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Na Svetem Štefanu je bilo v soboto, 19. avgusta, 
zelo veselo in slavnostno. Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Sveti Štefan je praznovalo 80-letni-
co delovanja. Ob jubileju smo svečano prevzeli tudi 
novo gasilsko vozilo AC 16/50. Sredstva zanj smo 
začeli zbirati v letu 2013, zato smo gasilci in krajani 
na ta pomemben dan že nestrpno čakali.

Piše: Darija Kristan, članica PGD Sveti Štefan
Foto: Sebastjan Čuden

Prireditev se je začela s slavnostno sejo, ki jo je po-
nosno otvorila predsednica PGD Sveti Štefan  Mar-
janca Žaberl. Pozdravila je vse prisotne goste, gasilce 
okoliških in sosednjih društev, kot tudi pobratenega 
društva Študa ter dveh prijateljskih društev Makole 
in Sovodenj, botre, sponzorje, donatorje, domače ga-
silce in krajane. S prisotnostjo so dogodek počastili 
tudi Darko But, generalni direktor Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Bojan Hrepevnik, 
poveljnik Gasilske zveze (GZ) Celjske regije in pred-
stavnik GZ Slovenije, ter Stanko Šket, župan občine 
Šmarje pri Jelšah. Po pozdravih in govorih gostov je 
sledila podelitev zahval in priznanj botrom in botram, 
sponzorjem, donatorjem in domačim gasilcem, ki so 
s svojim prostovoljnim delom veliko pripomogli pri 
nakupu nove gasilske cisterne.
Po seji je bila gasilska parada. Prisotnih je bilo 150 go-
stujočih in domačih gasilcev ter 13 gasilskih vozil. Ce-
loten program je odlično povezovala Slavica Van der 
Minnen, blagoslov novega vozila pa je opravil pred-
stavnik župnije Sveti Štefan, župnik Janez Nerad. 

Uradnemu delu je sledila velika veselica pod šoto-
rom. Simpatični Dejan Vunjak je skupaj z Brendije-
vimi barabami poskrbel za obilo dobre glasbe, polno 
plesišče, tako da je zabava kljub dežju trajala do zgo-
dnjih jutranjih ur. To je bil pomemben dan, ki je do-
polnil naš bogat mozaik zgodovine kraja in gasilskega 
društva na Svetem Štefanu.

80. obletnica PGD Sveti Štefan in 
svečani prevzem nove gasilske cisterne

Častna tribuna. 

Med uradnim delom slovesnosti. 

Dejan Vunjak in Brendijeve barabe so  
poskrbeli za zabavo do jutranjih ur. 

Člani PGD Sv. Štefan z novo cisterno. 
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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, 11. oktober. Naslednja številka izide 27. oktobra.

Na naslovnici: Ajda Račečič
Foto: Marko Samec

Piše: Sergeja Javornik, odgovorna urednica

Po dvomesečnem premoru smo ponovno v vaših 
domovih. Poletni čas je vsak po svoje izkoristil – ob 
morju, v planinah, naokoli po svetu, doma … Sodeč 
po novicah iz društev, klubov, javnih zavodov in dru-
gih ustanov na območju občine Šmarje pri Jelšah, 
prevelikega oddiha ni zaznati. Potekale so prireditve 
za majhne in velike, jubilejne slovesnosti, družili in 
sodelovali ste. Kot toliko let, mesecev, tednov doslej. 
Večji del poletnega utripa predstavljamo v prvi le-
tošnji jesenski izdaji občinskega glasila. 

Druga polovica leta je v Šmarje pri Jelšah prinesla 
pomembno novost. Z delom je uradno začel Javni zavod 
za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, ki ga 
vodi Melita Bevc. Dela ji ne zmanjka, idej ima ogrom-
no, tudi pravo mero energije za nove zgodbe v občini. 
Stvari rada postavlja na noge, je razkrila v osrednjem 
intervjuju, ki ga objavljamo v tokratni izdaji. 

Pester je nabor novic iz občinske hiše. Glavnina načr-
tovanih projektov teče po načrtih, pri enem se je ne-
koliko ustavilo, a ne gre obupati. Življenje pred nas 
postavlja različne izzive in preizkušnje. Čas pokaže, 
česa smo se naučili in kakšni smo ob tem in zaradi 
tega (p)ostali. A če želimo in hočemo napredovati, 
moramo sodelovati, si prisluhniti, se slišati, razume-
ti, spoštovati … Da, včasih se moramo tudi ustaviti in 
umiriti. Zadihati.  

V jesen stopamo z novo energijo, novimi željami in 
cilji, s katerimi se spogledujemo s prihajajočim letom. 
Tudi zato je v tokratni izdaji na strani 29 objavljena 
anketa o zadovoljstvu z občinskim glasilom Šmarske 
novice. Uredniški odbor želi pridobiti čim več mnenj 
občanov, ki vam je glasilo namenjeno. Kako ste za-
dovoljni, če niste, kaj vas moti, kaj pogrešate? Lahko 
ste kritični, lahko seveda tudi pohvalite in izpostavite, 
kar vam je posebej všeč. Vabimo vas, da si vzamete 
približno pet minut časa in odgovorite na vprašanja, 
izpolnjeno anketo pa pošljite na naš naslov. Preostali 
čas, ki ga namenite branju občinskega glasila, pa do-
bro izkoristite in spozna(va)jte pester utrip življenja 
in ustvarjanja v občini Šmarje pri Jelšah. 
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Prostor je javna dobrina. Sodelovanje pri urejanju 
prostora je pravica in odgovornost vsakega. Je pri-
ložnost za predstavitev posameznih rešitev in po-
treb v prostoru. 

