneje sprejel 
odločitev, da se projekt začasno ustavi oziroma presta-
vi v prihodnje leto, naročenega projekta ni bilo mogoče 
ustaviti. Imamo tudi že izdelano novo idejno zasnovo, 
ki predvideva manj oskrbovanih stanovanj v štirih lo-
čenih zgradbah in ureditev celotnega območja. Odpi-
rajo se možnosti sofinanciranja izgradnje in najema 
ugodnih posojil. O projektu pripravljamo poročilo za 
občinske svetnike, ki se bodo odločili, kako naprej. Če 
se bodo odločili za spremembo OPPN-ja, se bo izved-
ba zavlekla in projekta v tem mandatu zagotovo ne bo 
mogoče začeti.«

Pat pozicija velja praktično tudi za bazen. Končne 
odločitve niti občinski svet niti občinska uprava še 
nista sprejela, deljena so mnenja občanov. Bo pro-
jekt realiziran do konca tega mandata?
»Občani si res želijo bazen v Šmarju pri Jelšah, od-
ločitev pa je vse prej kot preprosta. Prvotni načrt in 
moja predvolilna obljuba je bil naravni bazen, posebna 
komisija, ki sem jo predlagal, občinski svet pa potrdil, 
predlaga izgradnjo klasičnega bazena. O tem so na 
majski seji razpravljali občinski svetniki, a dokončne 
odločitve še niso sprejeli. Spoštovali bomo njihov sklep 
in na sejo povabili projektanta klasičnega bazena, da 
bo odgovoril na njihova vprašanja. Ko se bodo občinski 
svetniki dokončno odločili, bomo naročili projekte, iz-
vedbe pa v tem trenutku še ne morem napovedati. Čas 
izgradnje bo odvisen predvsem od denarja.«

Ob rekonstrukciji križišča v Spodnjem Mestinju sta bili 
zgrajena še povezava manjkajočega dela z že zgrajeno 
kolesarsko stezo in nadomestna cesta, s katero je 
ukinjen nivojski prehod. Foto: arhiv občine
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Je kaj bolj obetajočega glede obnovo Šmarskega 
hrama, kamor je prihodnje leto predvidena selitev 
občinske uprave?
»Kar je bilo v pristojnosti Občine, smo postorili. Z no-
vim lastnikom smo podpisali pogodbo za nakup pro-
storov.  Še vedno je selitev občinske uprave predvidena 
do konca prihodnjega leta.«

Še pred koncem poletja naj bi začel delovati novo-
ustanovljeni zavod za turizem, šport in mladino. 
Pričakovanja širše javnosti so velika. Kakšna so pa 
vaša?
»Kot župan si predvsem želim dobrega sodelovanja z 
direktorico Melito Bevc, ki naj bi mandat predvidoma 
začela prvega avgusta. Zavod smo ustanovili zaradi že-
lje in potrebe po večji prepoznavnosti celotne občine, 
znamenitosti in ponudbe domačinov. Veliko dela je na 
področju povezovanja in dela z mladimi, upravljanja in 
vzdrževanja športnih objektov v občini, urejanju oko-
lja. Nujno bo sodelovanje z vsemi ustanovami, javnimi 
zavodi, društvi, klubi, ponudniki na kmetijah in širše v 
regiji. Dela je ogromno, verjamem pa, da je tudi veliko 
pripravljenosti, volje in želje za sodelovanje, ki bo pri-
neslo pričakovane rezultate.«

Precej konkretnih načrtov si je Občina zadala v 
dveh strateških načrtih, in sicer Celostni prome-
tni strategiji in Strategiji razvoja občine. Kaj bi iz-
postavili?
»V zadnjem letu dni so potekali različni dogodki, na 
katerih smo iskali ideje za uresničitev načel traj-nostne 
mobilnosti in snovali smernice prihodnjega razvoja 
občine. Sodelovali smo z več strokovnjaki, zelo vesel pa 
sem, da so – zlasti na dogodkih v sklopu izdelave celostne 
prometne strategije – zelo aktivno sodelovali občani.  

Ti so s svojimi razmišljanji in predlogi sooblikovali 
načrte za nadaljnje učinkovite ukrepe, ki upoštevajo 
željo po visoki kulturi bivanja občanov in hkrati zago-
tavljajo ohranitev neokrnjenega naravnega okolja. Niti 
celostna prometna strategija niti razvojna strategija pa 
nista dokumenta ali recepta, ki bi odgovorila na vsa 
vprašanja in ponudila vse možne rešitve. Sta pa dobra 
osnova in pomembna oblika spodbujanja za nadaljnje 
pogovore, nove ideje, poglede in rešitve. Uresničitev 
zapisanih ukrepov v obeh dokumentih ne bo odvisna 
le od župana in zaposlenih v občinski upravi. Ključne-
ga pomena bo konstruktivno sodelovanje vseh v obči-
ni, precej pa bo odvisno tudi od finančnih zmožnosti 
proračuna občine in možnosti pridobivanja denarja 
iz državnih in evropskih virov. Neodvisno od denarja 
pa je za višjo kakovost bivanja v občini pomembno, da 
zgrabimo vse priložnosti, ki se nam ponujajo, da sku-
paj ob čim širšem konsenzu in močni želji sprejmemo 
izziv. Vsak nov uspeh bo za nas nov izziv za naprej.«

Kakšno je vaše praznično voščilo občanom?
»Praznični dnevi so pravšnja priložnost, da proslavimo 
opravljeno. Ponosno lahko rečemo, da se imamo s čim 
pohvaliti. Uresničili smo nekaj izjemno pomembnih 
naložb, odgovorno in ambiciozno zastavili nove pro-
jekte na področju cestne in komunalne infrastrukture, 
družbenih dejavnosti, gospodarstva. A vsega še nismo 
opravili. S sodelovanjem, odločnostjo, vztrajnostjo, 
predanim in odgovornim delom ustvarjamo veliko in 
najboljše; naj bo tudi v prihodnje tako. Občankam in 
občanom čestitam ob letošnjem občinskem prazniku. 
Čestitam tudi ob dnevu državnosti, ki ga bomo pra-
znovali v nedeljo.«

Nujna je ureditev križišča pri Kašči v Šmarju, o čemer že potekajo 
intenzivni pogovori z državno direkcijo. Foto: arhiv občine
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Na nocojšnji osrednji slovesnosti ob prazniku Ob-
čine Šmarje pri Jelšah bodo podeljena plaketa, 
priznanji in denarna nagrada. Prejemnike je na 
majski seji soglasno potrdil občinski svet. Predsta-
vitvena besedila prejemnikov so povzetek besedil, 
ki so jih pripravili predlagatelji v skladu z objavlje-
nim razpisom. 

