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Praznovanje 90-letnice PGD 
Šentvid pri Grobelnem
17. junija so gasilke in gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Šentvid pri Grobelnem 
obeležili 90. obletnico delovanja društva. 
Dogodka so se poleg gasilcev iz celotne Gasilske zveze 
Šmarje pri Jelšah udeležili tudi: župan Stanislav Šket, 
predstavnik Gasilske zveze Slovenije Janko Žuntar, 
namestnica predsednika Gasilske zveze Šmarje pri 
Jelšah Josipa Hrepevnik in predsednik Krajevne 
skupnosti Šentvid pri Grobelnem Branislav Žogan. 
V slavnostni paradi so sodelovali trije ešaloni, in sicer 
ešalon praporjev, članov in članic ter motorizirani 
ešalon. Za glasbeno popestritev so poskrbeli člani 
Godbe na pihala Šmarje pri Jelšah. Dogajanje se je 
nato preselilo pred gasilsko-kulturni dom, kjer se je 
odvila osrednja slovesnost ob praznovanju visokega 
jubileja društva. Nastopili so še učenci podružnične 
šole Šentvid in pevci moškega zbora Šentvid pri 
Grobelnem.
Pred 90 leti so se zbrali domači napredno misleči 
možje in fantje z namenom, da bi si v nesreči med 
seboj organizirano pomagali in tako je bil v Šentvidu 
24. 4. 1927 prvi občni zbor takratne Prostovoljne 
gasilske čete Sv. Vid pri Grobelnem. Po ustanovitvi 
društva so takratni člani takoj začeli zbirati sredstva 
za nakup nujne opreme za gašenje požarov in gradnjo 
gasilskega doma, saj brez te in prostorov ne bi mogli 
delovati. Društvo je uspešno premagovalo številne 
padce in iz njih izšlo vedno močnejše. Tako smo tudi 
letos s pomočjo Občine Šmarje pri Jelšah, Krajevne 
skupnosti Šentvid pri Grobelnem in krajanov uspešno 
zaključili dve večji naložbi – dograditev garaže in 
preplastitev asfalta pred gasilskim domom ter nakup 
gasilskega vozila GVC 16/25.

Podeljena so bila priznanja in odlikovanja članom 
društva za zasluge in delo na področju preventive, 
operative, vzgoje in usposabljanja ter druge 
organizacijske dejavnosti v prostovoljni gasilski 
organizaciji. Društvo je s strani Gasilske zveze Slovenije 
prejelo gasilsko plemenico I. stopnje. Podeljene so 
bile še zahvale in plakete ostalim gasilskim društvom 
Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, prijateljskim 
društvom iz sosednje Hrvaške, botrom in vsem, ki so 
sodelovali pri izgradnji garaže.

Natalija Šolinc, predsednica

Člani PGD Šentvid na slavnostni dan. Foto: arhiv društva

Gasilska parada skozi Šentvid. Foto: arhiv društva

Ob jubileju so namenu predali povečano garažo 
gasilskega doma in novo vozilo. Foto: arhiv društva
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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, 13. september. Naslednja številka izide 29. septembra.

Na naslovnici: Zala Čujež in Klara Dečman, diamantni maturantki
Foto: Dejan Hribernik

Piše: Sergeja Javornik, odgovorna urednica

Sedmi mesec letos in sedma letošnja številka občins-
kega glasila Šmarske novice. V vaše domove ponov-
no prinašamo številne novice o dogajanju in delu na 
različnih področjih, v občinski upravi in drugih usta-
novah, društvih … Hvala vsem, ki ste se potrudili in 
pripravili kakovostne prispevke s fotografijami za ob-
javo. Veseli nas namreč, da občinsko glasilo prepozna-
vate kot možnost in priložnost sporočiti soobčanom, 
kdo ste, kaj počnete, kaj ste dosegli in kaj načrtujete. 

Vsaka nova izdaja je za nas nov izziv, nova priložnost, 
nova obveznost. Je nekaj drugačnega, posebnega. Kot 
so posebni in drugačni letni časi. 

Poletje je drugačno zaradi sproščenosti, ležernos-
ti, sproščenosti, počitnic, oddiha … Poletni dnevi so 
večinoma v znamenju sonca, vročine, sparine, žal 
občasno tudi neurij. V poletnih nočeh utihnejo zvoki, 
ki jih ustvarja človek, in pridejo do izraza zvoki narave 
in nje magična svetloba. V poletju vse drugače diši, 
zveni, marsikaj drugače doživimo in občutimo. Polet-
je je čas za izjemno dragocenost, če jo znamo ceniti.  

Dragoceno je dovoliti si pozabiti na čas. Vstati s son-
cem in preganjati jutranje meglice. Ležerno uživati ob 
skodelici jutranje kave ali čaja, ki bogati(ta) zajtrk. Ob 
rahlem vetriču v prijetni senci brati knjigo ali pa le 
opazovati svet okoli sebe. Brezskrbno, brez ujetosti v 
brezglavo hitenje in pehanje, ki nas ropata človečnos-
ti. Zaspati pod zvezdami in z njimi. Dragoceno je pre-
prosto odklopiti in narediti poletje drugačno. 

Zaspite z zvezdami, prebujajte se s soncem. Naredite 
si čudovito poletje, doživite nepozabna doživetja, ust-
varite nepozabne spomine, delite veselje in radost, 
naberite si nove pozitivne energije. Neizmerno uži-
vajte.
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Gradnja novega nadhoda in posodobitev parkirišča za 
javni potniški promet v Šmarju pri Jelšah sta se začeli 
in naj bi bili končani v jeseni. »Takšne naložbe so za 
nas dobrodošle in zanimive, saj želimo urediti stanje 
ob nadhodih in nivojskih prehodih. Na manj obreme-
njenih progah smo odvisno od sodelovanja lokalne 
skupnosti; kjer ta kaže voljo, so naložbe prej uresni-
čljive. Res je letos na voljo tudi več denarja za njihovo 
uresničitev in želimo si še več takšnih projektov,« je 
ob podpisu pogodbe 30. junija dejal Damir Topolko, 
direktor Direkcije za infrastrukturo.
Župan Stanislav Šket se je zahvalil vsem, ki so sode-
lovali pri projektu. Nadhod bo predvsem na bolj varen 
način povezal severni in južni del naselja, ker bo brez 
stopnic, bo prijazen pešcem, invalidom, spremljeval-
cem otroških vozičkov. »Na severnem delu je peta 
največja šola v Sloveniji, nastajata dve novi naselji, na 
južni strani so vrtec in vsi večstanovanjski objekti. Ver-
jamem, da bo več šolarjev hodilo peš, s čimer se bo 
zmanjšal zelo gost promet v okolici šole. Prepričan sem 

tudi, da bo kakšen avto manj na cesti do Celja, saj bodo 
ljudje tukaj parkirali in se na delo odpeljali z vlakom,« 
je dejal župan. Obstoječi nadhod ostaja. Njegova na-
daljnja raba bo odvisna od umestitve nadomestne ces-
te (obvoznice) ob železniški progi.
Gradnja 132 metrov dolgega nadhoda bo stala nekaj 
več kot 332 tisoč evrov, od tega bo državna direkcija 
zagotovila 232 tisoč evrov, ostalo občina. Za izvajalca je 
bilo izbrano celjsko podjetje Lugariček. (SJ) 

Nadhod jeseni

Pogodbo so podpisali (z desne): Damir Topolko, 
Stanislav Šket in Franjo Lugariček. Foto: arhiv občine

Na Sv. Štefanu nemoteno potekajo dela v sklopu izgra-
dnje telovadnice pri podružnični osnovni šoli (POŠ). 
Telovadnica bo v prizidku na južni strani šole. Prizidek 
bo obsegal 378,84 m², od tega bo športnih površin 
240,20 m². Telovadnica bo omogočala izvajanje 
športne vzgoje učencev v POŠ in otrok, vključenih v 
tamkajšnja dislocirana oddelka vrtca. Obenem bo 
v telovadnici mogoče izvajati rekreacijo za krajane, 
društvom in klubom bo nudila prostorske možnosti 
za izvajanje njihovih programov dela. V telovadnici bo 
mogoče organizirati različne prireditve.
»To bo pomembna pridobitev za otroke in krajane. 
Podružnica Sv. Štefan je najbolj oddaljena od matične 
šole v Šmarju pri Jelšah, otroci nimajo primernega 
prostora za vadbo, krajani pa ne za rekreacijo in 
izvedbo različnih prireditev,« je ob podpisu pogodbe 
z izbranim izvajalcem dejal župan Stanislav Šket. 
Izpostavil je, da bo telovadnica na Sv. Štefanu prvi 
skoraj nič energijski objekt splošnega družbenega 
pomena v občini. »Občina se je s projektom kot prva 
v Sloveniji prijavila in uspela na razpisu Eko sklada. 

Pridobili smo 118.904 evrov nepovratnih spodbud. 
Poleg tega smo na razpisu Fundacije za šport pridobili 
še 67.123 evrov za sofinanciranje naložbe, ki bodo 
izplačani do leta 2019,« je povedal župan. 
Celotna vrednost naložbe je 587.799,26 evra, od tega 
bodo gradbena dela stala 575.172,26 evra. Denar za 
celotno naložbo je zagotovljen v letošnjem občinskem 
proračunu.
Pogodbeni rok za končanje del je pol leta, glavnino 
zemeljskih del naj bi opravili med poletnimi 
počitnicami. »Zavezujemo se, da bomo v pogodbenem 
roku, kakovostno, v skladu z zakonodajo, projektno 
dokumentacije in pravili stroke končali delo,« je 
napovedal Matjaž Pavčič, direktor Remonta Celje. 
Do 15. avgusta bodo naredili zaščitno pilotno steno, 
porušili objekt, ki ga je uporabljalo tamkajšnje 
športno društvo, prevezali in prestavili bodo zunanje 
komunalne in energetske vode. V avgustu bodo 
končana vsa zemeljska dela vključno z zavarovanjem 
gradbene jame. Obenem bodo povezali obstoječo 
kanalizacijo šole na novo kanalizacijo in vgradili malo 
čistilno napravo.
Za izgradnjo telovadnice je bila do začetka leta 2016 
izdelana vsa projektna dokumentacija, v maju 
2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Maja letos 
je Občina objavila javno naročilo za izvedbo del. Ker 
so vse prispele ponudbe presegale zagotovljeno 
višino denarja v občinskem proračunu, je Občina vse 
ponudbe zavrnila in objavila novo javno naročilo. 
V ponovljenem postopku javnega naročila je bil po 
zaključenih pogajanjih izbran Remont. Izbrani izvajalec 
strokovnega nadzora pri gradnji, izdelave varnostnega 
načrta in storitev koordinatorja za varstvo pri delu je 
podjetje Studio 73 iz Štor, ki bo dela opravil za 12.627 
evrov. Podjetje Studio 73 je izdelalo tudi vso projektno 
dokumentacijo. (SJ)

Telovadnica na Sv. 
Štefanu do konca leta

Matjaž Pavčič in Stanislav Šket med podpisom 
pogodbe. Foto: Sergeja Javornik
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Z julijem na Vegovi 
ulici prikazovalnik 
hitrosti

Slovesno v 
Sp. Mestinju

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 
je v sklopu projekta Skupaj za večjo varnost – 
prikazovalniki hitrosti ''VI VOZITE'' izbranim občinam 
Šmarje pri Jelšah, Pivka, Naklo in Prevalje podelila 
prikazovalnik hitrosti v trimesečni brezplačni najem z 
možnostjo podaljšanja. 
Na podlagi razpisnih kriterijev so imele prednost 
občine z lokacijami oziroma mesti z visoko stopnjo 
prometnih nesreč s poškodbami in smrtjo udeležencev 
ter lokacije, kjer so pogoste prekoračitve hitrosti 
voznikov motornih vozil. Agencija želi z namestitvijo 
prikazovalnikov hitrosti vse udeležence v cestnem 
prometu pozvati k strpni vožnji in nižjim hitrostim 
ter s tem prispevati k izboljšanju varnosti v cestnem 
prometu.
Vegova ulica je bila, tudi na pobudi Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah 
in Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, izbrana za 
postavitev prikazovalnika hitrosti na območju občine 
Šmarje pri Jelšah. Omejitev na tej lokaciji je 50 km/h. 

mag. Anita Reich

Že v prvih dneh meritev je 29 odstotkov vozil 
vozilo nad omejitvijo. Najvišja izmerjena hitrost je 
bila kar 82 km/h. Kazen za prekoračitev hitrosti v 
naselju, kjer je splošna omejitev 50 km/h, nad 30 
km/h je 1000 evrov in 9 kazenskih točk.