Piše: mag. Anita Reich, Oddelek za okolje in prostor

Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka ob-
činskega prostorskega načrta (OPN-ID) je seznanitev 
javnosti z opredelitvijo namenske rabe prostora ter s 
predlaganimi izvedbenimi merili in pogoji za pose-
ganje v prostor. V času javne razgrnitve ima javnost 
pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjen do-
kument. 
V dopolnjen osnutek OPN-ID Občine Šmarje pri Jel-
šah je vključenih 1000 novih ureditev. V pretežnem 
delu se namenjajo evidentiranju obstoječih objektov 
(56 odstotkov). Z načrtovanimi ureditvami je opre-
deljenih približno 67,5 ha novih stavbnih zemljišč. 
Hkrati se kar 25,7 ha stavbnih zemljišč ukinja in vra-
ča nazaj v prvotno rabo, kmetijsko oz. gozdno. Med 
pobudami za opredelitev novih zazidljivih zemljišč 
prevladujejo pobude, ki se nanašajo na zaokrožitve 
površin razpršene poselitve, in posegi, ki že ima-
jo izdane ustrezne upravne odločbe. Ostale pobude 
predstavljajo željo po gradnji stanovanjskih stavb, 
s katerimi se rešuje stanovanjski problem lokalnih 
prebivalcev na podeželju (pomanjkanje razpoložljivih 
zemljišč za gradnjo), pobude za gradnjo zidanic in 
gospodarskih objektov na kmetijah.
Javna razgrnitev temeljnega prostorskega akta 
občine je potekala od 18. julija do 31. avgusta  v 
prostorih občine, 23. avgusta  je bila organizira-
na javna obravnava. Na javno razgrnjen dokument 
so občani dali kar nekaj pripomb. Med bolj odmev-
nimi je vsekakor pripomba 146 podpisanih krajanov  

Minuli ponedeljek je bilo odpiranje ponudb, prispelih 
na novo javno naročilo Občine za izgradnjo nadhoda 
v Šmarju pri Jelšah. Celjsko gradbeno podjetje Luga-
riček je namreč v prvem tednu septembra odstopi-
lo od pogodbe zaradi finančnih težav, v katerih se je 
znašlo. Zato sta Občina Šmarje pri Jelšah in Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo pripravili novo 
razpisno dokumentacijo, tako da je bilo novo javno 
naročilo objavljeno 12. septembra. Kdaj bo izvajalec 
izbran, še ni mogoče napovedati, bomo pa javnost o 
tem obvestili na spletni strani. (SJ)

Krajevne skupnosti Tinsko. Ti nasprotujejo pobudi 
občana, ki je na podlagi idejnega rudarskega pro-
jekta že leta 2011 predlagal spremembo namenske 
rabe dela zemljišča iz gozdnega zemljišča v območje 
za izkoriščanje mineralnih surovin. Krajani Tinskega 
vidijo v načrtovani pobudi grob poseg v pokrajino in 
poslabšanje bivalnih pogojev za tukajšnje prebivalce. 
Gre za območje Rudnice nad Spodnjim Tinskim, ki že 
v obstoječih prostorskih aktih občine zaradi ugodnih 
naravnih danosti predstavlja potencialni prostor za 
nadaljnje organizirano izkoriščanje. Pobuda je bila, 
tako kot ostalih 1000, vključena v postopek priprave 
občinskega prostorskega načrta v skladu s prostorsko 
zakonodajo. 
Občina bo v skladu s 6. odstavkom 50. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju pripombe in predloge 
javnosti temeljito proučila in do njih zavzela stališča. 
Dokončno odločitev bodo sprejeli občinski svetniki na 
oktobrski seji. Občina bo na podlagi sprejetih stališč 
pripravila predlog občinskega prostorskega načrta in 
ga poslala v mnenje vsem pristojnim nosilcem ure-
janja prostora. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih 
občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z od-
lokom.

Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta 
Občine Šmarje pri Jelšah javno razgrnjen 45 dni 

Novo javno naročilo za nadhod 

Med javno razpravo. Foto: arhiv občine

Kdo bo gradil nadhod, bo znano  
v prihodnjih dneh. Foto: arhiv občine
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V treh mesecih obnovili javno razsvetljavo na ob-
močju celotne občine in zamenjali 546 svetil.

Piše: Zdenka Kos, Oddelek za okolje in prostor

V občini Šmarje pri Jelšah smo v preteklih letih po-
stopno menjali obstoječe svetilke z varčnejšimi in v 
skladu z zakonodajo. Lani smo začeli z aktivnostmi 
za zamenjavo vseh svetilk, ki še niso bile v skladu z 
Uredbo ali niso imele led sijalk, ki porabijo za isto sve-
tilnost manj električne energije kot obstoječe svetilke.
Projekte za izvedbo s popisi del je pripravilo projek-
tantsko podjetje Elpart Bogdan Lepan, s.p., iz Roga-
ške Slatine. Izvajalca del smo izbrali z javnim razpi-
som v začetku leta. Med devetimi ponudniki je bilo 
najugodnejše podjetje Elektrosignal iz Celja. Razpisa-
na dela so izvedli v 120 dneh za 129.000 evrov in pri 
tem zamenjali 546 svetil. Nadzor nad izvedbo del je 
izvajalo podjetje Navor iz Celja.
Na območju celotne občine se je po posameznih kra-
jevnih skupnostih zamenjalo naslednje število sve-
tilk: Sladka Gora 14, Mestinje 84, Zibika 21, Šentvid 
70, Kristan Vrh 9, Šmarje pri Jelšah 346, Sv. Štefan 2 

Izpolnili smo še enega od začrtanih ukrepov traj-
nostne mobilnosti, ki smo jih smelo zapisali v Ce-
lostno prometno strategijo občine Šmarje pri Jel-
šah.

Piše: mag. Anita Reich, oddelek za okolje in prostor

Povpraševanje po električnih avtomobilih iz dneva v 
dan raste, zato je treba poskrbeti tudi za ustrezno in-
frastrukturo, za kar se še posebej zavzemajo na Eko 
skladu. Kar 69 občinam bodo letos podelili subven-
cije za 140 polnilnic za električna vozila. Odločbo o 
dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude 
za nakup polnilne postaje za električna vozila v višini 
3.000 evrov je na podlagi uspešne prijave na razpis 
prejela tudi Občina Šmarje pri Jelšah. 