Aleksander	Jančič,	prejemnik	
plakete
Aleksander Jančič je predsednik Prostovoljnega gasil-
skega društva Mestinje, v katerem je dejaven od leta 
1975. Že kot mladinec je postal član upravnega od-
bora društva, 21 let je bil vesten in zavzet poveljnik. 
Pod njegovim poveljniškim vodenjem je društvo zelo 
napredovalo tako v opremljenosti kot strokovnosti, 
saj je kot predavatelj skrbel, da so se člani izobraže-
vali. Pridobil si je čin višji gasilski častnik II. stopnje, 
opravil različna usposabljanja, pomembna za izvajanje 
preventivnega in operativnega dela. Opravljene ima 
tečaje za vodjo enot, nosilca izolirnega dihalnega apa-
rata, mentorja mladine, reševalca ob nesrečah z ne-
varnimi snovmi, sodnika gasilsko-športnih disciplin, 
strojnika, poveljnika gasilskega društva, za člane višjih 
poveljstev, predavatelja, uporabnika radijskih postaj. 
Za delo je prejel vrsto priznanj in odlikovanj: gasilsko 
plemenico III., II. In I. stopnje, gasilske zveze II. In I. 
stopnje, gasilsko odlikovanje III. In II. stopnje, plaketo 
ob 50-letnici Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in značko 
za 40-letno članstvo v društvu. Leta 1984 je na njego-
vo pobudo začela tekmovati članska gasilska desetina 
društva, katere član je. Desetina uspešno tekmuje na 
raznih meddruštvenih tekmovanjih, udeležila se je že 
sedmih državnih tekmovanj in treh izbirnih tekmo-
vanj za gasilsko olimpijado. Aleksander Jančič je od leta 
1982 mentor mladim gasilcem, s katerimi je dosegel 
izvrstne rezultate na državnih tekmovanjih. Vrsto let 
je vodja letovanja gasilske mladine na Debelem rtiču, 
ki ga vsako leto organizira Gasilska zveza Šmarje pri 
Jelšah. Je mentor veteranske ekipe v društvu, ki je le-
tos ponovno začela z vajami. Kot sodnik sodi na gasil-
skih društvenih tekmovanjih na ravni zveze, regije in 
države. Aktivno je sodeloval pri vseh gradbenih delih 
pri domu gasilcev in krajanov, nakupu gasilskih vozil 
in opreme, tako strokovno kot pri iskanju potrebnega 
denarja. Dejaven je v Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah. 
Po dva mandata je bil predsednik komisije za mladino 
in podpoveljnik občinskega gasilskega poveljstva. Štiri 
mandate je pomočnik poveljnika za tekmovanja, ki po-

tekajo na ravni šmarske gasilske zveze. 
Aleksander Jančič ni le aktiven gasilec, ampak je deja-
ven v športnem društvu, kjer je bil predsednik in dva 
mandata podpredsednik. Bil je pobudnik za izgradnjo 
športnega igrišča v Mestinju in dejaven pri izvedbi na-
ložbe. Vrsto let je član kulturnega društva, kjer je aktiv-
no sodeloval pri folklorni skupini od začetka delovanja. 
Predlagatelji: Prostovoljno gasilsko društvo Mestinje, 
Krajevna skupnost Mestinje

Dom	upokojencev	Šmarje	pri	
Jelšah,	prejemnik	priznanja
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah je nedavno prosla-
vil 40-letnico delovanja. Sedež zavoda je vseskozi v 
Šmarju pri Jelšah, zadnji dve leti ima še dislocirano 
enoto v Podčetrtku. Lani je šmarski dom prejel prizna-
nje za najtoplejši dom starejših v Sloveniji po mnenju 
strokovne komisije in številu glasov bralcev časnika 
Delo. Akcija je potekala pod okriljem časopisne hiše 
Delo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Skupnosti socialnih zavodov Slo-
venije. 
V domu upokojencev poleg osnovne oskrbe in nege 
potekajo številne aktivnosti, ki bogatijo vsakodnevno 
dogajanje. Dom velja za primer dobre prakse organiza-
cije in načina dela, ki poteka v stanovanjskih skupinah. 
Imajo inovativen koncept dela, ki nudi visoko kakovo-
stno socialno oskrbo in zdravstveno nego, stanoval-
cem omogoča domačnost, boljše povezovanje, aktivno 
preživljanje prostega časa, večji individualni pristop, s 
pomočjo katerega se prepoznavajo želje, pričakovanja 
in sposobnosti posameznika, stanovalcem pa omogoča 
še možnost izbire in samoodločanja. Dom upokojencev 
Šmarje pri Jelšah je prva ustanova, ki je prejela medna-
rodni certifikat kakovosti po modelu E-Qalin. Kot eden 
izmed šestih pilotskih domov je sodeloval pri postav-
ljanju modela, v katerem so se oblikovale smernice ka-
kovosti bivanja starejših v socialno varstvenih ustano-
vah. Z vlaganjem v arhitekturne spremembe objekta, 
opremo, nakup pripomočkov in sredstev za delo in s 
spreminjanjem programov dela se je bistveno izbolj-
šala kakovost bivanja. Dobro je razvit program prosto-
voljstva, v katerega so vključeni odrasli, osnovnošolci, 
dijaki gimnazije in srednje zdravstvene šole. Medgene-
racijsko sodelovanje in vključevanje v življenje lokalne 
skupnosti poteka še preko drugih aktivnosti, ki jih v 
domu izvajajo v sodelovanju z društvom upokojencev, 
šahisti, Rdečim križem, Karitas, kulturnimi in likov-
nimi društvi, knjižnico, župnijskim uradom. Od leta 
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je sedež Kluba obolelih po možganski kapi in drugih 
nevroloških obolenjih (CVB) Šmarje pri Jelšah »Štir-
ka«, ki povezuje bolnike, svojce in strokovno javnost 
kozjansko-obsoteljskega območja. 
Predlagateljica: Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah

Oktet	Zibika,	prejemnik	priznanja
Oktet Zibika kot sekcija Kulturnega društva Zibika de-
luje od leta 2002. Člani so aktivni in  redno prihajajo 
na vaje. Vseh petnajst let delovanja njihovo glasbeno 
pot usmerja profesorica kitare Martina Rančigaj Žab-
kar. Njihov repertoar pesmi je bogat in vključuje do-
mače, umetne pesmi in popevke, pesmi tujih avtorjev, 
lotevajo se dalmatinskih pesmi. Med bogato bero pe-
smi so izbrali najljubše in jih posneli na zgoščenko z 
naslovom Prvih pet. Vsako leto se člani okteta pridno 
pripravljajo na območno revijo, ki jo organizira obmo-
čna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
kjer prejemajo tudi lepe ocene. S svojim ubranim pet-
jem je oktet popestril že številne prireditve, praznova-
nja, obletnice v domačem kraju, občini in drugje. Oktet 
Zibika je sodeloval z različnimi zbori, vokalnimi skupi-
nami in društvi. 
Predlagatelji: Prostovoljno gasilsko društvo Zibika, 
Kulturno društvo Zibika

Društvo	godbenikov	Šmarje	pri	
Jelšah,	prejemnik	denarne	 
nagrade
Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah je lani obeležilo 
90-letnico delovanja. V bogati zgodovina so bili god-
beniki nepogrešljivi na krajevnih, občinskih in tudi 
prireditvah v drugih krajih. Letno zabeležijo do tri-
deset nastopov, s katerimi godbeniki pripomorejo k 
večji razpoznavnosti kraja in občine. Nastopili so že v 
tujini in uspešno zastopali našo državo in občino na 
Madžarskem, Češkem, v Nemčiji. Šmarski godbeniki 
vsako leto organizirajo več prireditev, med drugim tra-
dicionalni božično-novoletni koncert in srečanje godb, 
izvedejo prvomajsko budnico; letos so jo prvič igrali 
v več krajih po šmarski občini. V društvu je dejavnih 
že skoraj petdeset članov, vedno več je mladih, kar je 
pomembno za ohranjanje in delovanje godbe tudi v 
prihodnje. 
Predlagatelji: Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje pri 
Jelšah, Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje 
pri Jelšah, Območno združenje vojnih veteranov Slove-
nije Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 
Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah, Čebelarska dru-
žina Šmarje pri Jelšah.