Zadnji petek v juniju je bilo slovesno v Sp. Mestinju. 
Uradno je bila namenu predana 400 metrov dolga 
nova povezovalna cesta, ukinjen nivojski prehod, 
obnovljeno nivojsko križanje, urejen priključek na 
cesto proti Zibiki in povezava obstoječe kolesarske poti 
Šmarje–Podčetrtek. Dela je opravilo celjsko podjetje 
Lugariček. Naložba je stala 209 tisoč evrov, od tega je 
Direkcija za infrastrukturo prispevala nekaj več kot 
138.500 evrov, ostalo občina.
Projekti so bili končani že pred desetletjem, denarja 
za uresničitev ni bilo. Izvedba je po besedah Damirja 
Topolka, direktorja državne direkcije za infrastrukturo, 
rezultat dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo in 
tudi dejstva, »da imamo na direkciji po nekaj sušnih 
finančnih letih spet več denarja za tovrstne projekte.« 
Slovesnost je simbolično naznanila tudi začetek 
posodobitve ceste Sp. Mestinje–Zibika. Slatinsko 
podjetje Kit-ak gradnje dela že izvaja, pogodbeni rok 
za končanje je konec maja 2018. 
Slovesnost v vročem popoldnevu sta s hudomušnim 
nastopom o težavah pri izgradnji in obnovi cestne 
infrastrukture popestrila Urban in Ana Čokl, z 
glasbeno-pevskimi nastopi pa Filip Kunej, Aleška 
Voh, Veronika Novak in zibiški oktet. Po rezanju 
traku so po kolesarski stezi zapeljali člani šmarskega in 
šentjurskega športnega društva. (SJ)

Prikazovalnik hitrosti v Vegovi ulici. 
Foto: arhiv občine

Prevzem prikazovalnika hitrosti 21. junija. Na 
fotografiji mag. Igor Velov, direktor Javne agencije 
za varnost prometa, in mag. Anita Reich, skrbnica 
projekta.

Trak so prerezali predstavniki državne direkcije za 
infrastrukturo, občine in izvajalca del. Foto: arhiv občine

Urejeno infrastrukturo so preizkusili še kolesarji. 
Foto: arhiv občine
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Iz proračuna 2017 v tej številki predstavljamo fi-
nanciranje področja zdravstvenega varstva.

Piše: Zlatka Pilko

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in 
razvoj zdravstvenega varstva na svojem območju na 
podlagi zakonov o lokalni samoupravi, o zdravstveni 
dejavnosti in o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
V letošnjem proračunu je za področje zdravstvenega 
varstva namenjeno 159.965 evrov. 

Obvezno zdravstveno  
zavarovanje nezavarovanih  
občanov
Največ 108.000 evrov je namenjenih za pokrivanje pri-
spevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezpo-
selnih oseb. Ta pravica je določena v 30. členu Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Upravičence, 
prijave in odjave v obvezno zdravstveno zavarova-
nje izvaja center za socialno delo, prispevke je dolžna 
pokrivati občina. Prispevek za posameznega zavaro-
vanca znaša 30,91 evra mesečno. Načrtovano je, da bo 
treba pokriti prispevek za 290 zavarovancev mesečno.

Preprečevanje zasvojenosti 
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti 
(LAS) deluje od leta 2005. V skupino, ki šteje 7 članov, 
so imenovani predstavniki zdravstvenega doma, šole, 
centra za socialno delo, knjižnice, policije in mladih. 
Osnovna naloga LAS-a je izvajanje preventivnih aktiv-
nosti za preprečevanje odvisnosti od drog, osveščanje 
prebivalcev o oblikah zasvojenosti in škodljivosti uži-
vanja prepovedanih drog. Za delovanje skupine je v 
proračunu letos namenjenih 3.000 evrov. 

Letovanje zdravstveno  
ogroženih otrok
Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Šmarje pri 
Jelšah vsako leto organizira letovanje zdravstveno 
ogroženih otrok iz vseh občin upravne enote Šmar-
je pri Jelšah. Otroke za letovanje predlagajo osebni 
zdravniki oz. pediatri. Letovanja se udeleži okrog 90 
otrok. Večino zneska za letovanje, ki znaša približno 
250 evrov, financira Zavod za zdravstveno varstvo. V 
letošnjem proračunu je za je za ta namen načrtovanih 
1.200 evrov, kar bo zadoščalo za sofinanciranje letova-
nja v višini 50 evrov za 25 otrok iz naše občine.

Nadstandardna dežurna služba
Zdravstveni dom (ZD) Šmarje pri Jelšah že vrsto let or-
ganizira in izvaja dežurno službo za območje šestih ob-
čin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno varstvo zago-
tavlja sredstva le za eno dežurno ekipo na centralnem 
dežurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. Decembra 2008 
je ZD na zahtevo občin uvedel nov model izvajanja de-
žurne službe (DS), ki zagotavlja spoštovanje Pravilnika 
o službi nujne medicinske pomoči in hkrati zagotavlja 
določeno obliko nadstandarda, ki ga financirajo vse 
občine ustanoviteljice. Nadstandard je zagotovljen v 
obliki dodatnih dežurnih ambulant v zdravstveni po-
staji Rogaška Slatina ter na Kozjanskem in dodatnega 
zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 
ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Tak nad-
standard je dopolnjen še z delom medicinske sestre, 
ki v času DS dela na centralnem dežurnem mestu in 
ni aktivna samo v vlogi sestre v pripravljenosti, kot je 
določeno s pravilnikom. Tako organizirano nadstan-
dardno DS v obliki dveh dodatnih dežurnih ambulant 
in dodatnega zdravnika v skladu z vsakoletnim dogo-
vorom financirajo občine ustanoviteljice, med tem ko 
medicinske sestre na centralnem dežurnem mestu fi-
nancira ZD. V letu 2017 bodo občine zagotovile 115.00 
evrov, od tega Občina Šmarje pri Jelšah v deležu glede 
na število prebivalcev 31,97 odstotka skupnega zneska, 
to je 36.765 evrov.
Sicer pa ZD Šmarje pri Jelšah, ki izvaja osnovno zdra-
vstveno dejavnost na območju šestih občin in ima se-
dež v Šmarju pri Jelšah, večino sredstev za izvajanje 
dejavnosti pridobiva iz obveznega in dodatnega zdra-
vstvenega zavarovanja. Celotni prihodki ZD so lani 
znašali 5.065.174 evrov.

Mrliško ogledna služba
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-
varovanju nalaga lokalni skupnosti dolžnost financi-
ranja mrliško-ogledne službe. Mrliške oglede izvajajo 
zdravniki zdravstvenih domov, če ne morejo ugotoviti 
razloga smrti, odredijo obdukcijo pokojnika. Občina 
mora zagotavljati sredstva za mrliške oglede, obduk-
cije in prevoze na obdukcije. V zadnjih letih se število 
mrliških ogledov povečuje. Občina nima vpliva na cene 
in število odrejenih ogledov in obdukcij. V letošnjem 
proračunu je za izvajanje mrliško ogledne službe na-
menjenih 11.000 evrov.

Zdravstveno varstvo 
Iz proračuna 2017
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Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da bodo do 31. ok-
tobra 2017 občasne delne in popolne zapore občinskih 
cest Spodnje Mestinje–Zibiška vas in Zibika–Vršna vas. 
Zapore so potrebne zaradi celovite prenove in razši-
ritve voziščne konstrukcije v dolžini 3.450 metrov. Dela 

opravlja podjetje KIT-AK gradnje iz Rogaške Slatine.
V času zapor promet poteka po vzporednih cestah in 
je označen z ustrezno cestno prometno signalizacijo. 
Hvala za razumevanje. 

V prvih dneh septembra bodo šolske poti ponovno varovali člani sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, policisti postaje Šmarje pri Jelšah in prostovoljci. Učencem bodo pomagali 
prečkati cesto na nevarnejših odsekih, s svojo prisotnostjo pa opozarjali voznike na previdnejšo 
vožnjo. V sklopu akcije bodo preverjali še uporabo varnostnega pasu in otroških sedežev v avto-
mobilih.
Otroci bodo po daljših počitnicah bolj razigrani, kot začetniki pa ne poznajo vseh pasti šolskih 
poti in zaradi starosti ne zmorejo prepoznati vseh nevarnosti, ki prežijo nanje. Prvošolcem in 
malim maturantom v vrtcu bodo v akciji podarili rumene rutice in kresničke, staršem prvošol-
cem pa brošure z napotki za večjo varnost njihovih otrok. (SJ)

Republiški inšpektorat za delo izvaja projekt Odpra-
vimo konflikte na delovnem mestu – Ozaveščanje o 
možnosti posredovanja v sporu med delavcem in de-
lodajalcem ter svetovanje delodajalcem. V sklopu pro-
jekta bo izvedenih več aktivnosti, med drugim strokov-
ni posveti, delavnice, srečanja … na temo varnosti in 
zdravja pri delu ter mirnega reševanja sporov. 
Na pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za delo 
bodo delavnice potekale tudi v Šmarju pri Jelšah. Ude-
ležba bo za delodajalce brezplačna. To je pomemben 
podatek, saj številni ponudniki izobraževanja organi-
zirajo proti plačilu, kar za številne delodajalce predsta-
vlja izjemno visok strošek, mnogi si tega sploh ne mo-
rejo privoščiti. Predvidoma bodo delavnice v Šmarju 
pri Jelšah jeseni, o čemer bomo javnost obvestili preko 

občinskega glasila, občinske spletne strani in drugih 
komunikacijskih kanalih. 
Predlagane teme delavnic so s področja varnosti in 
zdravja pri delu (npr. miti in resnice o preventivnih 
zdravstvenih pregledih, psihosocialni dejavniki na de-
lovnem mestu, izjava o varnosti z oceno tveganja, var-
no delovno okolje) in mirnega reševanja sporov (npr. 
vloga inšpektorata za delo pri sporih, kako zaposliti 
delavca in ga prijaviti v zavarovanje, odgovornosti in 
obveznosti delavca v delovnem razmerju, diskrimina-
cija, trpinčenje in nadlegovanje na delovnem mestu). 
Vse informacije bodo udeležencem delavnic posredo-
vane brezplačno, udeleženci bodo prejeli tudi potrdilo 
o udeležbi. (SJ)

Zapore cest na območju Zibike

Za varne šolske poti

Odpravimo konflikte na delovnem mestu

Zaradi obnovitvenih del bodo do konca 
oktobra občasne zapore na območju Zibike.  
Foto: občinski arhiv 
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Referenčne ambulante 
Referenčna ambulanta družinske medicine je naziv za 
ambulanto družinske medicine z razširjenim timom 
zdravstvenega osebja, v kateri paciente poleg zdravni-
ka in medicinske sestre spremlja tudi diplomirana me-
dicinska sestra. Ta je prevzela spremljanje določenih 
parametrov urejenih kroničnih bolezni in preventivne 
aktivnosti. Preventivna ambulanta prispeva k osvešča-
nju o pomenu zdravja in zdravega načina življenja.  
Če bomo zaživeli zdravo življenje in dolgoročno pri-
spevali h kakovosti svojega življenja in zdravja, bomo 
v nekaj letih zmanjšali srčno-žilne bolezni, sladkorne 
bolezni, debelosti in raka. Preventivni pregled je v celo-
ti brezplačen. Na pregled vabimo preko pisnega vabila, 
lahko vas napoti vaš osebni zdravnik ali pa kar sami 
pokličete v referenčno ambulanto in se naročite k di-
plomirani medicinski sestri, ki dela z vašim osebnim 
zdravnikom. Če prejmete vabilo, vas prosimo, da se 
odzovete; če na pregled ne boste mogli, pokličete in se 
dogovorite za drug termin. 
Pred pregledom v referenčno ambulanto boste najprej 
napoteni v laboratorij na odvzem krvi. Za osnovni pre-
ventivni pregled se potrebuje lipidogram (maščobe) 
in vrednost glukoze (krvni sladkor) na tešče, ki nam 
omogočata izračun koronarne (srčno žilne) ogrože-
nosti. Obravnava v referenčni ambulanti traja približ-
no 45 min in je individualna. 
Cilj referenčnih ambulant je, da s pomočjo medicinske 
sestre ugotovite, ali imate dejavnike tveganja, kako jih 
odpraviti, in ste informirani o nenalezljivih kroničnih 
boleznih. Če ste bolj dovzetni za določeno bolezen, 
skupaj sestavita načrt, kako boste izboljšali zdravstve-
no stanje. V primeru, da ste prišli na redni pregled, 
ker imate kronično bolezen, diplomirana medicinska 
sestra opravi dodatne meritve. Če vrednosti preveč 
odstopajo od normale, vas lahko zdravnik napoti na 
dodatne preglede ali posvet. Hkrati se vam ponudi 
priložnost, da se vključite v brezplačne programe za 

hujšanje, odvajanje od kajenja in mnoge druge pre-
ventivne programe, ki potekajo v zdravstveno vzgojnih 
delavnicah Cindi pod vodstvom Magde Marija Sep. 