Zavod Zadihaj, Inštitut za trajnostno mobilnost in 
prijazne energije iz Maribora, je kot najugodnejši 
izbrani ponudnik na parkirišče pred občinsko stavbo 
postavil AC polnilno postajo, ki omogoča tudi polnje-
nje električnih koles, ne le električnih avtomobilov. V 
polnilnico je vgrajen 22-palčni barvni zaslon na do-
tik, kjer so dostopna navodila za uporabo, informacije 
o stanju polnjenja in sistem za rezervacijo polnilnic. 
Po dogovoru bo različnim ponudnikom omogočeno 
brezplačno objavljanje lokalnih informacij. V polnil-
nico je vgrajen tudi sistem za merjenje energije in 
plačilni promet. 
Občina je na lokaciji polnilnice zagotovila še dve 
parkirni mesti za polnjenje vozil ter ustrezne talne 
označbe in prometni znak. Polnjenje na polnilnici do 
nadaljnjega ni plačljivo. Občina se bo zavzemala za 
postavitev še kakšne polnilne postaje za električna 
vozila na območju občine. 
Slovenija je, tudi zaradi svoje majhnosti, sanjska de-
žela za električna vozila, pravi Teo Bunta, direktor 
mariborskega Zavoda Zadihaj, Inštituta za trajnostno 
mobilnost in prijazne energije, ki se že pet let vozi 
brez bencina in nafte.

reflektorja. Občina Šmarje pri Jelšah skrbi za 800 led 
svetilk javne razsvetljave, 124 reflektorjev za osvetli-
tve športnih igrišč in cerkva, 6 svetlobnih znakov za 
označitev prehodov za pešce, od leta 2015 pa tudi za 
semaforiziran prehod za pešce. 

Z naložbo v skupni vrednosti 133.900 evrov se je 
zmanjšala poraba električne energije za približno 50 
odstotkov. Hkrati pričakujemo, da bomo prihranili še 
pri stroških rednih vzdrževalnih del, saj s prehodom 
na led tehnologijo predvidevamo, da bo življenjska 
doba novih svetilk daljša. Čaka nas še zmanjšanje 
električne moči na odjemnih mestih, kar pomeni do-
daten prihranek pri strošku omrežnine. 

Javna razsvetljava 
obnovljena

Namenu uradno predali polnilno postajo za električna vozila

Na območju celotne občine je bilo zamenjanih 
546 svetil. Foto: arhiv občine

Polnilnico smo v uporabo uradno predali 
na slovesnosti v sklopu evropskega tedna 
mobilnosti. Foto: arhiv občine
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Ste v preteklosti zgradili nadomestni stanovanjski 
ali kakšen drug objekt, starega pa še niste porušili? 
Ste pritrdili? Potem vam lahko pristojni inšpektor 
izreče ukrep nelegalne gradnje. Zapletom in kazni 
se lahko izognete. 

Piše: Sergeja Javornik

Največ nadomestnih objektov je bilo zgrajenih po po-
tresu v letu 1974. V vsakem dovoljenju za nadome-
stno gradnjo je bilo zapisano določilo, do kdaj je treba 
objekt, za katerega ste dobili dovoljenje za nadomestno 
gradnjo, odstraniti. A v praksi velikokrat ni (bilo) tako. 
Nekateri tovrstni objekti so še v uporabi in jih lastniki 
redno vzdržujejo. Žal pa mnogi objekti propadajo, so 
nevarni za okolico in kazijo videz krajev. Da bi čim bo-
lje uredili stanje na tem področju, lastnike prosimo za 
sodelovanje. 
Občina Šmarje pri Jelšah sicer nima pristojnosti ukre-
panja, še manj si želimo kazni za lastnike. Po tej poti 
želimo lastnike opozoriti, da lahko pristojne inšpek-
cijske službe sprožijo postopke ugotavljanja morebi-
tnih kršitev Zakona o graditvi objektov ter občinskih 
odlokov o urejanju in varstvu okolja. Vsem, ki stare 
objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje za 
nadomestno gradnjo, še dandanes lepo vzdržujejo in 

Niti šmarskim kmetovalcem letošnje leto vreme ni 
bilo prizanesljivo. 

Pišeta: Mag. Zinka Berk in Klavdija Markuš, 
            Oddelek za gospodarstvo 

Pridelek so močno zmanjšale pozeba, toča in nazad-
nje še suša. Najprej je občino 21. in 22. aprila prizadela 
močna pozeba, toča z neurjem je po različnih območjih 
občine klestila večkrat v juniju, juliju in avgustu, sko-
raj vse poletje smo bili priča močnemu pomanjkanju 
dežja. 

Popisovanje škode
V avgustu so občine na podlagi navodil Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje zbirale vloge za 
prijavo škode zaradi pozebe. Na podlagi navodil za po-
pisovanje škode se je sestala občinska komisija za oce-
njevanje škode ob naravnih nesrečah in določila ma-
ksimalne odstotke poškodovanosti po pozebi po kra-
jevnih skupnostih in legi zemljišč. V skladu z navodili 
so se ocenjevali vinogradi in drugi intenzivni nasadi. 
Popisovanje škode po toči se je na podlagi navodil 

Uprave izvajalo samo informativno. Konec avgusta in 
prvi teden septembra smo na podlagi navodil popi-
sovali še škodo na kmetijskih zemljiščih zaradi suše. 
Občina je preko medijev pozvala kmetijske proizvajal-
ce k predložitvi vlog za prijavo škode po suši. Občin-
ska komisija je ponovno v skladu z navodili pripravila 
predhodno oceno škode po posameznih kmetijskih 
kulturah in območjih. Zbrane podatke je občina dolžna 
vnesti v računalniško aplikacijo in vloge posredovati na 
Upravo za zaščito in reševanje.    
Škodo so lahko prijavljali tisti oškodovanci, ki sta jim 
pozeba ali suša uničili več kot 30 odstotkov običajne 
letne kmetijske proizvodnje na posameznem kmetij-
skem gospodarstvu. Škodo zaradi suše so lahko prijav-
ljali tisti, ki za kmetijsko pridelavo uporabljajo več kot 
1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za 
odpravo posledic naravne nesreče, če bo vlada za na-
ravno nesrečo (pozeba, suša), v kateri je bila ta ocena 
škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za 
odpravo posledic škode na stvareh, in sprejela predpi-
san program odprave posledic škode. 