Planinsko društvo (PD) Šmarje pri Jelšah 
obstaja že 21 let. Obletnico smo proslavili lani, 
letos pa smo organizirali že dvajseti »Pohod po 
gričih okrog Šmarja«, in to v sklopu občinskih 
praznovanj v juniju in juliju. Pohoda se je 
udeležilo rekordno število planincev od blizu in 
daleč. Našteli smo jih 135. Prišli so iz pobratene 
Čazme (PD Garjevica), člani PD Velenje, Hakl 
iz Svete Trojice v Slovenskih goricah ter veliko 
naših članov in članov sosednjih planinskih 
društev. 
Pohod se je začel z ogledom muzeja baroka. Pot 
nas je vodila po kalvariji do cerkve sv. Roka. Po 
kratkem postanku smo šli proti Korpulam, skozi 
vasi Belo in Preloge. Po gozdovih in kolovozih 
smo prispeli do domačije Ipšek na Pijovcih, kjer 
je sledila malica. Po slemenu smo nadaljevali pot 
v smeri Sotensko–Miklavž. Prijeten zaključek 
in druženje smo ob okusnem bograču, ki so 
ga pripravili v »Moj mesar Jože«, in sladkih 
dobrotah naših članic imeli v gorci Žličar nad 
Dvorom.

Ana Založnik, predsednica PD Šmarje pri Jelšah

Po	gričih	okrog	Šmarja	
–	po	planinsko	

Letošnjega pohoda se je udeležilo rekordno število 
pohodnikov. Foto: Ana Založnik, arhiv PD

Vzpon po šmarski Kalvariji.  
Foto: Ana Založnik, arhiv PD
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Ljubitelji filma, pozdrav. Festivalsko dogajanje še 
odmeva po medijih, navdušenje udeleženih se širi 
od ust do ust. Dvorana našega kulturnega doma pa 
vabi obiskovalce k ogledu bolj ali manj pričakova-
nih filmov. 

Piše: Žiga Planinšek

Eden izmed takšnih je tudi novi del franšize Pirati s 
Karibov, podnaslovljen: Salazarjevo maščevanje (ang. 
Dead Men Tell No Tales). Film je zaradi uspeha pre-
teklih delov in Johnnyja Deppa obetal več, kot pa je 
pokazal. V tem delu Jack Sparrow (Johhny Depp) išče 
Pozejdonov trizob, vendar ga pri iskanju preganja 
nesmrtni kapitan Salazar (Javier Bardem), njegov sov-
ražnik iz preteklosti, s svojo posadko nesmrtnih mor-
narjev. Jack se sooči s svojo nesrečo, ki ga preganja, in 
se s pomočjo mlade strokovnjakinje za astronomijo 
Carine Smith (Kaya Scodelario) in zagnanega Henryja 
(Brenton Thwaites), mornarja kraljeve mornarice, kot 
je pričakovano, dokoplje vsaj do približka nekdanje 
slave. Skratka, komur je franšiza všeč, bo tudi v naj-
novejšem delu zagotovo našel tisto, kar je iskal, vendar 

V torek, 16. maja, je OŠ Franja Malgaja Šentjur gostila predstavnike “naj kulturnih 
šol” celjske regije. Naša šola je izbrala 5 učencev – Tino Šket, Laro Smole, Antonino 
Žaberl, Svita Šketa in Aleško Voh, ki so v tem in prejšnjih šolskih letih s kulturnim 
udejstvovanjem šoli dodali svojevrsten pečat – likovni, gledališki, glasbeni, literarni. 
Prireditve se je udeležilo več kot sto mladih kulturnikov in njihovih mentorjev. V 
Ipavčevem kulturnem centru jih je med drugimi nagovoril mag. Marko Repnik, 
direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Sledil je ogled 
Ipavčeve hiše, galerije in muzejske zbirke Zakladi Rifnika, druženje ob kosilu. 
Srečanje se je zaključilo z ogledom predstave Prosto po Gorencu, ki sta jo po motivih 
knjige Boštjana Gorenca Pižame sLOLvenski klasiki spisala devetošolec Blaž Pavlič 
in učiteljica Bojana Potočnik, v izvedbi Teatra (nade)budnih OŠ Franja Malgaja 
Šentjur. 

Mateja Voh

Ob zaključku branja za Bralno značko je učence OŠ Šmarje pri Jelšah obiskal mla-
dinski pisatelj Slavko Pregl. Pripovedoval jim o svojem življenju in literarnemu 
ustvarjanju ter jih nasmejal z anekdotami iz otroških let. V šoli je bil odličen uče-
nec, le športna vzgoja mu ni šla najbolje. Ustvarjalec, ki navdih kupi v trgovini, a 
nikomur ne izda, v kateri, je napisal že več kot 50 knjig. Snov za pisanje velikokrat 
najde v resničnem življenju. Tako je po prigodi o sinovem ukradenem kolesu na-
pisal mladinski roman Spričevalo. Posebni napravi, smejalnik in cvililno napravo, 
ki ju opisuje v istoimenski knjigi, je predstavil tudi našim učencem. Njegov čas za 
pisanje je poletje in ravno sedaj pripravlja nov kriminalni roman za odrasle.
V tem šolskem letu je za bralno priznanje bralo 690 učencev centralne šole in po-
družnic, med njimi 37 zlatih bralcev. 