Pripravile: Olja Mesec, Bernardka Krumpak, Mateja 
Plavčak, Tanja Čokl, diplomirane medicinske sestre v 
referenčnih ambulantah ZD Šmarje pri Jelšah

Kontaktni podatki referenčnih ambulant:
• Ref. ambulanta Jug Blanka, Šmarje pri Jelšah: Bernardka 

Krumpak, dms, (03) 818 37 39, spl.amb3@zd-smarje.si.
• Ref. ambulanta Nassib Aurora, Šmarje pri Jelšah: Tanja Čokl, 

dms, (03) 818 37 21, referencna.AuroraN@zd-smarje.si.
• Ref. ambulanta Čakš Vera, Šmarje pri Jelšah: Mateja Plavčak, 

dms, (03) 818 37 17, referencna.Caks@zd-smarje.si.
• Ref. ambulanta Smole-Bajuk, Šmarje pri Jelšah: Mateja 

Plavčak, dms, (03) 818 37 17,  
referencna.smole-bajuk@zd-smarje.si.

• Ref. ambulanta Gobec Bojana, Podčetrtek: Bernardka Krum-
pak, dms, (03) 818 36 92, referencna.Gobec@zd-smarje.si.

• Ref. ambulanta Nassib Ali, Kozje: Olja Mesec, dms,  
(03) 800 26 14, ra.kozje@zd-smarje.si.

• Ref. ambulanta Likar-Zrnić-Bajc, Rogaška Slatina:  
Tanja Čokl, dms, (03) 818 37 64,  
referencna.likar-zrnic-bajc@zd-smarje.si.

• Ref. ambulanta Barlović, Rogaška Slatina: Olja Mesec, dms, 
(03) 800 26 14, referencna.barlovic@zd-smarje.si.

• Cindy delavnice: Magda Marija Sep: tel: 031 571 405,  
magda.plavcak@zd-smarje.si.

Skrajno varčevanje s pitno vodo je še vedno nujno na 
vseh območjih, ki jih s pitno vodo oskrbuje javno pod-
jetje OKP Rogaška Slatina. Pitno vodo je strogo pre-
povedano uporabljati za zalivanje zunanjih površin, 
polnjenje bazenov, pranje in polivanje cestišč, dvorišč 
in avtomobilov. Gasilci lahko vodo vozijo le po pred-
hodni pisni odobritvi prevoza stranki s strani uprav-
ljavca vodovoda. Preprečiti je treba tudi vso drugo ne-
gospodarno rabo pitne vode. Vsak opažen nekontroli-
ran iztok vode je treba sporočiti na dežurno številko  
031 362 539.
Nadzor nad spoštovanjem ukrepa poostreno nadzirajo 
delavci OKP-ja in pristojni občinski inšpekcijski organ. 

V primeru kršitev bodo inšpektorji ukrepali. Globa za 
fizične osebe je 400 evrov, za pravne osebe, samostojne 
podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, od 1.400 do 2.500 evrov. Z globo 400 evrov 
se kaznujejo tudi njihove odgovorne osebe. (SJ)

Občina Šmarje pri Jelšah dosledno spoštuje in upošte-
va stroge varčevalne ukrepe pri porabi pitne vode, ki 
za območje celotne občine veljajo od konca maja. Za 
zalivanje gredic na javnih površinah v občini delavci, 
vključeni v programe javnih del, uporabljajo izključno 
vodo iz vodnjaka in ne iz sistema javnega vodovodnega 
omrežja.

V Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah delujejo 
referenčne ambulante v vseh splošnih ambulantah in 
ambulantah družinske medicine. Foto: arhiv ZD
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Krajevna skupnost Mestinje je edina od desetih v 
občini, ki redno obeležuje krajevni praznik. Letoš-
nje slavje je bilo v znamenju več pomembnih pri-
dobitev. 

Piše: Sergeja Javornik
Foto: Sergeja Javornik

V sklopu izgradnje tretje faze kanalizacije je bilo zgra-
jenih 1.666 metrov sistema, na katerega se bo lahko 
priključilo 57 objektov. Ob tem je bilo več cest oziroma 
ulic preplaščenih, »kar bo prispevalo k večji varnosti in 
lepšemu videzu naselja,« je na slovesnosti dejal župan 
Stanislav Šket. K večji urejenosti so po županovih be-
sedah prispevali še ureditev makadamskega parkirišča 
ob glavni cesti in rušitev nekdanje Straškove gostilne, 
pa tudi ureditev pešpoti, drevoreda in makadamskega 
parkirišča pri podružnični šoli. 
»Opravljena dela so odraz volje in prizadevanj vseh 
krajanov ter dobrega dela vodstva krajevne skupnos-
ti,« je poudaril župan. Sodelovanje, tudi z državnimi 
institucijami, bo nujno še naprej, saj naj bi se že jeseni 
začela ureditvena dela v križišču proti Podčetrtku. Tako 
župan kot predsednik krajevne skupnosti Vladimir 
Šilec sta se v nagovorih zahvalila še vsem lastnikom 
zemljišč in krajanom za potrpežljivost in razumevanje 
v času gradbenih del. 

Slovesnost, ki je bila prvega julija, so obogatili malčki 
iz vrtca in učenci podružnične šole Mestinje, ki so peli 
in plesali. Nastopila je še folklorna skupina Kulturnega 
društva Jakob Sket. Druženje krajanov se je nadalje-
valo pozno v noč na veselici, ki so jo gostili mestinjski 
gasilci. Ti so izvedli še tradicionalno nočno gasilsko 
meddruštveno tekmovanje. 

Krajevni praznik v Mestinju
V sklopu izgradnje tretje faze kanalizacije so bile preplaščene tudi nekatere ceste in ulice. 

Nastopila je še mestinjska folklorna skupina. 

Kulturni program so izvedli otroci iz vrtca in učenci 
podružnične šole Mestinje. 
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Petrovo, praznik fare Kristan Vrh, smo 
drugega julija proslavili z veliko slove-
snostjo. 

Piše: Mateja Voh
Foto: arhiv Mateje Voh

Blagoslovljena je bila obnovljena župnijska 
zgradba, vez med preteklostjo in sedanjostjo 
ter naložba za prihodnje rodove. Farni pra-
znik smo obeležili s procesijo in sveto mašo, 
ki jo je vodil pater Ernest Benko, ob zvokih 
šmarske pihalne godb, pomoči Prostovolj-
nega gasilskega društva Kristan Vrh, otroci 
so izvedli kulturni program.

Jože Zamuda bi bil 
ponosen
Po smrti župnika Jožeta Zamude smo se fa-
rani spraševali, ali bo arhitekturni biser iz 19. 
stoletja v središču vasi sameval in propadal. 
Župnik Zamuda je še pred smrtjo velikokrat 
govoril o obnovi strehe na župnišču. Zato 
smo sledili srcu in zavihali rokave, seveda ob 
stalni podpori župnika Tadeja Linasija, ki je 
bil gonilna sila projekta. 
V slabih dveh letih je bila obnovljena streha, 
vhod župnišča krasijo nova glavna in stran-
ska vrata, fasada je prebarvana. V župnišču 
je urejenih pet svetlih prostornih sob – učil-
nica, knjižnica, velika večnamenska soba in 
manjša soba za goste –, v katerih so popol-
noma obnovili tla, stropovje, stene, sistem 
ogrevanja in razsvetljave. 
Uredili smo okolico kulturnega spomenika, 
kjer je bila pred 160. leti ustanovljena prva 

šola na vasi. Opravljena so bila izolacijska dela, poti so tlakovane, 
urejena je škarpa, urejena je čistilna naprava, novo je ozvočenje 
cerkve. 
Groba ocena opravljenih del znaša okoli 70.000 evrov. Iz občinske-
ga proračuna smo prejeli pomoč v višini 5.000 evrov. Ne moremo 
pa prešteti vseh ur prostovoljstva, ki smo jih domačini vložili v 
naš skupen projekt. Naredili smo, kar smo čutili, na kar bi bil naš 
župnik Jože Zamuda neizmerno ponosen. Dih jemajoče župnišče 
priča o ljudeh, ki delajo zemljo človeško in nosijo nebesa v srcih. 

Knjižnica je posebnost
Naj omenimo še bogato vsebino župnijske knjižnice. Ponaša se s 
številko več kot 2. 500 knjig. V njej najdemo najrazličnejše izvode 
svetih pisem, obredne knjige, molitvenike, prav tako posvetno li-
teraturo - leposlovje in leksikone ter knjige za otroke in mladino. 
Dve knjigi iz bogate zbirke zaradi posebnih pogojev hranijo v sefu 
župnišča Šmarje pri Jelšah, in sicer faksimile Dalmatinove Biblije 
iz leta 1584 in posebno ročno vezano izdajo Biblije, ki je bila natis-
njena le v 1000 izvodih in je leta 2008 izšla v Sloveniji. 

Praznik fare Kristan Vrh

S procesijo skozi kraj so obeležili farni praznik.

Obnovljeno župnišče z okolico je v ponos krajanom Kristan Vrha.
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PopRok, a cappella festival

Pohod med gorcami

Obiskovalci so uživali. Foto: arhiv organizatorja

Turistično društvo Skriti biser Sladka Gora je 
letos že trinajstič zapored izvedlo pohod Od 
gorce do gorce. Lepo vreme, enajst postojank 
med vinogradi in vinskimi kletmi ter pester 
spremljevalni program so bili dober razlog za 
okoli 200 pohodnikov, ki so brez težav preho-
dili krožno pot. 
Zadnja sobota v juniju je na Sladki Gori že 
tradicionalno rezervirana za pohodništvo in 
gastronomijo. Pohod je ena od prireditev ob 
prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, zato je po-
hodnike na začetku poti pozdravil tudi šmarski 
župan Stanislav Šket, ki je prehodil del poti. 
Župan je prireditev izkoristil za neformalno 
druženje županov Obsotelja in Kozjanskega, 
ki so se dobili na eni od postojank pohoda, v 
Smoletovi gorci.  

Naslednje leto se vrnejo 
Organizator je vsem udeležencem na startu 
zagotovil zloženko z opisom poti in ponudbo 
na posameznih točkah, prav tako so pohodni-
ki lahko izbrali praktično spominsko darilo. 
Janko Šket, predsednik Turističnega društva 
Skriti biser, ocenjuje, da je letošnji pohod, kot 
ostali pred njim, dobro uspel: »Pohodniki so se 
na začetno točko vračali s prijetnimi vtisi, prav 
tako so večinoma napovedali, da se naslednje 
leto ponovno vidimo.« Pohvalil je sodelovanje 
vseh udeleženih ponudnikov, ki so odprli vrata 
vinskih kleti in ostalih lokalnih znamenitosti. 
Želijo, da v prihodnjih letih ohranijo tradicijo 
organizacije pohoda ter jo nadgradijo z novimi 
ponudniki in vsebinami. 

Anita Čebular, foto: Janko Šket, Željko Lipnik 

Ob pomoči Javnega sklada za kulturne dejavnosti iz-
postava Šmarje pri Jelšah, Občine Šmarje pri Jelšah, 
Muzeja baroka in Župnije Šmarje pri Jelšah je vokalna 
skupina Amadeus pripravila festival najboljših vokal-
nih skupin z imenom PopRok. Že četrtič po vrsti se je 

festival odvil 6. julija z namenom povabila na bogato 
kulturno dogajanje, ki se obeta v domačem kraju tudi 
v času poletnih počitnic. Poleg organizatorjev se je 
predstavilo še 6 skupin, ki so prišle iz različnih kon-
cev Slovenije. V a cappella ritmih so prepevali Bassless, 
Kvartet Pušeljc, Male malice, Oktet 9, Študentski ša-
leški oktet in Vitis. Atrij Muzeja baroka je bil premaj-
hen za program raznovrstnega popa, jazza, ljudskih 
ritmov, klasičnih popevk ali rock glasbe. 
Vokalna skupina Amadeus se že veseli naslednjega tra-
dicionalnega PopRok festivala a cappella glasbe, ki bo 
zagotovo potekal prvi četrtek v juliju prihodnje leto. 

Monika Čakš

Pohodnike sta pozdravila predsednik društva Janko Šket in 
župan Stanislav Šket. 

Ena od postojank: kmetija Gorska roža.

Potiskova domačija. 

Na pot so se odpravili tudi kolesarji. 
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Dobro obiskan dan 
odprtih vrat čebelarjev

Veselih dogodkov nikoli preveč!