jih nameravajo naprej uporabljati, predlagamo, da do 
31. decembra 2017 na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah 
zaprosijo za spremembo gradbenega dovoljenja. Gre 
za enostaven postopek spremembe gradbenega dovo-
ljenja za nadomestno gradnjo v gradbeno dovoljenje 
za novogradnjo. Po tem datumu bo Občina seznam 
nadomestnih gradenj posredovala pristojni gradbeni 
inšpekciji, ki bo v primeru nelegalne gradnje (neiz-
polnjen pogoj rušenja) začela s predpisanimi ukrepi. Z 
legalizacijo pa nastanejo nepotrebni stroški (nadome-
stilo zaradi degradacije in uzurpacije), ki lahko znesejo 
tudi več tisoč evrov. 
Ob tem je vseeno treba upoštevati določila občinskih 
prostorskih aktov (prostorski plan in prostorsko ure-
ditveni pogoji) in plačati razliko komunalnega prispev-
ka. Vse podrobne informacije dobite pri Zdenki Kos po 
telefonu, št. 03 81 71 616, ali na elektronskem naslovu 
zdenka.kos@smarje.si.

Priporočilo
Vsem, ki stare objekte, za katere je bilo izdano grad-
beno dovoljenje za nadomestno gradnjo, še dandanes 
lepo vzdržujejo in jih nameravajo naprej uporabljati, 
predlagamo, da do 31. decembra 2017 na Upravni enoti 
Šmarje pri Jelšah zaprosijo za spremembo gradbenega 
dovoljenja.

Podreti ali legalizirati nadomestno gradnjo?

Pridelek kmetov zdesetkali pozeba, toča in suša
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Od konca julija poteka sanacija plazu ob javni poti Zi-
bika–Strtenica. Dela, ki jih opravlja podjetje Storitve 
z gradbeno in kmetijsko mehanizacijo, Nizke gradnje 
Marjan Sajko, s.p., iz Šmarja pri Jelšah, bodo končana 
čez mesec dni. Načrtovana dela obsegajo stabilizacijo 
pobočja v dolžini 300x150 metrov, drenaže do globine 
8 metrov, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo kamnito 
betonskega zidu. 
Pogodbena vrednost načrtovanih del je nekaj manj kot 
320 tisoč evrov. Glavnino denarja bo zagotovilo Mini-
strstvo za okolje in prostor v sklopu realizacije progra-
ma odprave posledic po neurju z viharnim vetrom in 
poplavami med 25. in 27. junijem lani. Občina v pro-
računu zagotavlja denar za plačilo ddv-ja, nadzora in 
tehnične dokumentacije. (SJ)

Tretjina sanacijskih del opravljena

Zaradi močnega deževja v prejšnjem tednu se je 
na območju krajevnih skupnosti Šmarje pri Jelšah, 
Sv. Štefan in Tinsko sprožilo pet večjih plazov, ki 
so poškodovali javno cestno infrastrukturo, en plaz 
ogroža zasebni dovoz. 

Piše: Sergeja Javornik
Foto: arhiv občine

Glavnina interventnih sanacijskih del, ki so jih opravili 
izvajalci letnega vzdrževanja cest na območju občine, 
je potekala v sredo. En odsek javne ceste je bil nepre-
vozen več kot en dan.
Na cesti Loka–Babna Reka–Strtenica se je pod domači-
jo Smole posedlo cestišče v dolžini 30 metrov. Do kon-
čane sanacije je bil dostop do domačije mogoč iz smeri 
Sv. Štefan–Strtenica. 
Dva plazova sta se sprožila na cesti Kamenik–Sedo-
vec. Zemljino pri domačiji Murko so odstranili v sredo 
dopoldne, pri domačiji Zidar je bilo treba postaviti še 
kamnito zložbo. 
Na cesti Sodna vas–Tinsko–Loka je pod domačijo Kra-
šovec zgrmel plaz v dolžini približno 25 metrov. Za-
časno je bila prevoznost vzpostavljena po odstranitvi 
zemljine; na tem odseku bo v prihodnje nujna izgra-
dnja podpornega zidu. Na cesti Loka–Babna Gora se 
je v dolžini 30 metrov cestišče posedlo za pol metra. 
Začasno je bilo cestišče sanirano, v prihodnje bo nujna 
celovita sanacija. 
Še en plaz je evidentiran v naselju Zgornje Tinsko. Pri 
rekonstrukciji zasebnega dovoznega priključka do sta-
novanjskega objekta se je zaradi padavin sprožil plaz, 
ki objekta ne ogroža, sta pa močno poškodovana par-
kirišče in dovozna cesta. 

Po močnem deževju najmanj 6 novih plazov 

Sanacijska dela bodo končana prihodnji mesec. 
Foto: arhiv občine

Zemljina je pod domačijo Murko zaprla cesto. 

Pod domačijo Krašovec se je utrgal 
plaz v dolžini 25 metrov. 

Na cesti Loka–Babna Gora se je cestišče posedlo. 
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Občina je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje 
in razvoj socialnega varstva na svojem območju na 
podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o 
socialnem varstvu. V  proračunu 2017 je za podro-
čje socialnega varstva namenjeno skupno 701.600 
evrov.

Piše: Zlatka Pilko

Občina dodeljuje pomoč staršem ob rojstvu otrok na 
podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči dru-
žinam za novorojence z območja občine Šmarje pri Jel-
šah. Pomoč se dodeljuje z odločbo, ki je izdana na podla-
gi vloge upravičencev. Pomoč znaša 200 evrov za novo-
rojenca. Letos je za ta namen predvidenih 22.000 evrov. 
Občina je dolžna financirati plačilo oz. doplačilo oskr-
bnin za invalidne osebe, ki so nameščene v zavodih za 
usposabljanje oz. VDC na podlagi odločb Centra za so-
cialno delo (CSD). Trenutno je v petih zavodih 10 naših 
občanov, od tega štirje v VDC Šentjur - bivalni enoti 
Podplat. Za plačilo oz. doplačilo oskrbnin občina letos 
zagotavlja 110.000 evrov. 