Monika Javornik

se vsaj na trenutke zdi, da bodo Pirati s Karibov počasi 
morali zapustiti velika platna. Zdi se, kot da franšiza 
z vsakim nadaljevanjem izgublja naboj, ki je gledalce 
držal na sedežih, da so gledali vse bolj in bolj pravljič-
no izpričano zgodbo, povedano z vedno večjim izkori-
ščanjem računalniško ustvarjenih podob. Ali se splača, 
da bi franšizo še nadaljevali, kljub temu, da tudi Jack 
Sparrow izgublja ostrino, bodo odločili producenti. Žal 
tudi taktirka dveh novih režiserjev (Espen Sandberg, 
Joachim Rønning), ki sta sodelovala pri tej franšizi, ni 
prinesla kaj posebno svežega. Menim, da bi se slavni 
pirati lahko počasi ustalili na nekem tropskem otoku in 
uživali v bogastvu, ki so si ga nabrali skozi leta.
Še nekaj za naše mlajše gledalce, ki v filmski svet ve-
činoma vstopajo skozi animirani film. Nemalokrat se 
zgodi, da morajo otroci nestrpno čakati na karto ne-
kaj minut pred ogledom filma in tako se hitro nabe-
re gneča. Zaposleni v Knjižnici Šmarje pri Jelšah tako 
spodbujajo, da si karte za ogled filmov kupite že kak-
šen teden prej, za pultom, in si tako prihranite čakanje 
v vrsti. S tem bo užitek ob dobrem filmu zagotovo še 
slajši.
Tudi v vse toplejših tednih na ogled čaka kar precej 
filmov. Prepričan sem, da bo prav vsak, ki z veseljem 
obišče naš kino, našel kaj za svoj okus. Uživajte v vsa-
kem kadru, prizoru in sekvenci.

Pirati obetali več

Srečanje »naj kulturnih šol« 

Zaključek Bralne značke s Slavkom Preglom

Pisatelj Slavko Pregl pred 
množico mladih bralcev.  
Foto: arhiv šole

Šmarski naj kulturniki.  
Foto: arhiv šole



23. 6. 2017 | Šmarske novice 12 19

 IZ
 D

O
M

O
Z

N
A

N
S

K
E

 K
A

M
R

E

Fotografija ohranja delček časa, 
prikazuje resnične dogodke in 
pripoveduje zgodbe, ki jih težko 
izrazimo z besedami. Fotograf 
ustvarja fotografije narave, pok-
rajine in ljudi ter poskuša vanje 
ujeti njihove občutke v ujetem 
trenutku, ki ostane ohranjen za 
vedno.

Piše: Mateja Žagar, bibliotekar, Do-
moznanski oddelek Knjižnice Šmar-
je pri Jelšah

Pokrajino Šmarja pri Jelšah in okoli-
ce, ljudi, motive in dogodke, ki obu-
jajo spomine na preteklost in ohra-
njajo dragoceno kulturno dediščino 
našega kraja, je ustvaril fotografski 
mojster Slavko Ciglenečki. Njego-
vo delo uvrščamo med umetniško 
ustvarjanje.
Slavko Ciglenečki je bil rojen 28. 
junija 1910 v Šmarju pri Jelšah. Fo-
tografiranja se je naučil pri očetu 

Ladislavu, ki je bil krajevni frizer 
in fotograf. Slavko se je s fotografi-
ranjem začel ukvarjati že v mladih 
letih, okoli leta 1925.  Zanimanje za 
fotografijo mu je prebudil šmarski 
nadučitelj Franc Jurkovič, ki je ob 
prelomu v dvajseto stoletje ustvar-
jal neprecenljive podobe Šmarja 
pri Jelšah. Kraj je bil v tem obdob-
ju živahen, z razvitim kulturnim 
in družabnim življenjem. Slavka je 
privlačila skrivnostna tehnika foto-
grafiranja. Ker še ni bilo elektrike, je 
fotografije razvijal s specialno petro-
lejko, z rdečim steklenim cilindrom, 
fotografiral pa s statičnim aparatom 
na meh. Oče je želel, da se izuči za 
frizerja, zato se je za fotografa izu-
čil kasneje in mojstrski izpit opravil 
šele po drugi svetovni vojni, leta 
1950. Na svojega sina Slavka je La-
dislav Ciglenečki prenesel tudi smi-
sel za dejavnosti, ki so se odražale v 
pripadnosti duhu narodnega pre-
bujenja. Dejaven je bil na področju 

kulture, telovadil pri Sokolih in vodil 
šmarsko sokolsko godbo na pihala. 
Za svoje delo je Slavko Ciglenečki 
prejel številne diplome, priznanja 
in častne listine. Pripravljal je tudi 
fotografske razstave. Leta 1986 je 
prejel Aškerčevo plaketo z listino 
Občine Šmarje pri Jelšah, leta 1992 
mu je Društvo fotografskih delavcev 
Slovenije podelilo društveno diplo-
mo. Za delo v telesni kulturi  je leta 
1986 prejel Bloudkovo značko.
Fotografiral je do poznih let svojega 
življenja, torej se je s fotografira-
njem aktivno ukvarjal kar  67, doži-
vel je častitljivo starost, za njim pa je 
ostala bogata zapuščina. V Knjižnici 
Šmarje pri Jelšah se prav tako pona-
šamo z njegovimi deli, ki jih imamo 
razstavljene v domoznanskem od-
delku.

Vir: Ciglenečki, S.: Slavko Ciglenečki, Šmar-
ski fotokronist, Šmarje pri Jelšah, 1994

Slavko Ciglenečki 
Fotografski mojster in kronist s Šmarskega  

Med nebom in 
zemljo, 1948.  
Foto: Slavko 
Ciglenečki

Šmarska godba na pihala; v sredini v uniformi 
Slavko Ciglenečki – kapelnik, 1938. Foto: Ladislav 

Fotograf Slavko 

Ciglenečki, 1992.  

Foto: Viktor Berk

Slavko Ciglenečki z ženo 
Marico, ki mu je bila vse 
življenje v oporo in pomoč, 
2005. Foto: arhiv knjižnice

Jelšingrad v snegu, 1955.  
Foto: Slavko Ciglenečki
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Šolsko leto se počasi poslavlja in misli nam že uhajajo k prihajajo-
čim poletnim počitnicam. Še posebej se dnevi bivanja v vrtcu izte-
kajo bodočim prvošolčkom; letos jih bo 120 septembra prvič sedlo 
v šolske klopi.
V petek, 19. maja, smo vsi zaposleni skupaj z otroki pripravili nepo-
zaben zaključek šolskega leta. Letos je bil obisk prireditve po številu 
rekorden – starši, bratci in sestrice, stari starši so s svojim obiskom 
nagradili naš trud, da smo jim lahko pokazali, kaj nastane, ko zdru-
žimo moči več skupin skupaj, dodamo še kreativnost vzgojiteljic in 
otroke, ki so vedno navdušeni nad novimi dogodivščinami. S svojo 
igrivostjo in otroškim veseljem so dvignili energijo množičnemu 
občinstvu. Prireditev je povezovala Sergeja Javornik.
Čisto na koncu, še zadnjič vsi skupaj, so za vse nas nastopili mini 
maturanti. Srečni, nasmejani, v pisanih majčkah in maturantskih 
kapah so z iskrico v očeh zapeli maturantsko himno. Zagotovo se 
je marsikomu, čisto naskrivaj, v oči prikradla kakšna solza ganje-
nosti. Vsi ti otroci so tudi velik del v življenju vseh nas, ki smo v 
vrtcu zaposleni. 
Tako smo uradno zaključili šolsko leto. Sledila je zabava s plesno-
-glasbeno animatorko Alenko Kolman in  pujso Pepo, k čarobnosti 
dneva pa je pripomogel tudi čarodej Andrej. Seveda je k temu spa-
dal piknik. Nekateri so si po njem oddahnili na odejicah, drugi pa 
nadaljevali z igro na igralih.