Šmarski čebelarji smo v petek, 9. junija, organizirali 
dan odprtih vrat. Obiskalo nas je 120 otrok iz vrtca in 
osnovne šole Šmarje pri Jelšah. Veseli smo bili obiska 
župana Stanka Šketa in ravnatelja osnovne šole Mitje 
Šketa ter ostalih obiskovalcev. 
Predstavili smo jim čebeljo družino, njeno bivališče, čla-
ne čebelje družine in satje, v katerem čebele skladiščijo 
med in cvetni prah. Spoznali so čebelarjeva opravila, 
čebelarsko orodje in vse, kar je v zvezi s pridobivanjem 
medu. Obiskovalce smo seznanili z našo čebelo kranj-
sko sivko kot pomembno opraševalko v kmetijstvu. 
Poučili smo jih o pomenu sajenja medovitih rastlin in 
aktivnostih, s katerimi lahko vsak posameznik pripo-
more k ohranitvi čebel in narave. Ljubiteljem medu 
smo ponudili različne vrste medu, odraslim pa medeni 
liker, ki je poskrbel za sprostitev in dobro voljo.  
Namen dneva odprtih vrat je bil seznaniti naše potro-
šnike, ožjo in širšo javnost o skrbi čebelarjev za prido-
bivanje kakovostnih in varnih čebeljih pridelkov. Lju-
dem želimo povedati, da so čebelji pridelki popolnoma 
naravno živilo, saj jim čebelarji v postopkih pridelave 
ničesar ne dodajamo, niti ne odvzemamo. S predsta-
vitvijo čebelarskih opravil in čebeljih pridelkov želimo 

doseči zaupanje pri slovenskih potrošnikih in dokazati, 
da je naš med najboljši in najvarnejši v pestri ponudbi 
na tržišču. Verjamem, da smo zastavljeni cilj dosegli 
in dokazali, da so naša čebelarstva vredna ogleda in 
čebelji pridelki naših čebel vredni zaupanja.
Vsem obiskovalcem dneva odprtih vrat v čebelarskem 
domu Šmarje pri Jelšah se lepo zahvaljujem za obisk. 
Naj medi!

Marjan Hribernik, predsednik

Organizatorja Husein Ikanović in Jože Kampuš sta 
na srečanje tudi letos povabila župana Stanka Šketa, 
ki se je vabilu z veseljem odzval in izrazil vso podporo 
pri nadaljnjih tovrstnih dogodkih.
Veselimo se zadovoljstva vseh udeleženih, ki so nam 
gonilna sila za naprej. Vsem in vsakemu posebej, ki so 
kakorkoli pripomogli k boljši izvedbi, ponudbi in orga-
nizaciji, se iskreno zahvaljujemo.  

Husein Ikanović

V soboto, 17. junija, je v športnem parku Vodenovo 
potekalo že 11. tradicionalno srečanje vaščanov. Udele-
žili so se ga vaščani vasi Vodenovo, Srževica, Vrh, So-
tensko in Močle. Tudi letos je srečanje potekalo v pozi-
tivnem in razigranem vzdušju ob obujanju spominov, 
načrtovanju prihodnosti tako mladih kot tudi starejše 
generacije, ki se takšnega dogodka še posebej razve-
selijo. Ob lepem sončnem vremenu so se razigrali no-
gometaši, košarkarji, odbojkarji in otroci s svojo igro. 
Uživali so tudi tisti, ki so prišli zaradi druženja in stiska 
roke sosedu ali prijatelju ob kozarčku hladnega piva in 
dobrega prigrizka.

Čebelarji z malčki iz vrtca, županom in 
ravnateljem šole. Foto: arhiv društva

Udeleženci so se pomerili v različnih športih. 
Foto: arhiv organizatorjev

Srečanje je potekalo v športnem parku 
Vodenovo. Foto: arhiv organizatorjev
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Šmarski vrtičkarji 

Upokojenska potepanja

Piknik kosilo v domu upokojencev

Društvo upokojencev Šmarje pri Jelšah je v minulih mesecih izvedlo več 
pohodov in izletov za člane, povezali so se tudi s slatinskimi upokojenci. 
Na skupnem pohodu in druženju je bilo 81 udeležencev. Z avtobusom smo 
se odpeljali do Sladke Gore, kjer smo poslušali o zgodovini cerkve in si jo 
ogledali. Obiskali smo zeliščarsko domačijo »Gorska roža« in izvedeli ko-
ristne nasvete, kako lahko izboljšamo zdravje s pomočjo zdravilnih zelišč. 
Pohod smo nadaljevali do tromeje občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Slo-
venske Konjice. Vrnili smo se v župnišče Sladka Gora na dobro kosilo, ob 
katerem je zazvenela glasba v živo. 
Zelo poučen in zanimiv je bil tudi izlet šmarskega društva do Nove Gorice, 
kjer smo si ogledali samostan Kostanjevica. Prečkali smo mejo z Italijo in 
videli spominsko obeležje mnogih padlih vojakov med vojno Doberdob. V 
katedrali v Ogleju smo občudovali 1700 let stare mozaike. 
Lepo število upokojencev se je udeležilo pohoda iz Šmarja do Brecljevega 
in naprej do Jazbin. Na Brecljevem smo si ogledali cerkev sv. Tomaža in 
prisluhnili zanimivi razlagi gospe Strašek o zgodovini cerkve. Ustavili smo 
se v podjetju Vitli Krpan, ki je vsakoletni sponzor našega društva. Prisluhnili smo izčrpni razlagi o zgodovini in 
razvoju podjetja ter si ogledali proizvodnjo. V hladnem in deževnem vremenu nam je prijala pogostitev, ki so 
nam jo pripravili. 

Trezika Vozlič

Topel in nekoliko soparen dan je bil pravi uvod v sezono poletnih pi-
knikov v domu upokojencev v Šmarju. Na prijeten petek so združile 
moči udeleženke univerze za tretje življenjsko obdobje Šmarje iz ku-
harske delavnice, nekaj oskrbovank in oskrbovancev pod vodstvom 
Slavice Javornik ter pripravile okusno in pestro kosilo v obliki piknika. 
Že med pripravo piknika smo skupaj obujali spomine, kako smo nekoč 
pripravljali hrano, kaj smo jedli, vmes pa je kot vedno še kdo povedal 
kakšno šalo in dopoldan je za vse minil prehitro.
Da je bil dogodek še bolj pristen in sproščen, so mladi fantje zaigrali 
nekaj domačih pesmi, s petjem pa so pomagali tudi oskrbovanci doma. 
Malo je potrebno v življenju, da polepšaš nekomu dan. To je bil dan, ki 
smo ga namenili druženju s starejšimi. Bilo je lepo in doživeto. 

Slavica Javornik

Najemniki vrtov v Dvoru lepo skrbijo za gredice in že nekaj časa 
zadovoljni pobirajo pridelke. V delu neizmerno uživajo, so pove-
dali v vročem petkovem dopoldnevu, ko so nas povabili na ogled. 
»Izkoristili smo priložnost, ki nam jo je ponudila Občina, in najeli 
svoj vrtiček. Za to smo res hvaležni, saj imamo zdaj prijetno delo, 
pridelamo si svojo zelenjavo, družimo se, izmenjamo sadike ali 
semena, svetujemo in pomagamo eden drugemu,« so hiteli pri-
povedovati. Delovna ali pa snidenja kar tako ob gredicah občasno 
popestrijo njihove okusne dobrote; ob našem obisku so ponudili 
prijetno ohlajeno penino in sok ter sveže pečeno jerpico. Prep-
ričali smo se, da šmarski vrtičkarji, tako si pravijo sami, znajo 
dobro izkoristiti prijetno s koristnim. (SJ)

Z združenimi močmi do poletnega 
kosila. Foto: Slavica Javornik

Šmarski vrtičkarji so nas lepo pogostili, 
nato pa nadaljevali z delom, kolikor se je v 
vročem dopoldnevu še dalo. Foto: Sergeja 
Javornik
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»Zmoremo enotnost, ko gre za 
razvojne projekte«
Osrednja slovesnost ob prazniku 
Občine Šmarje pri Jelšah je bila v 
znamenju pregleda opravljenega 
dela na območju občine v zadnjem 
letu in podelitve priznanj in na-
grad štirim prejemnikom. 

Piše: Sergeja Javornik
Foto: Damjan Regoršek

V prazničnem nagovoru je župan 
Stanislav Šket predstavil projekte in 
naložbe, ki so bili uresničeni, in na-
povedal nove pomembne pridobitve. 
»Zadovoljen sem, da zmoremo eno-
tnost pri odločanju o pomembnih ra-
zvojnih projektih, ki dvigujejo kako-
vost življenja občanov in prispevajo 
k vedno lepši in bolj urejeni podobi 
krajev v občini. Ponosen sem na dob-
ro, kakovostno in zagnano delo zapo-
slenih v občinski upravi, občinskega 
sveta, krajevnih skupnosti, javnih za-
vodov, društev in klubov,« je dejal in 
se zahvalil vsem, ki soustvarjajo bolj-
ši vsakdan v občini. Pri načrtovanju 
in uresničitvi cestnih naložb je župan 
pohvalil dobro sodelovanje z državno 
direkcijo za infrastrukturo. Tako je 
bilo v zadnjem obdobju izpeljanih več 
projektov, tudi takšnih, za katere so 
bili projekti pripravljeni že pred leti. 
Za dobro sodelovanje se je zahvalil še 
županom občin subregije Obsotelje 
in Kozjansko.

Prejemniki denarne nagrade, priznanj in plakete z županom in podžupanoma Majo Špes in Davorinom Vrečkom. 

Župan Stanislav Šket med prazničnim nagovorom. 
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Ob občinskem prazniku in dnevu državnosti so v na-
govorih čestitali še trije govorniki. Poslanec dr. Vinko 
Gorenak je izpostavil pomen občin. »V občinah se de-
nar najbolj racionalno porablja.
Naša država se hitreje in bolje razvija prav zaradi ob-
čin,« je med drugim dejal. Napovedal je še, da se po de-
setih letih službe v parlamentu, »kamor ste me poslali 
volivci in se vam zahvaljujem za zaupanje, v nasled-
njem letu poslavljam od političnega življenja.«
Župan občine Podčetrtek Peter Misja je spregovoril v 
imenu županov sosednjih petih občin. Tudi on je pou-
daril, da je lokalna samouprava pomemben segment 
slovenske družbe, »a se do nje država vedno bolj igno-
rantsko obnaša. Občine imamo vedno več nalog, od 
države pa vedno manj denarja. Občino in družbo tvo-
rimo ljudje.« 
Miljenko Ristić, predsednik skupščine občine Lopare, 
je pohvalil opravljeno delo v šmarski občini: »Vsega 
tega ne bi zmogli brez župana, občinskih svetnikov in 
prebivalcev ter sodelovanja. To so veliki projekti, ki so 
narejeni z veliko željo in želim vam, da skupaj nadalju-
jete delo in uresničujete zastavljene načrte.«
Kulturni program osrednje slovesnosti so izvedli: moš-
ki obrtniški pevski zbor, folklorna skupina Kulturnega 
društva Jakob Sket Mestinje, Eva in Vita Novak, Urška 
Roškar in Kaja Bicskey ter plesalci kluba Kušnime. 

Mladi šmarski plesalci iz kluba 
Kušnime so navdušili. 

Urška Roškar in Kaja Bicskey sta 
izvedli večno zeleni slovenski popevki. 

Obrtniški moški pevski zbor in zborovodja Franci Plohl. 

Folklorna skupina Jakob Sket iz Mestinja. Vita in Eva Novak. 
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Ljubitelji filma, pozdrav. V našem kinu se vedno 
kaj dogaja, tudi v poletnih dneh, ko v ušesih marsi-
katerega tu in tam zašumijo morski valovi. 

Piše: Žiga Planinšek

Vedno znova ugotavljam, kako je ugodno, da imamo 
kino, ki pokriva filme vseh žanrov, pri tem pa se ne 
naslanja samo na globalno filmsko produkcijo. Tako 
nas vedno, ko je možnost, pogosti z mojstrovinami 
evropske filmske produkcije in s filmi, nastalimi na 
domačih tleh, ob tem pa ne pozabi na najmlajše, ki so 
vedno zelo zvesto občinstvo, kar zadeva animirane fil-
me. 