Družinski pomočnik
Pravica do družinskega pomočnika je namenjena pol-
noletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju 
in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo po-
moč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 
in imajo status invalida. Invalidna oseba ima možnost, 
da namesto vključitve v institucionalno varstvo ostane 
doma in ji je v domačem okolju zagotovljena primerna 
oskrba s pomočjo družinskega pomočnika. Odločbe o 
uvedbi pravice izdaja CSD. Letos je načrtovanih 81.600 
evrov za 7 družinskih pomočnikov.
Trenutno je v devetih splošnih socialnih zavodih name-
ščenih 36 občanov, v štirih posebnih zavodih 15 občanov, 
za katere je občina dolžna plačevati ali doplačevati oskr-
bnine na podlagi odločb, ki jih izdaja CSD. Gre za obča-
ne, ki sami ali njihovi svojci ne zmorejo v celoti ali delno 
plačevati oskrbnine v domovih. V ta namen je v prora-
čunu letos zagotovljenih skupno kar 340.000 evrov. 

Pomoč na domu
Občina je dolžna organizirati storitev pomoč na domu 
na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Storitev orga-
nizira in izvaja CSD, kjer so zaposlene socialne oskrbo-
valke, ki izvajajo pomoč neposredno na domu. Stroški 
storitve se določajo na podlagi 12. člena Pravilnika  o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev. Na cene, ki jih predlaga CSD, daje soglasje ob-
činski svet. Cena za uro pomoči na domu znaša tre-
nutno 15,56 evra (21,24 evra ob nedeljah in 22,11 evra 
ob praznikih oz. dneva prostih dnevih). Uporabniki od 

tega zneska plačajo 5 evrov (7 ob nedeljah in 7,5 evra 
ob praznikih oz. dneva prostih dnevih), občina pa pri-
speva razliko do polne cene. Občina je dolžna kriti tudi 
sredstva za oprostitve k plačilu za tiste uporabnike, ki 
zaradi socialnega položaja sami ne zmorejo plačevati 
svojega deleža k ceni storitve. Letos pomoč na domu 
izvaja 6 izvajalk, ki opravljajo po približno 720 efektiv-
nih ur mesečno za povprečno 40 uporabnikov. Občina 
letos za sofinanciranje cene in oprostitve plačil zagota-
vlja 118.000 evrov. 

Plačilo pogrebnih stroškov
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejav-
nosti je občina dolžna financirati pogrebne stroške, če 
ni naročnika pogreba oz. za občane, ki nimajo svojcev, 
ki bi bili dolžni pokriti stroške pogreba. V primeru, da 
ima pokojnik premoženje, občina prijavi terjatev za za-
puščino v višini pogrebnih stroškov. V proračunu je za 
ta namen zagotovljenih 4.000 evrov. 

Svetovalno delo z družino
CSD Šmarje pri Jelšah izvaja storitev oz. program "Po-
moč družini za dom". Storitev izvajajo v obliki sveto-
valnega dela z družino, ki se znajde v krizni situaciji. 
Program zajema urejanje medsebojnih odnosov in 
komunikacijo na vseh relacijah med člani družini s 
poudarkom na urejanju medosebnih odnosov med 
otroci in starši. Strokovno obravnavo družin, zajetih 
v program, opravljajo štiri strokovne delavke centra, 
potrebno laično pomoč pa CSD nudi s pomočjo zapo-
slitve izvajalke za določen čas. Sredstva za laično iz-
vajalko zagotavljajo občine; Občina Šmarje pri Jelšah 
1.800 evrov. Iz naše občine je v program vključenih 10 
družin z 18 otroki. 

Humanitarna društva
Občina v proračunu zagotavlja 14.200 evrov za izvaja-
nje programa Območnega združenja Rdečega križa, ki 
deluje na območju 6 občin Obsotelja in Kozjanskega in 
ima sedež v Šmarju pri Jelšah. Sredstva so namenje-
na sofinanciranju programu združenja (9.860 evrov), 
2.200 evrov za organizacijo srečanj starejših občanov 
občine Šmarje pri Jelšah in 2.140 evrov za pomoč ob-
čanom v veliki socialni stiski. 
Za delovanje socialnih in humanitarnih društev, zdru-
ženj in zavodov je načrtovanih 10.000 evrov. Sredstva 
so namenjena sofinanciranju programov ter projektov 
socialnih in humanitarnih društev, združenj in zavo-
dov. Višina dodeljenih sredstev je določena na podlagi 
meril, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju progra-
mov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini 
Šmarje pri Jelšah. Letos so bila na podlagi javnega raz-
pisa sredstva dodeljena 28 različnim izvajalcem. 

Socialno varstvo  
IZ PRORAČUNA 2017  
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V poletnih mesecih je bila v celoti prenovljena 
brv za pešce ob mostu čez Mestinjščico v Grli-
čah. Prebarvani so bili glavni nosilci, zamenja-
na pocinkana podkonstrukcija, lesena pohodna 
površina pa zamenjana. Dela je opravilo podjetje 
Sajkom. 
Denar za prenovo naj bi Občina Šmarje pri Jel-
šah prejela od banke preko unovčitve bančne 
garancije. (SJ)

V Kartinovi ulici in delu Gubčeve ulice v 
Šmarju pri Jelšah je javno komunalno pod-
jetje OKP Rogaška Slatina v minulih dneh 
končalo izgradnjo fekalne kanalizacije. Pri-
ključitev objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje je tako že mogoča. (SJ)  