Ida Valek

Kaj boš pa ti, ko boš velik? To je vprašanje, ki ga otroci 
velikokrat slišijo, in tema, o kateri se radi pogovarjajo. 
Prav zato se nam je porodila zamisel, da bi nekatere 
poklice pobliže spoznali.  Najprej smo jih spoznavali 
preko gradiva, se o njih pogovarjali, prebirali zgodbe, 
si uredili kotičke (frizer, trgovina, knjižnica, zdravnik), 
v katerih je potekala prijetna igra vlog.  
Na naše povabilo se je prijazno odzvala Ivina mami-
ca Barbara, ki nam je predstavila poklic medicinske 
sestre. S seboj je prinesla veliko zdravniških pripomoč-
kov, ki smo jih lahko tudi sami preizkusili. Ta dan smo 
se vsi prelevili v male zdravnike in v predstavitvi izje-
mno uživali. 

Tanja Smole in Špela Golob, vzgojiteljici

Ko	bo	velik,		bom	…

Nepozaben	zaključek

Mini maturanti. Foto: arhiv vrtca

Mali zdravniki. Foto: arhiv vrtca

 Igrivo in sproščeno. Foto: arhiv vrtca
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Otroci dislociranega oddelka Kristan Vrh so sodelovali na natečaju Cinkar-
ne Celje Naslikajmo Cinkarno. Otrokom sva predvsem želeli ponuditi novo 
izkušnjo, in sicer možnost slikanja na blago, saj se otroci v predšolskem ob-
dobju redkeje srečajo s pravimi barvami in flomastri za blago. 
Cinkarna Celje nam je poslala majčke, barve in navodila, mi pa smo organi-
zirali druženje staršev in otrok ter s skupnimi močmi naslikali vseh 17 služb 
Cinkarne. Fotografije izdelkov smo poslali Cinkarni Celje in naša Tina Ko-
kalj je bila ena izmed 17 najboljših. Njena majčka je bila razstavljena v celjski 
knjižnici Miško Knjižko, Tina pa je bila povabljena na podelitev priznanj in 
nagrad. Cinkarna Celje je poskrbela, da nobeden izmed otrok ni ostal pra-
znih rok; vsakemu je podarila pozornost, vrtcu Šmarje pri Jelšah pa veliko 
kakovostnih didaktičnih igrač. 

Polonca Krobat in Jožica Škalički

V vrtcu Šmarje pri Jelšah že nekaj let otroke pred vstopom v šolo popeljemo z vlakom 
na ekskurzijo v Celje. Na izjemno doživetje se nas je v dveh skupinah 26. in 30. maja 
odpravilo kar 120 otrok, na posamezno skupino obakrat 12 spremljevalcev, med njimi 
člani sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) in policist Krsto Krivo-
kapić.
Otroci so polni pričakovanj vstopali na vlak, na vlaku pa opazovali kraje, skozi katere 
smo se peljali, se pogovarjali s policistom in člani SPV-ja. V Celju so nas na železniški 
postaji pričakali zaposleni Slovenskih železnic, ki so nas popeljali na razgledni stolp. 
Predstavili so nam tehnologijo, s katero uravnavajo delovanje vlakov, razlike med to-
vornim in potniškim vlakom ter poklici prometnika, sprevodnika, blagajničarja in 
drugih, zaradi katerih železniški promet poteka tekoče in varno. Predstavili so nam, 
kako in zakaj je treba biti pozoren na varnost tudi v železniškem prometu.
Nato nas je pot vlekla naprej, v edini otroški muzej v Sloveniji v Hermanov brlog, kjer 
smo si ogledali razstavo igrač skozi čas. Presenetila nas je izredno bogata zbirka igrač, 
med katerimi je igrača, stara okoli 2000 let. V drugem razstavnem prostoru smo si 
ogledali mesto Celje skozi čas, v ambientalni postavitvi Ulice obrtnikov smo se spreho-
dili in zavrteli čas nazaj za vsaj sto let in spoznali obrtne lokale, tržnico in meščansko 
stanovanje. Res izjemna pustolovščina.
Zahvaljujemo se članom SPV-ja in policistu Krstu Krivokapiću, ki nam pomagajo pri 
celoviti vzgoji otrok ter bistveno pripomorejo k ozaveščanju varnosti v prometu in tako 
večkrat obogatijo naš vsakdan. Skupaj smo preživeli čudovito in nepozabno dopoldne.

Jelka Kitak, ravnateljica

V sklopu projekta »Poligoni v naravi« nam je ati dveh 
otrok predstavil svoj drugi poklic vojak (rezervist). 
Predstavil nam je njegovo delo, opremo, ki jo potrebu-
je, otroke seznanil z barvami za maskiranje ter pouda-
ril pomen gibanja in vzdrževanja kondicije. Otrokom 
je pripravil poligon in različne vzdržljivostne vaje. Ot-
roci so z veseljem sodelovali in izkazovali svojo moč in 
vzdržljivost.

Tanja Kolar, vzgojiteljica in vodja enote Mestinje

Naslikajmo	Cinkarno

Ekskurzija	z	vlakom	in	obisk	Hermanovega	brloga

Predstavitev	poklica	vojak	

Izdelek Tine Kokalj je bil izbran  
med 17 najboljšimi.  
Foto: arhiv vrtca

Med vožnjo z vlakom.  
Foto: arhiv vrtca

Na celjski železniški  
postaji. Foto: arhiv vrtca
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Iztekajoče se šolsko leto je za OŠ 
Šmarje pri Jelšah prav posebno. Ob 
40. obletnici odprtja centralne šole 
smo se z obnovitvijo ekolistine za-
vezali k spoštovanju načel Ekošole s 
poudarkom na odgovornem ravna-
nju s hrano. Ob tem je nastala slika 
eko grba na steni šolskega dvorišča 
pod čopičem Alje Krklec. Devetošol-
ka Antonina Žaberl je bila ustvar-
jalna na literarnem področju, saj je 
zapisala eko himno.

Marjeta Dečman Iglič

Eko himna

Pred našo šolo ponosno eko zastava visi,
ker smo se odločili, da bomo naravo očistili.

Skupaj pobiramo odpadke in polnimo vreče za smeti,
radi smo v čisti in urejeni šoli, kjer nesnage ni,

radi bi, da vsak ozaveščeno in odgovorno do narave živi.

Pred našo šolo ponosno eko zastava visi,
ker vestno ločujemo odpadke, saj nas za naš planet skrbi.

Zavedamo se, da ne potrebujemo prižganih tisoč luči,
varčujemo z vodo, ker vemo, da mnoge suša teži.
Ni težko skrbeti za naravo in ljudi, če se zavedaš,

da nas vseh 7 milijard pod istim nebom živi.