Aktualno na platnih
V zadnjem času si je bilo tako mogoče ogledati nekaj 
nezemeljskega. Govorim o filmu Osmi Potnik: Zaveza 
(Alien: Covenant), ki pod taktirko Ridleya Scotta na-
daljuje bolj ali manj uspešno franšizo in nadaljuje z 
vzbujanjem domišljije pri vseh generacijah gledalcev. 
Se splača ali ne, presodite sami. Vredno bi se bilo usta-
viti še pri enem nadaljevanju franšize, tokrat za mlajše 
gledalce. To je film Avtomobili 3 (Cars 3), za katerega 
se je marsikdo vprašal, ali bo lahko gledalce tudi tretjič 

V soboto, 24. junija, so se člani Društva godbenikov 
Šmarje pri Jelšah kot gostje iz Slovenije udeležili sreča-
nja zamejskih godb ob 120-letnici Nabrežinske godbe. 
Člani so se z veseljem odzvali na povabilo Godbenega 
društva Nabrežina iz Italije, ki je v sklopu praznovanja 
120-letnice organiziralo tudi srečanje zamejskih godb. 
Na srečanju je sodelovalo šest zamejskih godb. 
Najprej so posamezne godbe prikorakale po ozkih uli-
cah Nabrežin do osrednjega prizorišča na trgu, kjer so 
jih pričakali navdušeni domačini. Ko so se vse godbe 
zbrale, so pod taktirko domačega kapelnika Sergia 
Grattona skupaj odigrale simbolično skladbo Sloven-
ci in skladbo Unter dem Doppeladler (Pod dvoglavim 
orlom), ki se je pogosto izvajala v času, ko je nastala 
Nabrežinska godba. Zatem se je vsaka godba predsta-
vila s svojim 20-minutnim programom.
Šmarski godbeniki so po nastopu gostiteljem čestitali 
ob visokem jubileju in jim izročili simbolično darilo, ki 
jih bo spominjalo na goste iz Šmarja. Povabili so jih na 
mednarodno srečanje godb, ki bo 1. oktobra v Šmarju 
pri Jelšah, predsednik Franco Peric pa je obljubil, da 
zagotovo pridejo. 
Nabrežinski godbeniki so se izkazali kot odlični gosti-
telji. Godbenikom iz Šmarja so že v dopoldanskih urah 

organizirali ogled dvorca Miramare z vrtom, po kosilu 
so si ogledali še kraško jamo, kamor so se vsaj za nekaj 
časa lahko skrili pred žgočim soncem. Po nastopu je 
sledilo druženje godbenikov, kjer so se stkala nova pri-
jateljstva in ideje za sodelovanje v prihodnosti.

Tomaž Stiplošek

zadržal uro in pol pred platnom. Mislim, da je ustvar-
jalcem znova uspelo. Zgodba tako še vedno govori o 
nadobudnem dirkaču Streli, ki si prizadeva premagati 
novo generacijo avtomobilov, pri tem pa ima nemalo 
težav, ko ugotovi, da je sam morda že zastarel. Film se 
ustavi ravno pri vprašanju, kdaj odstopiti od kariere, 
in tako riše jasno analogijo s športniki v realnem sve-
tu, kar ga dela še toliko bolj človeškega in gledljivega. 
Poleg tega vsebuje ravno prav navezovanja na prejšnje 
dele in drži sloves nekakšnega vzbujanja nostalgije, ko 
uspešno, tako kot v prvem delu, preko slikovitih likov 
sooča čas, ki ga je bolj ali manj povozila zgodovina s so-
dobnostjo, obsedeno z vsem novim. Priporočam, tudi 
za vse, ki franšize še ne poznate. 
Na tem mestu naj dodam še to, da se s tem člankom 
poslavljam do septembra. Prav tako se bo do takrat od-
dahnila tudi naša kino dvorana. Predvidoma bo tako 
znova zaživela 28. avgusta ob 18. uri znova z animi-
ranim filmom Jaz baraba 3, nato pa se bo zvrstilo še 
kar nekaj filmskih novosti, ki jih, tako sem prepričan, 
šmarski ljubitelji filma ne bomo zamudili. Zelo vesel 
sem, ko vidim, da se v našem kinu srečujejo vse ge-
neracije, ki si rade popestrijo večere z dobrim filmom. 
Naj bo tako tudi v jeseni. Uživajte v vsakem kadru, pri-
zoru in sekvenci.

V kino ponovno konec avgusta

Gostovanje godbenikov v Italiji
Šmarski godbeniki med prihodom na osrednje 
prizorišče. Foto: Tomaž Stiplošek
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Cesar Franc Jožef I., veliki vladar 
Habsburške monarhije v letih od 
1848 do 1916, kamor je spadal 
tudi slovenski narod, je bil pri 
Slovencih zelo priljubljen. 

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

Vdanost in zvestobo je slovensko 
prebivalstvo cesarju izkazovalo s 
počastitvijo ob praznovanju cesar-
jevih rojstnih obletnic, proslavlja-
njem obletnic njegovega kronanja, 
z voščili ob njegovi poroki in ob 
rojstvu prestolonaslednika. Najpo-
membnejši praznik v cesarstvu je 
bil cesarjev rojstni dan, 18. avgust, 
ki so ga vsako leto povsod praznova-
li z razobešenimi zastavami, domo-
ljubnimi slovesnostmi in slavnimi 
nagovori. Krajevni obisk cesarja pa 
so množično in navdušeno slavili in 
pozdravljali.

Lepota rajska
Ob 600-letnici habsburške vladavi-
ne nad Štajersko in Kranjsko je ce-
sar Franc Jožef obiskal obe deželi. 
Skozi Šmarje pri Jelšah je potoval 11. 
julija 1883 in ko se mu je na Halar-
jevem hribu razgled odprl po šmar-
ski dolini, je svojim spremljevalcem 
ponosno dejal: »Poglejte to lepoto 
rajsko. Malo je takih v mojem ce-
sarstvu!« Tudi Šmarčani so bili zelo 
ponosni na njegov obisk, saj so pred 
takratno Posojilnico in hranilnico v 
trgu leta 1891 postavili spomenik, 
doprsni kip Franca Jožefa I. 
Priljubljenost Franca Jožefa se je 
nadaljevala v čas prve svetovne 
vojne. V Knjižnici Šmarje pri Jelšah 
hranimo spominske razglednice 
iz vojnega časa, ko so v slovenskih 
in tudi drugih krajih monarhije na 
razglednicah upodabljali cesarja, 
vojake in svoj kraj. Težko je ugibati, 
kaj so ljudje v resnici mislili in kako 
so doživljali vladarja, saj je javno iz-
ražanje kritičnih stališč o cesarju in  

dinastiji preprečeval zakon o raz-
žalitvi veličanstva. Negativne kri-
tike na vladarske odločitve cesarja 
Franca Jožefa je bilo mogoče slišati 
ali prebrati šele po njegovi smrti. Po 
razpadu habsburške monarhije, ob 
koncu prve svetovne vojne, pa so 
začele izginjati podobe cesarja, ki 
so visele na stenah javnih prostorov 
in spomeniki, ki so krasili sloven-
ske trge. Prav tako so takrat s trga v 
Šmarju pri Jelšah odstranili spome-
nik cesarja Franca Jožefa I.
Vir: Antolič, G., Franc Jožef, Ljublja-
na, 2016

Spomenik cesarja Franca 
Jožefa I. v Šmarju pri Jelšah

Spomenik Franca Jožefa I., 1898. 
Foto: nadučitelj Fr. Jurkovič, 
Zgodovinski arhiv Celje. V spomin 
na njegovo 50-letnico vladanja je ob 
šolski svečanosti kip z venci okrasila 
šmarska šolska mladina.

Dopisnica Šmarje pri Jelšah, 1897, najstarejša 

razglednica Šmarja, na njej je viden kip 

Franca Jožefa. Domoznanski oddelek Knjižnice 

Šmarje pri Jelšah.

Spominska vojna razglednica.*** Vojaki, 

Gostilna Habjan v Šmarju pri Jelšah. 

Domoznanski oddelek Knjižnice Šmarje pri 

Jelšah.

Spominska vojna razglednica, Franc Jožef I. in 
njegov naslednik Karl Franc Jožef, trg Šmarje 
pri Jelšah.*** Domoznanski oddelek Knjižnice 
Šmarje pri Jelšah.

Spominska vojna razglednica.*** 
Domoznanski oddelek Knjižnice Šmarje pri 
Jelšah Spominska vojna razglednica.*** 

Domoznanski oddelek Knjižnice Šmarje pri 

Jelšah.
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Ob koncu šolskega leta je na tradicionalni priredi-
tvi župan Stanislav Šket sprejel najboljše učence OŠ 
Šmarje pri Jelšah, mladi raziskovalci so predstavili pet 

raziskovalnih nalog. Na sprejem je bilo povabljenih 81 
učencev. Celoten seznam učencev z njihovimi uspehi 
je objavljen na spletni strani smarje.si v rubriki Novice. 
(SJ)

Šmarčanki Zala Čujež in Klara Dečman sta letošnji 
diamantni maturantki, saj sta na poklicni maturi do-
segli vse točke. 
Zala Čujež je končala Srednjo šolo za strojništvo, me-
hatroniko in medije v Celju, smer medijski tehnik. 
Šolanje bo nadaljevala na fakulteti za dizajn, saj je 
navdušena nad grafičnim oblikovanjem. Na maturi je 
pričakovala dobre rezultate, a ne tako visokih. Priprav-
ljala se je predvsem na organiziranih pripravah v šoli, 
kasneje so se s sošolci skupinsko učili tudi doma. »Pri-
hodnjim generacijam priporočam predvsem to, naj se 
ne obremenjujejo preveč, saj je ob dobro razporejenem 
času za učenje vse izvedljivo,« svetuje. Poleg dopusta 
na morju konkretnih načrtov za počitnice še nima, 
»mi pa vsekakor ne uide počitniško delo.«
Klara Dečman je zaključila šolanje na Šolskem centru 
Rogaška Slatina, smer tehnik optik. Če bo šlo vse po 
sreči, bo študirala na Zdravstveni fakulteti v Ljublja-
ni, program delovna terapija. »Delo optika in delov-
na terapija imata nekaj skupnega. Oba poklica želita 
na najboljše načine pomagati ljudem in tudi sama se 
takšna – če le lahko, želim ponuditi pomoč tistim, ki jo 
potrebujejo,« pravi. Uspeh na maturi jo je presenetil 

in je po njenih besedah sad dela štirih let. »Resnične 
priprave pa so se začele z začetkom četrtega letnika z 
veliko pomočjo profesorjev s ponavljanjem snovi, do-
datnim poukom in odgovarjanjem na veliko dodatnih 
vprašanj,« pravi in prihodnjim generacijam svetuje: 
»Dajte vse od sebe in vaš trud bo poplačan! Želim vam 
veliko sreče, potrpljenja in vztrajnosti.« Pred študijem 
si bo privoščila nekaj sprostitve ob morju, večino časa 
bo delala v eni izmed ljubljanskih optik. »V prihodno-
sti pa se bom borila s citatom Isaaca Newtona: To, kar 
vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje,« napove.
(SJ)

Diamantni 
maturantki

Najboljši učenci na sprejemu

Zala Čujež in Klara Dečman. Foto: Dejan Hribernik

Skupinska fotografija udeležencev sprejema z županom in vodstvom šole. 
Foto: Damjan Regoršek, Foto Blisk



21. 7. 2017 | Šmarske novice 13 19

V
R

T
IL

JA
K

 M
L

A
D

IH

Prvi petek v juniju je Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 
organiziral že tradicionalno prireditev Veseli vrtiljak, 
kjer sodelujejo vrtci iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih 
vrtcev. Tako so na tej medobčinski plesno-pevski prire-
ditvi sodelovali otroci iz vrtcev Rogaška Slatina, Štore, 
Dobje, Rogatec, Šentjur, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podče-
trtek in seveda iz našega vrtca.
Otroci iz dislociranega oddelka Zibika so navdušili s 
plesom, prepevali so otroci iz enote Šentvid, predsta-
vila se je plesna interesna dejavnost enote Sonček in 
pevski zbor. Program je vodila in z različnimi mislimi 
popestrila Karmen Esih. Prireditve se je udeležil tudi 
župan občine Stanko Šket, ki je nagovoril prisotne, in 
vodja območne izpostave javnega sklada za kulturne 
dejavnosti David Stupica, ki je nastopajočim podelil 
cvetje in priznanja sklada za sodelovanje. Pomen pri-
reditve je potrdila polna dvorana obiskovalcev, ki so 
uživali ob različnih ritmih in plesnih koreografijah. 
Tako so otroci vsem polepšali ta dan kot znajo samo 
najmlajši. 

Marta Kotnik in delavci vrtca Šmarje pri Jelšah

Za nami je že 2. taborniški vikend Otroškega vrtca 
Šmarje pri Jelšah. Tokrat se je zaradi deževnega pet-
ka začel v soboto zjutraj in trajal do srede nedeljskega 
dopoldneva.
Tudi tokrat smo ga organizirali v sodelovanju Zavo-
dom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  Sobota je 
bila v znamenju raznih dejavnosti. Tako so na dvorcu 
Strmol slikali na steklo, ustvarjali zapestnice iz ličkank, 
v viničarski hiši oblikovali in pekli žulike, v muzeju na 
prostem izdelovali nunalce, opazovali so tudi kovača 
pri delu. V konjeniškem centru so si ogledali konje, in 
se seznanili z nekaterimi opravili pri oskrbi konj. Naj-
pogumnejši so se udeležili ježe v maneži. 
Kosilu v obliki piknika je sledil počitek. Nekateri so se v 
tem času odpravili domov, preostali  so se lotili postav-
ljanja šotorov. Pred večerjo so se družine v spremstvu 
vodičke in prisotnih zaposlenih odpravile na bližnji 
hrib Bukovje. Seveda je večerji sledil taborni ogenj in 

vse, kar spada zraven - dvig zastave, prepevanje pesmi 
ob kitari in harmoniki ter obilo zabave.
Ob zaključku dogodka smo bili zaposleni iz Otroškega 
vrtca Šmarje pri Jelšah zadovoljni, da nam je ponov-
no uspelo družinam omogočiti druženje na drugačen 
način in preživeti skupaj nekaj časa v naravi. Vsi, tako 
udeleženci kot zaposleni, smo prijetno utrujeni tabor-
jenje zaključili v nedeljo po zajtrku.
Fotografije so v galeriji naše  spletne strani  
http://vrtec-smarje.si/sl/taborniski-vikend/.