Posodobitev ceste Spodnje Mestinje–Zibika poteka po načrtih. Del 
ceste od središča Zibike do mostu v smeri proti Spodnjemu Mes-
tinju je že asfaltiran. Na odseku med mostom v Zibiki in mostom 
pri Spodnjem Mestinju (pri novem križišču) pa so izvajalec del 
KIT-AK gradnje do konca leta še izvajal premično popolno zaporo. 
Ta je nujna zaradi tehnologije gradnje ceste. Obvozi so možni pre-
ko vasi Škofija in Pustike. Dobava materiala za kmetijsko zadrugo 
in trgovino Mercator je preusmerjena preko Sv. Štefana. Pogod-
beni rok za končanje cestne naložbe je konec maja v prihodnjem 
letu.
Nemoteno in brez težav poteka izgradnja prizidka v podružnični 
šoli na Svetem Štefanu. Naložbo izvaja celjsko gradbeno podjetje 
Remont. Pogodbeni rok za končanje del je konec leta. (SJ)

Brv v Grličah 
prenovljena

Izgradnja 
fekalne 
kanalizacije

Po načrtih posodobitev 
ceste in gradnja prizidka

Zaradi del bo do konca leta še prihajalo do zapor na 
cesti Spodnje Mestinje–Zibika. Foto: arhiv občine

Gradnja prizidka pri podružnični šoli na Svetem 
Štefanu lepo napreduje. Foto: arhiv občine

Med gradnjo fekalne kanalizacije v Kartinovi ulici. 
Foto: arhiv občine

Brv za pešce je bila poleti v celoti prenovljena.  
Foto: arhiv občine
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km/h po Vegovi!

Varna pot v šolo 

Najvišja izmerjena hitrost na Vegovi ulici v Šmarju 
pri Jelšah je kar 109 km/h. Voznik je tako hitro vozil 
21. julija ob 22. uri, šest dni kasneje ob 20. uri je bila 
izmerjena hitrost 104 km/h. Druga najvišja hitrost je 
bila izmerjena 15. avgusta zvečer, ko je voznik vozil 
106 km/h. Tako kažejo podatki meritev hitrosti s 
prikazovalnikom, ki je od začetka julija nameščen v 
Vegovi ulici. 
V juliju je bilo zabeleženih nekaj manj kot 51 tisoč 
meritev oziroma slabih 20 tisoč prevozov (en prevoz 
je lahko izmerjen večkrat), avgusta več kot 62.500 
meritev oziroma nekaj manj 24 tisoč prevozov (en 
prevoz je lahko izmerjen večkrat). Do 20. septembra 

je bilo zabeleženih več kot 24 tisoč prevozov, najvišja 
izmerjena hitrost je dosegla 93 km/h. 
Prikazovalnik hitrosti je v Vegovi ulici nameščen v 
sklopu projekta Javne agencije Republike Slovenije 
za varnost prometa Skupaj za večjo varnost – 
prikazovalniki hitrosti ''VI VOZITE''. Agencija je Občini 
Šmarje pri Jelšah prikazovalnik podelila v trimesečni 
brezplačni najem, nedavno so sporočili, da bo 
prikazovalnik v Vegovi še dodaten mesec. (SJ)

Prvega septembra so se po vsej Sloveniji odprla 
vrata učenosti. Posebno velika sprememba je bila za 
številne prvošolčke iz Slovenije, ki se jim je pridružilo 
115 nadebudnežev v osnovni šoli Šmarje pri Jelšah in 
njenih podružnicah. V prvih dneh pouka 1., 4 ., 7. in 
8. septembra smo člani Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (SPV) Občine Šmarje pri Jelšah 
skupaj s policisti postaje Šmarje pri Jelšah, združenjem 
šoferjev in avtomehanikov, gasilci in prostovoljci z 
območja naše občine organizirali varovanje učencev 
na šolskih poteh, še posebno na nevarnih prehodih 
preko ceste.
Člani SPV-ja smo hkrati preverjali uporabo 
varnostnega pasu in otroških sedežev v avtomobilih, 
s katerimi starši pripeljejo otroke v šolo. Obiskali smo 
centralno osnovno šolo in vrtec ter vse podružnice šole 
in vrtca. Prvošolcem in otrokom v zaključnih skupinah 
v vrtcih smo razdelili 270 rumenih rutic z odsevnimi 
trakovi in 350 kresničk, ki bodo voznike opozarjale na 
najmlajše udeležence v prometu. Vsem prvošolcem in 
njihovim staršem smo razdelili prenovljeno knjižico 
za starše prvošolcev Prvi koraki v svetu prometa, ki 
opisuje ključna ravnanja v prometu, s katerimi morajo 
biti prvošolčki in njihovi starši seznanjeni.

Akcija uspešna
Ob zaključku akcije smo se zbrali v vrtcu in skupaj z 
županom Stankom Šketom, ravnateljico vrtca Jelko 
Kitak in njenimi sodelavkami, ravnateljem šole Mitjem 
Šketom in pomočnikom komandirja policijske postaje 
Slavkom Mlakarjem ugotovili, da je bila akcija uspešna. 
Poročilo o izvedeni akciji je predstavil predsednik SPV-
ja Peter Černezel. Povedal je, da zelo veliko staršev 
vozi otroke v šolo, kar predstavlja velik problem zaradi 
pomanjkanja parkirnih mest ob konicah; velika gneča 

se ustvarja na križišču glavne ceste in GII-107 in 
Vegove ulice, še posebno ob prihodu vlaka; pripetost 
in uporaba otroških sedežev v avtomobilih je bila na 
visoki ravni.
Župan je povedal, da je zaradi problemov pri izvajalcu 
del prišlo do zakasnitve pri gradnji drugega nadhoda 
za pešce in kolesarje pri železniški postaji, ki bi se ga 
posluževali učenci in drugi udeleženci pri prečkanju 
Kolodvorske ulice in železniških tirov. 
Na srečanju smo za prizadevno in dolgotrajno delo 
na področju varnosti v prometu članom SPV-ja in 
prostovoljcem podelili priznanja Agencije za varnost v 
cestnem prometu.
Za dosego želenih rezultatov na področju varnosti 
v prometu za najmlajše udeležence v prometu bo 
potrebno kontinuirano delo skozi celotno šolsko leto 
vseh deležnikov. Vendar poudarjamo, da so starši zgled 
otrokom. Ne glede na pridobljena znanja in veščine v 
šoli, vrtcu in ob drugih aktivnostih lahko največ za 
varnost svojih otrok naredijo starši z lastnim zgledom. 
Vse voznike pozivamo, da so skozi vse leto posebno 
pazljivi in pozorni do najmlajših in najšibkejših 
udeležencev v prometu. V prihodnjem šolskem letu 
pa vabimo zainteresirane, da se nam pri varovanju 
najmlajših na poti v šolo in vrtec pridružijo. 