Pred našo šolo ponosno eko zastava visi,
ker pridno skrbimo za šolski vrt, ki nam zdravo zelenjavo rodi,

zato so naši krožniki polni vitaminov, mineralov in hranilnih snovi.
Na naši šoli odgovorno s hrano ravnamo,
saj se zavedamo, da na svetu nismo sami.

Pred nami je živelo že mnogo ljudi,
pustili so svoj pečat, dajmo kakšnega dobrega še mi.

Antonina Žaberl, 9. e

Obnovitev	ekolistine

Mladi	čebelarji	na	kmetiji	Vizjak Kosilo	malo	drugače

V soboto, 13. maja, so se šmarski osmošolci Tilen Šket, 
Rok Hladin in Domen Kamplet udeležili slavnostne 
podelitve nagrad najuspešnejšim na državnih tekmo-
vanjih iz matematike, fizike in astronomije ki je po-
tekala v Ljubljani. Tilen Šket je prejel 2. nagrado iz 
znanja astronomije in 3. nagrado iz znanja fizike, Rok 
Hladin in Domen Kamplet sta prejela tretjo nagrado 
iz znanja astronomije.

Martina Petauer, mentorica

Mladi čebelarji OŠ Šmarje so v maju obiskali ekološko kmetijo Vizjak, 
kjer so spoznali zanimiva opravila čebelarjev v tem letnem času. Od 
blizu so si ogledali zgradbo AŽ-panja in njegove sestavne dele. Silvo 
Vizjak je v posebnem vedru pokazal ujet roj čebel, ki ga je prenesel 
v panj. Njegovo početje so gledali s spoštovanjem z varne razdalje. 
Ker nas je razvajalo sončno vreme, je bilo primerno tudi za taljenje 
voska iz starih satnic in satnic s trotovsko zalego. Ogled eko kmetije 
smo zaključili z ogledom nasada špargljev, ki so v tem času primerni 
za pobiranje in uživanje. Kmetijo smo zapustili polni lepih vtisov in z 
novim znanjem o čebelah.

Marjeta Dečman

11 učiteljic šmarske šole se je v torek, 
30. maja, udeležilo kuharske delavnice 
pod mentorstvom Slavice Javornik. 
Priložnost za tovrstno učenje nam je 
v Tednu vseživljenjskega učenja ponu-
dila Knjižnica Šmarje. Naučile smo se 
veliko novega, odkrivale male kuharske 
skrivnosti in dobile veliko idej, kako 
svoje domače presenetiti z drugačnim 
kosilom. 

Monika Javornik

Bistroumni	2017

V
R

T
IL

JA
K

 M
L

A
D

IH

Eko grb je narisala 
devetošolka Alja Krklec. 
Foto: arhiv šole

Tilen, Rok in Domen med najuspešnejšimi v državi.  
Foto: arhiv šole

Naučili smo se veliko novega o čebelah. Foto: arhiv šole

Ob koncu smo ponosno sedle za mizo, bogato 
obloženo z zares okusno pripravljenimi jedmi.  
Foto: arhiv šole
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Pod pokroviteljstvom župana Stanka Šketa smo člani 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPV), pripadniki policije in mentorji prometne 
vzgoje osnovne šole Šmarje pri Jelšah 17. maja  izvedli 
tekmovanje »Kaj veš o prometu« za osnovnošolce. 
Tekmovalci so se pomerili pri poznavanju cestno 
prometnih predpisov, opremi kolesa in etiki v prometu, 
spretnostni vožnji na poligonu in ocenjevalni vožnji po 
prometnih površinah v Šmarju pri Jelšah. 
Tekmovanja se je udeležilo 16 učencev, ki so pokazali 
zavidljivo znanje in spretnost. Vsi so prejeli varnostne 

kolesarske čelade, najboljši trije medalje, ostali 
priznanja. Prvo mesto na tekmovanju je dosegel 
učenec 9. razreda Tadej Cerinšek, drugo mesto Blaž 
Kolar, tretje mesto Rok Krivokapič. Osnovna šola je 
za organizacijo prejela kolo, ki ga bodo uporabljali pri 
pripravah za kolesarske izpite. Medalje in priznanja je 
razdelil župan Stanko Šket.
Prvouvrščeni Tadej Cerinšek je na državnem 
tekmovanju na Ptuju zasedel 26. mesto.

Milan Konšak, tajnik SPV Šmarje pri Jelšah

V Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) smo se zaposleni 
in učenci OŠ Šmarje pri Jelšah vključili v akcijo Radi 
pišemo z roko. V šoli smo temu namenili posebno 
pozornost, se pogovarjali o pomenu in prednostih 
pisanja z roko, učenci so pisali misli o domovini. Nastala 
je zbirka rokopisov, ki smo jih postavili na ogled v avli 
šole, arhivirali pa v šolski knjižnici. K sodelovanju 
smo povabili starše, saj imajo poleg učiteljev pri 
spodbujanju pisanja z roko pomembno vlogo, učitelje 
in znane osebnosti iz lokalne skupnosti. 
Na Paradi učenja kot osrednji prireditvi TVU v 
organizaciji Knjižnice Šmarje smo predstavili 
dejavnosti projekta Odgovorno s hrano in ostalih 
projektov, ki se izvajajo na šoli (Ekošola, Šolski ekovrt, 
Shema šolskega sadja), mimoidočim ponujali namaze 

in se pohvalili s pridelki s šolskega vrta, ob tem pa 
spodbujali obiskovalce, da kaj v zvezi s hrano napišejo z 
roko. Zbrali smo pravo zakladnico lepih misli, receptov, 
ponarodelih pesmi in rekov o hrani.
V ponedeljek, 22. maja, smo za učence in učitelje 
organizirali delavnico kaligrafije. V svet lepopisja sta 
nas popeljali učiteljici Tadeja in Vanja. Spoznali smo 
detajle posameznih črk in v kaligrafski pisavi napisali 
svoje ime. 
Zahvaljujemo se podjetju Vivapen, da se je odzvalo 
na našo prošnjo in sponzoriralo 15 kaligrafskih peres. 
Tako se je delavnice lahko brezplačno udeležilo več 
učencev, ki so v spoznavanju umetnosti lepopisja 
izredno uživali. 