Ida Valek, vodja prehrane in zdravstveno-higienskega 
režima

Zavrtel se je Veseli vrtiljak

Drugi taborniški vikend vrtca 

Otroci so oblikovali in pekli žulike. Foto: arhiv vrtca

Plesna skupina iz dislocirane enote Zibika, ki jo 
vodi Renata Slapnik. Foto: arhiv vrtca

Pevski zbor enote Sonček s Tanjo 
Jotić in Anko Pišek. Foto: arhiv vrtca

Zadovoljni zaposleni ob koncu tabora. Foto: arhiv vrtca
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V četrtek, 15. junija, se je od osnovnošolskih 
klopi poslovilo 116 devetošolcev. 
»Domišljija je naša pot v tuj svet. Želimo 
biti uspešni, iskati boljše možnosti, odkriva-
ti nove meje naših zmožnosti, želimo delati 
to, kar ljubimo. A najbolj od vsega si želimo 
verjeti v svoje otroške sanje in jih nekoč tudi 
živeti. Hvala, da ste bili z nami tukaj in zdaj. 
Upam, da se bomo tega spominjali z velikim 
nasmehom in rahlo rosnimi očmi,« so misli 
devetošolke Aleške Voh.
Ravnatelj Mitja Šket jih je na novo pot 
pospremil z besedami: »Po novi poti stopaj-
te pametno, preudarno in z razmislekom. 
Vlagajte vase, vlagajte v to, da boste boljši 
človek.«

Kaj je domišljija

Domišljija cveti v očeh kot zasanjana roža
in neskončno nežnost ima v dlaneh, da me žametno boža.

Je svet, v katerega pobegnemo in to slava je njena, 
dobra knjiga, glasba, slika, to njena je cena.

Domišljija je ključ, ki odpira vrata vsakega raja,
tam domujejo gradovi v oblakih, zanjo zdravje, zanj kupi denarja.

V teoriji je smešno otročja, fikcija, zdravega razuma izdaja, 
a vendarle se nebo okoli mesta gradov že tisočletja sprehaja.

Na krilih domišljije nič ni nemogoče,                                                                         
ni vprašanje razuma, važno je le kam srce hoče.                                            

V njenem svetu vse je brezčasno in veni vidi vici, oko od sreče le joče.
Včasih je domišljija tiha kot rahel vetrič šumi,

spet drugič v mojih mislih babilonski stolp gradi.
Pod bledim nebom ali ko zlato sonce še spi,
odpelje me, tudi nehote, kamor srce mi želi.

Domišljija je moja pot v širni svet,
ta toliko lepega ponuja, a ne moreš ga na dlani imeti. 

Nisem Verne, da bi znala okoli Zemlje z balonom leteti, 
vem, razlika je imeti možnost ali si samo želeti,

a imeti sanje je ob rojstvu dana pravica, ki mi je nihče ne more vzeti.

Ah, Zemlja brez domišljije bi bila le ogromna pusta skala,                      
zvezde si ne bi bile v ozvezdjih tovarišice, le bela razpoka v črni temi. 

Vse brezciljne bi bile stezice, nejevoljne, osamljene noči.           
Človeška  roka biti mati izumom ne bi imela moči.

Antonina Žaberl, 9. e

Učenci OŠ Šmarje pri Jelšah, ki svoje znanje poglabljajo v šmar-
skem šahovskem klubu, so se vse leto udeleževali šahovskih turnir-
jev Štajerske kadetske lige 2016/17 v organizaciji Železničarskega 
šahovskega kluba Maribor. Na desetih srečanjih so pokazali ogrom-
no znanja, z visokimi uvrstitvami zbirali točke in na koncu med 
53 sodelujočimi šolami zmagali. Izjemne rezultate so dosegli tudi 
posamezniki. Četrtošolec Tilen Drama je med fanti do 12 let osvojil 
drugo mesto, tretješolka Ulla Muzel je bila srebrna med dekleti do 
9 let.  
Osnovna šola in klub že več let tvorno sodelujeta in tako učencem 
omogočata sodelovanje na šolskih, področnih in državnih tekmo-
vanjih. Z doseženimi rezultati so mladi šahisti ponovno dokazali, 
da sodijo med najboljše v svojih kategorijah.  

Monika Javornik

Valeta devetošolcev

Prepričljiva zmaga 
šmarskih šahistov

Plesna zgodba letošnjih devetošolcev. Foto: Rok Krivokapić, 7. a

Srebrna Ulla Muzel (levo). 
Foto: Lucija Štefane

Tilen Drama (levo), podprvak  
celoletnega turnirja. Foto: Lucija Štefane
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Debeli rtič je v zadnjem tednu pouka gostil 19 učiteljev in 109 učen-
cev OŠ Šmarje pri Jelšah. Učenci so uživali v vodnih aktivnostih, v 
plavalnih uricah izpopolnjevali plavalno znanje, v morju nabirali 
školjke in uživali v nočnem kopanju ob lučkah. Posebno doživetje 
je bil izlet z ladjico v Izolo, kjer so si ogledali stari del mesta in si v 
senci platan v parku privoščili kepico ali dve sladoleda. Uživali so 
tudi v športnih turnirjih v nogometu, igri med dvema ognjema, 
košarki in na orientacijskem pohodu. 
Otroci so se po enem tednu rahlo utrujeni, vsi celi in zdravi, polni 
novih doživetij in izkušenj vrnili v že malenkost pogrešan objem 
svojih staršev.

Žiga Čakš, pedagoški vodja šole v naravi

V petek, 23. junija, smo s šolsko proslavo obeležili dan 
državnosti. Misli o pomenu lastne države so popestri-
li pevski in plesni nastopi, s katerimi so nastopajoči 
razigrano pozdravili prihajajoče počitnice. Ravnatelj 
Mitja Šket je najuspešnejšim učencem podelil prizna-
nja, nato je sledila še predaja šolskega ključa. V zabav-
nih nalogah se je najbolje odrezal 8. d. 

Monika Javornik

V četrtek, 22. junija, so se učenci prve triade zbrali na 
prireditvi ob zaključku šolskega leta. Staršem so po-
kazali utrip življenja na šoli. Skozi dramatizacijo smo 
izvedeli, kako je, ko gre na morje žabica, kje je poletje 
in kaj se zgodi, če med šolskim letom lenariš. Drugo-
šolke so hudomušno prikazale ples v maminih čevljih. 
Tretješolci so o počitnicah sestavili zanimive ver-
ze, nato pa si nadeli "ruzake" in se s plesnimi koraki 
odpravili novim dogodivščinam naproti. Predstavila se 
je tudi šolska folklorna skupina. Da je vse potekalo kot 
po maslu, je skrbela voditeljica, tretješolka Eva Škol-
nik. Ob koncu je na oder povabila ravnatelja, ki nam 
je namenil nekaj besed, nato pa še glasbeno zasedbo, 
v kateri igrajo kar trije starši naših prvošolcev. Skupaj 
smo zapeli himno Lili in Bine ter prisluhnili še nekaj 
prijetnim melodijam. 

Učiteljice prve triade 

V šolskem letu 2017/18 bo OŠ Šmarje pri Jelšah začelo obiskovati 115 prvošolcev. Na centralni šoli jih bo 66 in na 
podružnicah 49: na Kristan Vrhu 17, v Šentvidu 13, v Mestinju 8, na Sladki Gori eden, na Svetem Štefanu in v 
Zibiki po pet. 
Osnovnošolsko izobraževanje je zaključilo 116 devetošolcev. (MJ)

Šola v naravi na Debelem rtiču

Praznovali s Slovenijo in 
zaključili šolsko leto

Zaključek prve triade

Septembra 115 prvošolcev

Pred plavanjem se je treba dobro ogreti. 
Foto: arhiv šole

Najmlajši veliko vedo o počitnicah.  
Foto: Rok Krivokapić

Šolski ključ bo v naslednjem šolskem 
letu v rokah 9. d. Foto: Rok KrivokapićMavrični ples prvošolcev. Foto: arhiv šole
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Košarkarski klub Jelša je ob zaključku šolskega leta in 
košarkarske sezone 2016/2017 organiziral dan košarke. 
Staršem in ostalim ljubiteljem košarke v Šmarju pri 
Jelšah so pokazali, kaj so se najmlajši in malce starejši 
naučili, so sporočili iz kluba. Na krajših tekmah so se 
predstavile vse košarkarske selekcije, s katerimi so 
tekmovali v sezoni. Po zaključku tekem so podelili 
zahvale za trenersko delo, nato je sledilo košarkarsko 
druženje s pogostitvijo. Z izvedbo in odzivi na dogodek 
so bili zadovoljni starši, trenerji in organizatorji. (SJ)

V Konjeniškem društvu Šmarje smo od konca maja 
do začetka julija izvedli več aktivnosti.

V nedeljo, 28. maja, smo na sedežu društva pripravili 
tekmo v vztrajnostnem jahanju - Endurancu za člane 
društva in ostale konjenike. Udeležilo se ga je 15 konje-
nikov. 20 km dolga proga je potekala iz našega pose-
stva v Spodnjih Selcah proti Vodenovem, mimo Sladke 
Gore in nazaj proti kozolcu. Vse nastopajoče je krepko 
ugnal naš jahač z najdaljšim stažem Vinko Stiplovšek, 
drugi je bil Blaž Kolar, tretja Katja Jagodič, vsi trije 
naši člani. Pri rezultatih so se poznale izkušnje naših 
članov, saj smo že vsi odjahali veliko tekem tudi na dr-
žavnem nivoju. 
Glavni namen tekmovanja ni golo tekmovanje, ampak 
spoznavanje pravil tekmovanja, pridobivanje izkušenj 
in nabiranje kondicije. Na tem mestu bi se najlepše 
zahvalil vsem članom, ki so pomagali izpeljati zelo zah-
tevno tekmovanje. Za finančno pomoč se lepo zahva-
ljujemo Občini Šmarje pri Jelšah. 

Žegnanje konj
Na vidovo nedeljo, 18. junija, smo pripravili tradicio-
nalno žegnanje konj pred cerkvijo svetega Vida v Šen-
tvidu. V zelo lepem vremenu se je zbralo okoli 50 jez-
decev in 6 dvovpreg, kar je velika večina konj iz bližnje 
in daljne okolice. Prišli so naši prijatelji konjeniki iz več 
društev. Na žegnanju je bil prisoten tudi župan Stan-
ko Šket. Krajevna skupnost Šentvid je vse postregla s 
pecivom in pijačo. Po blagoslovu, ki ga je opravil doma-
či župnik Janez Nerad, smo se odpravili proti sedežu 
društva v Spodnje Selce, kjer smo nadaljevali druženje. 
Za vse smo pripravili brezplačno hrano in pijačo. To sta 
nam s finančno pomočjo omogočili Občina Šmarje pri 
Jelšah in Krajevna skupnost Šentvid. Otroci in ostali 
obiskovalci so lahko jezdili konje in spoznavali konje 
in delo z njimi. 

Athen - Kassel Trail
V sredo, 7. junija, smo imeli čast, da smo spremljali 
skupino jezdecev iz Švice. Ti so se odločili za  konjeni-
ški podvig pod imenom Tschiffely Camp Europe 2017 
- Athen - Kassel Trail. Pot jih vodi od Aten preko Ma-
kedonije, Srbije, Hrvaške, Slovenije, Avstrije do mesta 
Kassel v Nemčiji. 
Jezdece smo zjutraj pričakali na kozolcu Konjenice Vir-
štanj-Obsotelje v Imenem in jih preko naših lepih kra-
jev popeljali do našega kozolca, kjer smo jim pripravili 
obilno kosilo. Potem sta jih naša člana popeljala še dru-
gi del poti do Frankolovega, kjer so jih sprejeli nasled-
nji konjeniki. Gostje so bili navdušeni nad našimi kraji, 

našim domovanjem v Spodnjih Selcah in pogostitvijo. 

Ježa na morje
V začetku maja se je naša članica Katja Jagodič udeleži-
la vsakoletne organizirane ježe na morje konjenikov iz 
Lenarta. Priključila se jim je na našem kozolcu in sku-
paj so v petih dneh ježe uspešno prispeli na slovensko 
obalo. Na Katjo smo ponosni, saj vemo, kako zahteven 
podvig je to. Upamo, da se nas bo v prihodnjih letih še 
več opogumilo za tak podvig.