Milan Konšak, tajnik SPV-ja

Prikazovalnik hitrosti bo v Vegovi ulici še v  
prihodnjem mesecu. Foto: arhiv občine

Varovali so šolske poti. Foto: arhiv SPV-ja
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Klic na številko 112

Spoštovane pacientke in pacienti, obveščamo vas, da 
je s prvim septembrom v Zdravstvenem domu (ZD) 
Šmarje pri Jelšah začela z delom nova zdravnica 
Lea Romih, ki je prevzela ambulanto Vere Čakš. 
K novi zdravnici se lahko opredelijo tako pacienti 
bivše ambulante zdravnice Vere Čakš kot tudi ostali 
pacienti. Hkrati vas obveščamo, da sta v Zdravstveni 
postaji (ZP) Rogaška Slatina s 1. septembrom začeli z 
delom v ambulanti družinske medicine zdravnici Vera 
Čakš in Bernarda Halužan Podhraški, ki prav tako 
sprejemata nove paciente. 
Dodatna pridobitev za ZD in prebivalce naših občin 
je nova ginekologinja Unita Zupanc, ki bo po urniku 
skupaj z že obstoječim ginekologom Zoranom 
Šehovićem delala v ginekološki ambulanti v ZP 
Podčetrtek, in sicer ob ponedeljkih dopoldan in ob 
sredah popoldan. 

S prvim oktobrom začne z delom antikoagulantna 
ambulanta, ki jo bo vodila zdravnica Nina Lotrič, dr. 
med., spec. urg. med. Ambulanta se bo izvajala v ZP 
Šmarje pri Jelšah ob torkih in četrtkih od 11. do 14. 
ure. Še ena pridobitev v našem ZD-ju pa je program 
farmacevtskega svetovanja. Program je namenjen 
našim osebnim zdravnikom kot dodatno svetovanje 
pri ustreznem izboru zdravil za paciente. Izvajala ga 
bo Tanja Zorin, mag. farm., spec., iz Celjskih lekarn 
Rogaška Slatina.
Ordinacijski časi ambulant in kontaktni podatki 
so objavljeni na spletni strani javnega zavoda  
www.zd-smarje.si, v zavihku Delovni čas oddelkov in 
služb.

Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Številka 112 je številka za klic v sili. Namenjena je 
ljudem, ki so zaradi nenadne bolezni ali poškodbe 
neposredno življenjsko ogroženi, ali pa bi njihovo 
stanje v kratkem času lahko pripeljalo do ogrože-
nosti življenja. 

Piše: Dorijan Zabukovšek, mag. zn., 
         vodja Reševalne službe Šmarje pri Jelšah

Številka 112 spada pod Upravo Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, zato se uporablja ne samo za nuj-
no medicinsko pomoč, ampak tudi za pomoč gasilcev, 
nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamar-
skih reševalcev in drugih reševalnih enot.
Številka je brezplačna, deluje 24 ur na dan, vse dni v 
letu in je dosegljiva iz kateregakoli telefonskega apara-
ta, tudi brez telefonskega signala. Naglušne ali gluhe 
osebe lahko opravijo glasovni klic na 112 preko SMS 
sporočila, kjer navedejo, kaj se je zgodilo in kaj potre-
bujejo. Operater v klicnem centru potrdi sporočilo in 
po potrebi napiše dodatna vprašanja.

Kaj sporočiti?
Ko kličete 112, morate ob klicu sporočiti naslednje po-
datke: KDO kliče, KAJ se je zgodilo, KJE se je zgodilo, 
KDAJ se je zgodilo, KOLIKO je ponesrečencev, kakšne 
so POŠKODBE, kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nes-
reče (požar, nevarne snovi, poplave, plazovi), kakšno 
POMOČ potrebujete.

Koristni napotki reševalcem
Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, vas bo ope-
rater regijskega obveščevalnega centra -112 prevezal v 
najbližjo ustrezno zdravstveno ustanovo – na območju 

občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje, Bistri-
ca ob Sotli in Podčetrtek je to Zdravstveni dom Šmarje 
pri Jelšah –,  kjer bo vaš klic sprejel reševalec ali drugi 
zdravstveni delavec. V pogovoru z vami bo reševalec že-
lel pridobiti čim več informacij, zaradi katerih bo ekipa 
nujne pomoči v najkrajšem možnem času prišla do vaše 
lokacije. Med klicem poskušajte ostati zbrani in mirni, 
odgovarjajte na vprašanja, ki vam jih zastavi zdravstve-
ni delavec. Po potrebi vam bo dal tudi navodila, kako 
ukrepati do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Dodatne informacije reševalcem
Dodatne informacije, ki jih bo zdravstveni reševalec želel 
imeti od vas, da bo intervencija potekala optimalno so:
- kaj se je zgodilo oz. zakaj potrebujete našo pomoč
- stanje bolnika oz. poškodovanega (zavest, dihanje, kr-
vavitve)
- telefonska številka (v primeru kasnejših potreb po do-
datnih informacijah)
- kraj dogodka (točen naslov, hišna številka, nadstropje)
- posebnosti: dostop do kraja dogodka (tektonske ovire, 
sneg), nevarnosti na kraju (živali, razlite tekočine), navo-
dila za hitrejši dostop (bližnjice, poti).