Monika Javornik

Radi	pišemo	z	roko	

Osnovnošolci	tekmovali	s	kolesi
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Razstava rokopisov v avli šole. Foto: arhiv šole

Ob koncu smo ponosno sedle za mizo, bogato 
obloženo z zares okusno pripravljenimi jedmi.  
Foto: arhiv šole

Učenci, ki so sodelovali na tekmovanju, s člani SPV-ja in 
županom. Foto: arhiv SPV
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Člani Boks kluba Legionar se na nedavnih 
tekmovanjih ponovno dosegli lepe uspehe. 
Na spominskem turnirju Zdravko Žugelj 
Piko v Reki na Hrvaškem sta tekmovala 
Sara Poharc in Gal Šepic. Sara Poharc 
je v kategoriji do 57 kg dobro boksala, 
bila boljša od hrvaške nasprotnice in 
zasluženo zmagala. Bila je izbrana tudi 
za najboljšo boksarko turnirja. Gal 
Šepic se je v kategoriji do 70 kg pomeril 
z Zagrebčanom, s katerim sta bila v 
preteklosti že večkrat skupaj v ringu. 
Način borbe nasprotnika Galu Šepicu 
ni omogočil pokazati vsega tehničnega 
znanja, saj je bil nasprotnik bolj agresiven, 
a je Gal pokazal odlično pripravljenost. 
Sodniki so zmago prisodili Zagrebčanu.
Kadet Gašper Podgoršek je boksal na 
Madžarskem; vpoklicali so ga v ekipo 
Slovenije, ki se je pomerila z madžarsko 
ekipo. V slovenski ekipi je bilo sedem 
boksarjev in petih klubov. Gašper 
Podgoršek (do 66 kg), ki pridno trenira, 
je v dvoboj šel hrabro, z mislijo na zmago, 
a je moral priznati premoč nasprotniku, 
ki ima za sabo že 60 dvobojev. Skupno je 
zmagala naša ekipa z rezultatom 4 : 3.

Aleš Šurbek, Boks klub Legionar

Tenisači Tenis kluba Jelšingrad iz Šmarja so pripravili precejšnje 
presenečenje, saj niso bili v krogu ožjih favoritov za osvojitev 
prvega mesta v veteranski sotelski ligi. A ravno to jim je uspelo, 
saj so z dobrimi igrami osvojili vse točke (8) in zasedajo prvo 
mesto v dokaj zanimivi in izenačeni ligi.
Razultati igralcev Jelšingrada: Planina : Jelšingrad 1 : 4, 
Jelšingrad : Rogaška 3 : 2, Šentjur 1 : Jelšingrad 2 : 3, Jelšingrad : 
Kozje 1 4 : 1.
Vodja ekipe Jelšingrad Andrej Zagajšek je nastop ekipe ocenil: 
»Kljub zapletenemu sistemu tekmovanja v ligi so naši igralci dali 
vsak svoj maksimum in so zasluženo na vrhu lestvice. Veseli me 
predvsem to, da se v tekmovalni sistem vključuje nekaj mlajših 
igralcev, ki dosegajo dobre rezultate (Tašner) in od katerih se 
lahko pričakuje še kaj več v prihodnje. Nadaljevali bomo delo in 
upamo, da nam bo to prineslo dobre rezultate.«

Jaka Rihtarič

V nedeljo, 11. junija, se je na 7. pohod po krajevni skupnosti 
Kristan Vrh odpravilo 45 pohodnikov. Pot nas je vodila čez Stražo 
v Hajnsko, skozi Drviše do Grlič in nato čez Medvešek nazaj do 
šole, kjer nas je čakala malica. Med postanki so nas domačini 
lepo pogostili. Ob tem so se predstavniki vasi pomerili v različnih 
spretnostih in poznavanju zgodovine Kristan Vrha. Najbolje se je 
odrezalo Hajnsko, sledijo Drviše, Grliče, Kačji dol in Kristan Vrh. 
Popoldan je bil odigran še vaški turnir v odbojki na mivki. Ekipe 
Kačjega dola ni bilo, zato so igralci drugih vasi igrali namesto njih, 
vendar se točke te ekipe ne štejejo v seštevek vaških iger 2017. 
V odbojki je bilo najboljše Hajnsko pred Grličami, Drvišami in 
Kristan Vrhom. Po pohodu in odbojki v letošnjih vaških igrah 
vodi Hajnsko, ki ima 10 točk, Drviše in Grliče imata po 7 točk, 
Kristan Vrh jih ima tri, Kačji dol dve. 
Hvala vsem za sodelovanje in pogostitev ob poti ter Občini 
Šmarje pri Jelšah in Krajevni skupnosti Kristan Vrh za podporo 
pri izvedbi prireditve.

Jožef Vogrinc 

Boksarske	
novice

Lep	uspeh	tenisačev	Jelšingrada

7.	športni	dan	na	Kristan	Vrhu

Sara Poharc in Gal Šepic sta sodelovala 
na turnirju v Reki. Foto: arhiv kluba

Gašper Podgoršek se je kot član slovenske 
ekipe udeležil tekmovanja na Madžarskem. 
Foto: arhiv kluba

Udeleženci sedmega pohoda. Foto: Jožef Vogrinc

Uspešni tenisači kluba Jelšingrad. Foto: arhiv kluba
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Od petka, 21. 4., do nedelje, 23. 4., so 
šahisti OŠ Šmarje pri Jelšah nizali uspeh 
za uspehom. V petek se je skupina učencev 
udeležila že 8. turnirja štajerske kadetske 
lige v Mariboru. Tadej Dimec je v svoji 
konkurenci premagal vse nasprotnike 
in osvojil prvo mesto, Ulla Muzel je bila 
druga. V soboto, 22. aprila, sta na Osnovni 
šoli Jakoba Aljaža v Kranju potekali 
kar dve tekmovanji – dopoldne ekipno 
prvenstvo učencev do 9 let, popoldne 
pa še posamično. Jakob Gobec, Vid 
Koritnik, Ulla Muzel in Lukas Ancelj so 
med 16 ekipami osvojili odlično 4. mesto 
v državi. Z borbeno igro so nadaljevali še 
na posamičnem prvenstvu. V kategoriji 
deklet do 9 let je naša tretješolka Ulla 
Muzel zasedla 3. mesto, Vid Koritnik je bil 
med mlajšimi fanti 10.
V nedeljo je na državnem ekipnem 
tekmovanju učencev do 12 let sodelovala 
še ekipa v sestavi: Nik Deželak, Tadej 
Dimec, Tilen Drama, Rok Košič in 
Luka Kitak. Učenci so z osvojenim 2. 
mestom v državi dokazali, da sodijo v vrh 
slovenskega šaha. 

Monika Javornik

Šmarski	šahisti	
tik	pod	državnim	
vrhom

Učenci ekip 3. in 4. razredov ter 5. in 6. razredov so 
se v soboto, 13. maja, odlično odrezali na finalnem 
tekmovanju v Podčetrtku. Po težkih bojih sta na koncu 
obe ekipi pristali na 2. mestu. Učenci 3. in 4. razredov 
so si prislužili še naslov naj fair play ekipa. Imeli so 

veliko navijačev, še posebej pa so bili veseli, da je zanje 
navijala tudi zlata olimpijka Urška Žolnir.