Tekma v spretnostnem jahanju
Letos smo se odločili pripraviti tekmovanje v spretno-
stnem jahanju na posestvu v Spodnjih Selcah. Pred-
videni termin je 5. avgust. Če bo slabo vreme, bomo 
objavili nov termin. Na tekmovanje so vabljeni vsi 
jezdeci, ki se želijo preizkusiti na poligonu in pokazati 
svoje znanje. Pogoj za udeležbo je urejen ID dokument 
za konja z veljavnim IAK izvidom. Za hrano in pijačo 
bo poskrbljeno. 

Miran Frece, predsednik

Aktivnosti šmarskih 
konjenikov

Dan košarke
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Tradicionalno žegnanje konj so pripravili v začetku junija. 
Foto: arhiv društva

Minuli sezoni so pomahali v slovo. Foto: arhiv kluba
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Športno društvo Mestinje ob prazniku Občine Šmarje 
pri Jelšah vsako leto izvede več odmevnih in dobro 
obiskanih prireditev. 
  
Turnir v malem nogometu
V soboto, 24. junija, smo organizirali 16. turnir v 
malem nogometu za starejše dečke (letnika 2002 in 
mlajši) za prehodni pokal Občine Šmarje pri Jelšah. 
Sodelovale so le tri ekipe. Očitno je vse težje »najti« 
otroke, ki so pripravljeni s sovrstniki odigrati tekmo ali 
dve v malem nogometu. 
Zmagala je ekipa iz Pristave pri Mestinju, drugo 
mesto je osvojila ekipa iz Zibike, tretje mesto pa ekipa 
Mestinje-Šmarje. Za igralce in njihove spremljevalce 
smo pripravili manjšo pogostitev, vse tri ekipe so 
prejele priznanja in pokale. 

2. turnir ulične košarke 
V soboto, 24. junija, je potekal turnir ulične košarke. 
Udeležilo se ga je 8 ekip. Poleg igranja košarke so 
se tekmovalci lahko pomerili tudi v metanju trojk. 
Zmagala je ekipa Rogaška staff iz Rogaške Slatine. 
Drugo mesto je dosegla ekipa iz Šentjurja, tretje mesto 
še ena ekipa iz Rogaške Slatine. Za najkoristnejšega 
igralca turnirja je bil izbran Igor Justin, ki je svojo ekipo 
popeljal do 1. mesta na turnirju. 
Za bogate nagrade je v prvi vrsti poskrbela specializirana 
košarkarska trgovina DunkShop.si. Skupno je 
nagradni fond znašal okrog 1000 evrov, večinoma v 
obliki praktičnih nagrad in bonov. Turnir je bil drugi 
zapovrstjo, vsekakor pa ne zadnji. Odziv udeleženih in 
mimoidočih je zelo lepa spodbuda za trud v prihodnje. 
Zahvala gre vsem sponzorjem in prostovoljcem, ki so 
s svojo dobro voljo prispevali k izvedbi košarkarskega 
dogodka. Vsi sponzorji in donatorji, ki so pripomogli 
k izvedbi dogodka: DunkShop, MOS, Delavska 
hranilnica, Trgovine Jager, Vital Mestinje, Mesnica 
Boček, Podoba tisk, Etol, Kozmetika Afrodita, Athlete, 
Terme Olimia Podčetrtek, Steklarna Rogaška, Občina 
Šmarje pri Jelšah.

Turnir v odbojki na mivki 
V soboto, 1. julija, smo organizirali že 15. tradicionalni 
turnir v odbojki na mivki za pokal Jakoba Sketa. V 
društvu smo prepričani, da vsako leto organiziramo 
eden najbolj kakovostnih turnirjev v okolici. Verjetno 
tudi zaradi izjemno prijetnega vremena, primernega 
za igranje odbojke na mivki, se je letošnjega turnirja 
udeležilo kar 11 ekip, zato smo bili z udeležbo zelo 
zadovoljni. Vse popoldne in del noči smo spremljali 
kar 30 zanimivih tekem, najprej v predtekmovanjih, 
polfinalnih tekmah in še končnih odločitvah. Prvo 
mesto je osvojila ekipa Rana ura, sestavljena, kot 
so sami povedali, »z vseh vetrov«. Drugo mesto je 
osvojila ekipa Samba, sestavljena iz domačih igralcev, 
tretje mesto pa ekipa Jezna pest, sestavljena iz igralcev 
»šentjurskega konca«. Za prve tri ekipe smo pripravili 
lepe pokale in priznanja, nagrajene so bile tudi vse 
ekipe od prvega do četrtega mesta z darili, ki so jih 
prispevali donatorji in sponzorji. 

16. »Dan na kolesu«
Tudi letos bomo v avgustu ali septembru organizirali 
že vsem dobro poznani kolesarski maraton, ki smo 
ga bili primorani prestaviti na kasnejši termin zaradi 
kolesarskega maratona v Rogaški Slatini. Kolesarjenje 
bo potekalo na relaciji Mestinje–Stoperce–Mestinje v 
skupni dolžini 46 kilometrov, za osvežitve in morebitne 
tehnične težave bo skrbelo spremljevalno vozilo. Prvo 
etapo bomo zaključili v “Dolini Winettu", kjer bodo vsi 
udeleženci dobili brezplačen obrok hrane in pijače. Po 
krajšem premoru bo sledil drugi del, ko se bomo vrnili 
v Mestinje. Maraton ne bo tekmovalnega značaja. 
Informacije: 041 813 956 (Marko).

Aleš Ratej, predsednik

Poletne športne 
prireditve v Mestinju
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Pomerili so se v košarkarski igri in metanju trojk.  
Foto: arhiv društva

Najboljše ekipe odbojkarskega turnirja.  
Foto: arhiv društva

Turnirja v malem nogometu so se udeležile le tri ekipe. 
Foto: arhiv društva
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6. junija je OŠ Šmarje pri Jelšah gostila medobčinsko 
tekmovanje v atletskem troboju za učence in učenke 
drugega triletja. Pomerili so se v treh atletskih disciplinah: 
60 m, skok v daljino in met vorteksa. Izvedbo je prevzelo 
Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah. Tekmovali so 
učenci šmarske šole in podružnic Zibika, Kristan Vrh in 
Šentvid ter učenci šol Podčetrtek, Lesično, Rogatec, I. in II. 
OŠ Rogaška Slatina. 
Naši tekmovalci so posegli po najvišjih mestih. Med dečki 
je Miha Vrečko dosegel 2. mesto, Tilen Trontelj pa 3. 
Med deklicami je bila prva Kaja Vrbek (OŠ Zibika). Dečki 
so ekipno zasedli 1. mesto, deklice pa 3. Deklice in dečki 

OŠ Šmarje so ekipno dosegli najboljše rezultate in 
tako med šestimi sodelujočimi šolami zmagali. 

Boris Emeršič

Šahovski klub Šmarje pri Jelšah je organiziral šahovski turnir v 
počastitev praznika Občine Šmarje pri Jelšah v soboto, 17. junija, v 
prostorih društva vinarjev Trta. Turnirja se je udeležilo 40 šahistov iz 
Slovenije in Hrvaške, igrali so 9 partij po 10 minut. Šahiste je navdušil 
čudovit ambient za igranje šaha v vinski kleti, mi pa smo poskrbeli za 
odlično organizacijo, jedačo in pijačo ter druženje. Vsem udeleženim 
smo podelili praktične nagrade v spomin na turnir, prvi trije pa so 
prejeli pokale. Tretje mesto je zasedel Ivica Hrastović iz Kumrovca, 
drugo Darko Plahuta iz Šentjurja in prvo mesto Franc Pešec iz Celja.

Dominik Košič

V petek, 23. junija, je na igrišču podružnične šole Zibika potekal tradicionalni 
vaški turnir v malem nogometu. Turnirja se je udeležilo pet ekip, ki so igrale 
po sistemu vsak z vsakim. Zmagala je ekipa Sv. Magalena, ki na turnirju ni 
doživela poraza. Druga je bila ekipa Zibiška vas, tretja ekipa iz Tinskega. Tudi 
pokal za najboljšega strelca je prejel igralec zmagovalne ekipe Sv. Magdalena, 
in sicer Matej Orač.
Turnirja se je kot ponavadi ob lepem vremenu udeležilo tudi lepo število 
obiskovalcev. Dogodka se vsako leto udeležuje več otrok, zato smo dogajanje 
dodatno popetrili z napihljivim gradom, ki smo si ga za ta namen izposodili. 
Dobro je bilo poskrbljeno tudi za pijačo in jedačo.  
Zahvala gre vsem sodelujočim, obiskovalcem, sponzorjem ter Občini Šmarje 
pri Jelšah za finančno pomoč pri izvedbi prireditve.

Peter Žličar, ŠD Zibika

Po daljšem času se je odigral večji in zanimiv turnir v namiznem tenisu v 
Šmarju ob praznovanju praznika Občine. Na razpis se je prijavilo rekordno 
število igralcev vseh starosti iz več krajev Slovenije in Hrvaške. Med 
posamezniki je bil najboljši Robi Krnjak iz Cirkovcev pred Krešimirjem 
Marasom, Hrvaška, in Miranom Filipančičem iz Sedlarjevega. Med pari 
sta slavila Tomaž Limbek, Šmarje, in Miran Filipančič pred Zoranom 
Bračunom iz Rogaške Slatine in Krešimirjem Marasom. 
Organizatorji se zahvaljujejo predvsem vsem udeležencem, voditeljema 
turnirja, osnovni šoli, hišniku in vsem, ki so tako ali drugače pomagali k 
uspešnemu turnirju.

Jaka Rihtarič

Medobčinski atletski troboj

Namizni tenis

Vaški turnir v Zibiki

Šahovski turnir

Ekipna zmaga šmarskih učencev. Foto: arhiv šole

Zmagovalna ekipa sv. Magdalena. 
 Foto: arhiv društva

Udeleženci turnirja. Foto: arhiv kluba

Šahisti so igrali v čudovitem ambientu 
šmarske vinske kleti. Foto: arhiv kluba
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V času praznovanja občinskega praznika so v Šmarju pripravili 
kar dva balinarska turnirja. Najprej so to izvedli člani Društva 
upokojencev (DU) Šmarje, ki so povabili v goste DU Rogaška 
Slatina, Gorica, Šentjur, nastopili so tudi domačini. Ti so se 
posebej izkazali z gostoljubnostjo, saj si pripravili pokale za vse 
štiri ekipe. Tekmovanje je potekalo brez težav, vse tekme so bile 
izenačene, saj je v skupni uvrstitvi odločala le ena točka. Zmagala 
je slatinska ekipa, šmarska je bila tretja. Po zanimivih tekmah 
je bilo prijetno druženje. Dogovorili so se, da bo srečanje odslej 
vsako leto v času občinskega praznika.
Dva dni kasneje so prav tako ob občinskem prazniku pripravili 
turnir v ŠD BS Šmarje, kjer so sodelovale ekipe iz Štor, Gorice pri 
Slivnici, Šentjurja, Rogaške, Slov. Bistrice in domačini. Ekipe so 
bile razdeljene v dve skupini po tri, sledile so zanimive in posebno 
izenačene tekme. Zmagala je ekipa Slov. Bistrice, domačini so bili 
tretji. Tudi tu je prišla do izraza gostoljubnost domačinov, ki so 
pripravili vse potrebno, da so se prijatelji počutili resnično dobro 
in prijetno. Naj tako tudi ostane!                                           

Jaka Rihtarič

V sredo, 14. junija, smo v klubskih prostorih organizirali 
mali šahovski turnir in zabavo za naše mlade šahiste, 
ki so to šolsko leto uspešno obiskovali šahovsko šolo 
trenerke Ksenije Novak. Deset mladih šahistov je tako 
proslavilo letošnje uspehe in tako zaključilo šahovsko 
šolo. S šahovsko šolo začnemo zopet septembra. Ob tej 
priložnosti Šahovski klub Šmarje pri Jelšah vabi mlade 
šahiste k vpisu. Kontakt: sahsmarje@gmail.com ali tel. 
031 843 438, Dominik.

Dominik Košič

V spomin na dolgoletnega predsednika 
Športnega društva Šmarje pri Jelšah 
Janeza Lomška so igralci košarkarske 
sekcije pripravili tradicionalni turnir trojk 
v športnem parku v Šmarju. Sodelovalo 
je osem ekip, med drugim vse selekcije 
domačih košarkarjev. Zmagovalna ekipa, 
ki je prejela tudi prehodni pokal, je igrala v 
postavi: Jernej Močnik, Tomaž Završnik 
in Matija Čakš.
Za udeležbo na turnirju so se igralcem 
zahvalili svojci Janeza Lomška. Metodo 
Lomšek veseli, da se v društvu vsako 
leto spomnimo na zelo prizadevnega 
predsednika. Vsi igralci so obljubili, da se 
srečajo vsako leto približno ob enakem 
času. Ob prizadevanjih vodje košarkarske 
sekcije Borisa Čuježa in Janezovega sina 
Mihe verjamemo, da bo res tako.