Tjaša Vrbek, Lucija Grobin, Darja Kokot in Marjeta 
Mraz, mentorice

Državni	finale	ŠKL	med	dvema	ognjema	

Ulla Muzel (na sredini) se je razveselila 3. mesta. 
Foto: Monika Javornik

Državni podprvaki v ekipnem šahu: (z leve) Tilen, 
Luka, Rok, Tadej in Nik. Foto: Lucija Štefane

Ekipi z mentoricami in zlato olimpijko Urško Žolnir. 
Foto: arhiv šole
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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

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	

Finančna pisarna Šmarje pri Jelšah bo v juliju 
poslovala v torek, 4. in 18. julija, v avgustu pa v 
torek, 8. avgusta, od 8. do 12. in od 13. do 15. ure 
na naslovu Aškerčev trg 11 v Šmarju pri Jelšah.
Zavezanci lahko pridobijo vse informacije v zvezi z 
izpolnjevanjem svojih davčnih obveznosti na sedežu 
urada na naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje, na 
spletni strani www.fu.gov.si ali postavijo vprašanje 
preko ce.fu@gov.si. Pisne vloge lahko naslovijo na 
Finančni urad Celje, p.p. 2399, 3102 Celje, jih oddajo 
preko eDavkov kot lastni dokument ali prinesejo 
osebno na urad v času uradnih ur. 
Uradne ure Finančnega urada Celje so: 
ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure
Kontaktni podatki: 03 422 33 00 (fizične osebe po 
odzivniku navedene klicane številke pritisnejo 3, 
nato 1 in nato prve tri številke svoje davčne številke).

Občinsko glasilo Šmarske novice raznaša Pošta 
Slovenije. Če glasila niste prejeli na dom, se obrnite 
na pošto v Šmarju pri Jelšah, Šentjurju, Pristavi pri 
Mestinju, Podčetrtku ali na Podplatu in jim sporočite, 
da glasila niste prejeli. Tako vam bodo glasilo lahko 
dostavili naknadno. Glasilo dobite brezplačno na 
Občini Šmarje pri Jelšah, v elektronski obliki je 
dostopno tudi na spletni strani www.smarje.si. 
Naslednja številka bo izšla v petek, 21. julija 2017. Rok 
za oddajo prispevkov in obvestil je sreda, 5. julij 2017.
Uredništvo

Finančna	pisarna	poleti

Raznašanje	glasila	

Objava oglasov 
V občinskem glasilu Šmarske novice lahko objavljate 
oglasna sporočila. Oglas naj bo pripravljen v formatu 
PDF, zapisan v standardu PDF/X-3:2002, barvnem siste-
mu CMYK in resoluciji 300 dpi. Pri oblikovanju oglasov 
upoštevajte naslednje mere: 
- cela stran 210 x 297 mm / polovica strani, ležeče, 148 
x 210 mm / polovica strani, pokončno, 105 x 210 mm / 
četrtina strani, pokončno, 105 x 148 mm / osmina strani, 
ležeče, 74 x 105 mm

Cene oglasov
notranja stran - cela stran: 150 eur / zadnja stran - cela 
stran: 250 eur / zadnja stran - polovica strani: 150 eur / not-
ranja stran - polovica strani: 100 eur / notranja stran - četr-
tina strani: 60 eur / notranja stran - osmina strani: 30 eur
Oglaševanje na naslovnici ni možno. 
Oblikovanje oglasov zaračunava izvajalec storitev obliko-
vanja in tiska občinskega glasila po svojem ceniku; cena 
je odvisna od zahtevnosti in znaša od 20 do 50 evrov. 
Cene ne vključujejo DDV-ja.
Pravila oglaševanja so v celoti objavljena na spletni strani 
Občine Šmarje pri Jelšah v zavihku Občinsko glasilo. 
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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
Informacije:	041	623	363,	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

petek, 30. junij, ob 21.00
Stand	up	Jelšingrad
Dvorišče dvorca Jelšingrad

V	goste	prihajajo:	Srdjan	Jovanović,	
top	ime	srbske	stand	up	komedije,	
Nejc	Šmit,	voditelj	oddaje	Popšop	
na	RTV	Slovenija,	Eva	Virc,	ženska	
v	komediji,	Rok	Škrlep,	trikratni	
zmagovalec	spopada	komikov;	
gostitelj	večera	bo	Aleš	Novak.	
Cena	vstopnic	je	10	evrov,	na	dan	
dogodka	13	evrov.	Predprodaja	
vstopnic	je	pri	Vialli	pubu	v	
Šmarju	pri	Jelšah.	V	primeru	
slabega	vremena	bo	predstava	
v	Kulturnem	domu	Šmarje	pri	
Jelšah.
Organizator:	Milijonček,	Novak	in	
drugi,	d.n.o.,	v	sodelovanju	s	KŠŠO

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 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:	041	587	194,	Vladimir	
Šilec	

sobota, 1. julij, od 20.00
Krajevni	praznik	v	Mestinju
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

sobota, 1. julij, od 20.00
Nočno	gasilsko	tekmovanje	za	25.	
pokal	Mestinja	in	zabava	z	ansam-
blom	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

sobota, 1. julij, od 20.00
Dnevno-nočni	turnir	v	malem	no-
gometu	veterani	+45
Sladka Gora, igrišče 

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

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
Meddruštveno	tekmovanje	za	
pokal	Občine	Šmarje	pri	Jelšah	z	
gasilsko	veselico
Šmarje pri Jelšah, šotor pred 
gasilskim domom 

Tekmovanje	za	pokal	občine	bo	
od	20.	do	23.	ure	na	parkirišču	
trgovine	Mercator.	Obenem	bo	
potekala	gasilska	veselica	pred	
gasilskim	domom	Šmarje	s	
skupino	Petka.	Bogat	srečelov,	
vino	domačih	vinogradnikov,	
bogate	porcije	hrane	lokalnega	
mesarja.	Izkupiček	prireditve	bo	
organizator	namenil	za	nakup	
gasilske	opreme.	
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
Šmarje pri Jelšah, atrij muzeja 
baroka

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



STAND UP
KOMEDIJA

ALEŠ NOVAK

EVA VIRC ROK ŠKRLEP 

30.6.2017 OB 21:00
JELŠINGRAD, ŠMARJE PRI JELŠAH

CENA VSTOPNIC
- PREDPRODAJA (Vialli pub) 10 €

- NA KRAJU DOGODKA 13 €

- INFO in rezervacija: 031 576 389

V primeru slabega vremena bo prireditev v KD Šmarje pri Jelšah

Organizator: Milijonček, Novak in drugi d.n.o. v sodelovanju s KŠŠO

NEJC ŠMIT 

SRDJAN JOVANOVIC

Del predstave bo v srbohrvaškem jeziku.

Ves izkupiček dogodka bodo gasilci namenili na zakup gasilske 
opreme, ki jo potrebujejo za reševanje ljudi, premoženja in živali. 

NA POMOČ!

PGD ŠMARJE PRI JELŠAH
vabi na

GASILSKO VESELICO 
z ansamblom PETKA

v soboto, 8. julija 2017, 
od 20.00 pod šotorom 

pri gasilskem domu 
v Šmarju pri Jelšah 

* ansambel PETKA
* bogat srečelov

* pestra kulinarična ponudba
* tekmovanje gasilskih desetin za 
prehodni pokal Občine Šmarje pri 

Jelšah na parkirišču pri 
Mercatorjevem centru Jelša 