Jaka Rihtarič

V Šmarju pripravljajo že 14. Šmarski kolesarski 
maraton, ki bo v nedeljo, 6. avgusta. Tudi tokrat bo 
nekaj novosti, največja je sprememba trase malega 
maratona, saj zaradi zapore ceste proti Zibiki ta ni 
prevozna. Zato bo trasa v celoti po kolesarski stezi. 
Novost bo tudi zapora ceste Belo–Sp. Mestinje in 
naprej po kolesarski stezi. Dolžina mini maratona je 
1 km, malega maratona 22 km, srednjega 42 km in 
velikega 66 km.

Kolesarji bodo vozili po prometnih predpisih, novost 
je le ta, da lahko organizator izključi z maratona 
kolesarja, ki ne bo upošteval predpisov na cesti. Za vse 
udeležence je zaželena kolesarska čelada, za otroke je 
obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli spominsko majico, 
spominsko kolajno, napitke ob poti in bodo sodelovali 
pri žrebanju nagrad organizatorja.
Prijavnina bo 15 evrov, skupine in imetniki olimpijske 
kartice imajo popust.

Jaka Rihtarič      

Gostoljubni balinarji

Pokal ostal doma

Končali šahovsko šolo

14. Šmarski kolesarski maraton 

Mladi šahisti s trenerko Ksenijo Novak. Foto: arhiv kluba

Ob občinskem prazniku sta potekala dva balinarska turnirja. 
Foto: arhiv društva

Zmagovalna trojka. Foto: arhiv društva
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Finančna pisarna Šmarje pri Jelšah bo v avgustu 
poslovala 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).

Za pomoč in sodelovanje pri izvedbi strokovno-družabnega 
srečanja kolektiva Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah in 
poslovnih partnerjev, ki je bilo 16. 6. 2017 v Šmarju pri Jelšah, 
se še posebej želim zahvaliti Društvu vinogradnikov Trta  in 
g. Janezu Vrežetu z Bobovega, Društvu kmetic Ajda, Boštjanu 
Vrežetu z Vodenovega, Tratenškovim s Pečice, vinogradništvu 
Šket ter Krovstvu in kleparstvu Štefan Golob, s. p., z Belega.

V imenu kolektiva direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri 
Jelšah Jasna Žerak

Po prejemu občinske denarne nagrade se Društvo godbenikov 
Šmarje pri Jelšah zahvaljuje vsem predlagateljem in Občinskemu 
svetu Občine Šmarje pri Jelšah za izkazano zaupanje in podporo 
našemu delu. Imeli ste posluh za 90-letno tradicijo godbe na 
pihala v Šmarju, ki združuje izkušnje prekaljenih glasbenikov in 
mlade nasmejane obraze naših najmlajših članov, ki so bodočnost 
godbe na pihala v Šmarju pri Jelšah. Vaša podpora je dodatna 
spodbuda, da bomo še naprej pridno vadili in se trudili z glasbo 
popestriti dogajanje v naši občini in njeno ime predstavljati tudi 
izven meja naše občine. 
Godbeniki v našem društvu večinoma igrajo na lastne 
instrumente, ker društvo žal nima sredstev, da bi kupovalo 
instrumente. Izjema je veliki boben, ki ima v godbi poseben 
pomen. V enem prvih zapisov o nastopu šmarske godbe iz leta 
1926 lahko preberemo, da je prišla šmarska godba na Tinsko z 
velikim bobnom. Prav tako v arhivu godbe najdemo podatek, da 
so leta 1995 gasilci kupili veliki boben za šmarsko godbo, ki ga 
uporabljamo še danes, čeprav že nekaj časa razmišljamo, da bi 
morali nabaviti novega. 
V društvu smo se zato odločili, da denarno nagrado namenimo 
nakupu novega velikega bobna, ki bo dajal ritem našemu igranju 
in korakanju ter bo hkrati tudi simbol sodelovanja med društvi 
in povezanosti godbe z občino in občani.

Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah

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, 29. septembra 
2017. Rok za oddajo prispevkov in obvestil je sreda, 
13. september 2017. Uredništvo

Finančna pisarna poleti Zahvala

Zahvala godbenikov

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. 

Umrli so:
Jožica Ogrizek, Šerovo pri Šmarju 21, Šmarje pri Jelšah, 18. 2. 1960–8. 5. 2017
Janez Mlaker, 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
Jožef Pevec, Lekmarje 9, Sveti Štefan, 20. 1. 1948–19. 5. 2017
Franc Počivalšek, Stranje 35, Šmarje pri Jelšah, 3. 10. 1940–23. 5. 2017
Igor Anderluh, Šentvid pri Grobelnem 33, Grobelno, 19. 6. 1966–3. 6. 2017
Jože Javornik, Bobovo pri Ponikvi 14, Ponikva, pokopan na Sladki Gori,  
3. 1. 1956–5. 6. 2017
Karl Pogelšek, Celjska cesta 46, Šmarje pri Jelšah, 18. 10. 1934–6. 6. 2017
Silva Furlan, Šentvid pri Grobelnem 13, Grobelno, 14. 10. 1948–14. 6. 2017
Podatki, zbrani v podjetju Gekott do 14. junija, so objavljeni v soglasju s svojci
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in oddajanju športne dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje 
pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in drugih 
športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah v Občini 
Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 111/13) objavlja 

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov/rezervacij za uporabo športne 

dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah in telovadnice pri POŠ 
Šentvid pri Grobelnem v sezoni 2017/18

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, 
ki morajo izpolniti prijavo (vlogo), ki je objavljena na spletni 
strani Občine Šmarje pri Jelšah (www.smarje.si) in OŠ Šmarje 
pri Jelšah (http://www.o-smarje.ce.edus.si), kjer je objavljen tudi 
cenik uporabe športne dvorane oz. telovadnice.

II. Pogoji, po katerih se izberejo uporabniki športne dvorane 
pri OŠ Šmarje pri Jelšah in telovadnice pri POŠ Šentvid 
pri Grobelnem, so določeni v Pravilniku o uporabi in 
oddajanju športne dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje 
pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in 
drugih športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah 
v občini Šmarje pri Jelšah.

III. Pri oddaji športne dvorane in telovadnice v uporabo imajo 
prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem 
redu:
1. programi športnih društev in klubov za otroke in 

mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
iz občine Šmarje pri Jelšah;

2. programi športnih društev in klubov za odrasle, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz občine 
Šmarje pri Jelšah;

3. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo 
športno rekreacijo;

4. društva in klubi izven občine;
5. drugi uporabniki.

IV. Rok za prijavo na javni poziv: izpolnjeno prijavo (vlogo) 
z oznako »Javni poziv – uporaba športne dvorane!« 
pošljite na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, najkasneje do petka, 
18. 8. 2017. 
Komisija bo pregledala prijave (vloge) predvidoma 22. 8. 
2017. V roku 15 dni od pregleda prijav, bomo uporabnike 
seznanili s termini oz. urnikom zasedenosti športne 
dvorane oz. telovadnice in nato bo OŠ Šmarje pri Jelšah z 
uporabniki sklenila ustrezne pogodbe o uporabi.

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko vsi zainteresirani 
dobijo pri Damjanu Boštjančiču (damjan.bostjancic@smarje.si), 
oz. na tel. št. 03/81 71 629.

Župan:
Stanislav ŠKET, l.r.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Statuta Občine Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15 ) ter Sklepa o začetku 
priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – ID 
OPN Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 30/12) župan 
Občine Šmarje pri Jelšah s tem

JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – IZVEDBENI DEL
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

I.
Občina Šmarje pri Jelšah naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Občinskega prostorskega načrta – izvedbeni del 
Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: OPN-ID Šmarje), 
ki ga je v juniju 2017 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna 
družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 10/2012.

II.
OPN-ID Šmarje je nov občinski izvedbeni prostorski načrt, 
s katerim je določena namenska raba prostora in prostorski 
ureditveni pogoji ter usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN) za celotno območje občine.

III.
Dopolnjen osnutek OPN-ID Šmarje bo javno razgrnjen 45 dni, 
od 18. julija do vključno 31. avgusta 2017, v času uradnih ur 
v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, na Oddelku za okolje in 
prostor (1. nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah in 
na spletni strani občine: www.smarje.si.

IV.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN-ID Šmarje bo v 
sredo, 23. avgusta 2017, ob 16. uri v stavbi Občine Šmarje pri 
Jelšah, sejna soba (2. nadstropje).

V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne 
pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPN-ID Šmarje. 
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 31. avgusta 2017 
podajo pisno na mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na 
naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje 
pri Jelšah, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPN-ID 
Šmarje« oz. na elektronski naslov: anita.reich@smarje.si.
Pripombe in predloge je možno podati tudi pisno ali ustno na 
zapisnik na sami javni obravnavi 23. 8. 2017.
Župan Občine Šmarje pri Jelšah bo po končani javni razgrnitvi 
zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do 
pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani občine, 
www.smarje.si.

Št.: 350-0001/2012-69
Šmarje pri Jelšah, 5. julij, 2017

Župan:
Stanislav ŠKET, l.r.
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nedelja, 6. avgust
ob 10.00
14. Šmarski kolesarski  
maraton
Start pred gasilskim do-
mom v Šmarju pri Jelšah. 
Mini maraton za otroke v 
spremstvu staršev, mali 22 
km, srednji 42 km in veliki 66 
km. Prijavnina: 15 evrov, za 
družine nad 5 oseb in imetni-
ke olimpijske kartice 12 evrov. 
Organizator: Športno društvo 
Šmarje pri Jelšah, 051 655 
042 – Robert Šramel.

sobota, 19. avgust
80-letnica  
Prostovoljnega gasilskega 
društva Sv. Štefan. 
Slovesna akademija, gasilska 
parada, blagoslov gasilske 
avtocisterne, veselica z De-
janom Vunjakom in Brendi-
jevimi barabami. Organizator: 
PGD Sv. Štefan. 

sreda, 23. avgust
ob 20.00
Rokovo poletje. 
Glasba strun Salteris in kon-
certna lajna, skupina Salteris 
in Vlado Nunčič. Cerkev 
sv. Roka nad Šmarjem pri 
Jelšah. Vstopnina: 8 evrov. 

nedelja, 17. september
od 9.00 do 19.00
3. Čili festival. 
Stojnice z bogato ponudbo 
hrane, 2. državno prvenstvo 
za hudičev kotel, 3. državno 
prvenstvo za zlati habanero, 
nastop skupine Mariachi La 
Paloma, varstvo, animacija in 
prehrana otrok. Organizator: 
Društvo ljubiteljev čilija Slo-
venije, www.ljubiteljicilija.si.  

sobota, 23. september
ob 19.00
Rokovo poletje. 
Koncert Zagrebškega ko-
mornega mladinskega 
komornega orkestra, solista 
Lovro Drofenik, violončelo, 
Matija Drofenik, klavir. Cerkev 
sv. Roka nad Šmarjem pri 
Jelšah. Vstopnina: 8 evrov. 
Organizator: Knjižnica-Kultur-
ni dom Šmarje pri Jelšah,  
03 81 71 562,  
http://www.s-je.sik.si/.

Organizator: Knjižnica-Kultur-
ni dom Šmarje pri Jelšah,  
03 81 71 562,  
http://www.s-je.sik.si/.

četrtek, 7. september
ob 19.00
Rokovo poletje. 
Večer Ave Marij, Inga Uloki-
na, violina, in drugi. Cerkev 
sv. Roka nad Šmarjem pri 
Jelšah. Vstopnina: 8 evrov. 
Organizator: Knjižnica-Kultur-
ni dom Šmarje pri Jelšah,  
03 81 71 562,  
http://www.s-je.sik.si/.

petek, 8. september
od 16.30 
Noč šmarskega nogometa s 
popularnimi ansambli. 
Pred koncertom bo članska 
tekma 4. kroga 3. SNL sever 
NK Šmarje : NK Tehnotim 
Pesnica. Organizator: No-
gometni klub Šmarje. 

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

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

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

Društvo ljubiteljev čilija Slovenije v Šmarju pri Jelšah 
organizira 3. Čili festival. Potekal bo v nedeljo, 
17. septembra, od 9. do 19. ure na ploščadi pred 
kulturnim domom. Organizatorji pričakujemo okoli 
35 stojnic ponudbe pikantne in nepikantne hrane 
iz vse Slovenije in tujine. Potekali bosta 2. državno 
prvenstvo za hudičev kotel - kdo skuha najboljši 

chilli con carne – in 3. državno prvenstvo za zlati 
habanero - kdo poje najbolj pekoč čili. Nastopila bo 
skupina Mariachi La Paloma, program bo povezoval 
Aleš Novak, poskrbljeno bo za varstvo, animacijo in 
prehrano otrok.
Vse informacije o prijavah, tekmovanjih in programu 
na novi spletni strani www.ljubiteljicilija.si.

3. Čili festival v Šmarju