Če potrebujete zdravstvene informacije, ki niso vezane 
na nujno medicinsko pomoč (ordinacijski čas oseb-
nega zdravnika, zdravniški nasvet, informacije o delu 
dežurnega zobozdravnika), pokličite številko svoje-
ga osebnega zdravnika ali informacije zdravstvenega 
doma oz. najbližje zdravstvene postaje. V primeru nuj-
nega stanja pa vedno uporabite številko 112!
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Larisa Ocvirk na 
sprejemu pri županu

Vabljeni v 
notarske pisarne

Oktobra brezplačna 
delavnica za delodajalce

Dvajsetletna Larisa Ocvirk iz Brecljevega je ena 
najbolj obetavnih mladih košarkaric v Sloveniji. 
Športno kariero je začela pod okriljem Tatjane 
Kampuš na osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. Zdaj 
1,87 metra visoka košarkarica igra za celjski 
ženski košarkarski klub in je bila članica vseh 
mlajših reprezentančnih selekcij. 
Na evropskem košarkarskem prvenstvu za de-
kleta do 20 let v letošnjem juliju na Češkem je 
kot članica slovenske reprezentance osvojila 
drugo mesto. Za slovensko žensko košarko je 
bil to zgodovinski uspeh, saj nobena selekcija 
doslej še ni osvojila medalje. Ta reprezentanca 
je še lani igrala v diviziji B, kar pomeni, da je 
ni bilo med šestnajstimi najboljšimi evropskimi 
ekipami.
Ob zadnjih športnih dosežkih je Lariso Ocvirk 
na poseben sprejem povabil župan Stanislav 
Šket. Ob neformalnem klepetu ji je podaril delo 
Janka Orača, diplomiranega slikarja, z naslo-
vom Šmarska Kalvarija.

Republiški inšpektorat za delo izvaja projekt Odpravimo konflik-
te na delovnem mestu – Ozaveščanje o možnosti posredovanja 
v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje deloda-
jalcem. V sklopu projekta bo izvedenih več aktivnosti, med dru-
gim strokovni posveti, delavnice, srečanja … na temo varnosti in 
zdravja pri delu ter mirnega reševanja sporov. 
Delavnice bodo v Šmarju pri Jelšah v sredo, 18. oktobra, ob 
12. uri v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 
Šmarje pri Jelšah. 
Udeležba bo za delodajalce z območja občine Šmarje pri Jel-
šah brezplačna. To je pomemben podatek, saj številni ponudni-
ki izobraževanja organizirajo proti plačilu, kar za številne delo-
dajalce predstavlja izjemno visok strošek, mnogi si tega sploh ne 
morejo privoščiti. Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi. 
V sklopu delavnice bodo strokovnjaki izvedli tri delavnice. Na-
slovi oziroma teme delavnic so: 
- Miti in resnice o preventivnih zdravstvenih pregledih – obve-
znosti delodajalcev glede izvajanja preventivnih zdravstvenih 
pregledov;  
- Kaj je to izjava o varnosti z oceno tveganja? Kako pristopiti k 
njej in kaj mora vsebovati? – obveznosti delodajalcev na podro-
čju izjave o varnosti z oceno tveganja; 
- Mirno razreševanje sporov, povezanih z delovnim razmerjem. 
Vsaka delavnica bo trajala 45 minut. Želene so predhodne prija-
ve na sergeja.javornik@smarje.si. 

Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 
2003 odločila, da naj bo okoli 25. oktobra v 
vseh državah članicah Evropske unije en dan 
posvečen dnevu civilnega prava. Temeljni 
namen tega dneva je, da se evropski drža-
vljani seznanijo s civilnim pravom in da bi to 
postalo dosegljivo vsem državljanom.  Glede 
na to, da je civilno pravo prisotno v vsakda-
njem življenju državljanov z delovno-pravni-
mi razmerji,  porokami, ločitvami, dedova-
njem, izmenjavo blaga ali storitev, je treba 
zagotoviti, da bo to enako dostopno vsem ne 
glede na kraj bivanja. 
V evropski dan civilnega prava se v zadnjih 
letih vključujejo tudi slovenski notarji, ki 
vam bodo v četrtek, 26. oktobra, v času 
uradnih ur od 9.00 do 12.00 in od 13.00 
do 16.00 na voljo za odgovore na vsa vaša 
vprašanja, ki jih imate v zvezi z dedovanjem, 
oporokami, nepremičninami in ostalimi za-
devami, ki se nanašajo na vaše premoženje. 
Notar v Šmarju pri Jelšah je Sergej Rojs.

Pia Gaber

Larisa Ocvirk se je s celjskim klubom že štirikrat okitila kot 
državna in trikrat kot pokalna prvakinja v članski kategoriji. 
Pohvali se lahko s štirimi mladinskimi in dvema kadetskima 
naslovoma. V zadnji sezoni je bila izbrana za najbolj borbeno 
košarkarico slovenskega državnega prvenstva in MVP zaključ-
nega turnirja mladinskega državnega prvenstva. Novo tekmo-
valno sezono bo s celjsko ekipo začela 4. oktobra v mednarodni 
ligi proti ekipi iz Dubrovnika, v državnem prvenstvu bo njihov 
prvi tekmec ekipa Ježice; tekma bo v Ljubljani 7. oktobra. (SJ)

Župan, Larisa Ocvirk in njena osnovnošolska  
mentorica Tatjana Kampuš. Foto: arhiv občine
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Člani Lovske družine Pristava. 

Program slovesnosti so izvedli otroci in zibiški oktet.

Drago Kovač: »Opravljeno delo temelj 
za nadaljnji razvoj lovske družine.«
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70-letnico delovanja so na Tinskem obeležili 
člani Lovske družine Pristava. Slovesnost so 
z nastopi popestrili člani zibiškega okteta in 
najmlajši domačini. 

Piše: Sergeja Javornik
Foto: Foto Zorin

Na slovesnosti so predstavili zgodovino družine, 
podelili več priznanj in zahval, gostje so slavljen-
cem čestitali in jim zaželeli uspešno delo naprej. 

Pogled v preteklost
Starešina družine Drago Kovač je povedal, 
da se je prva lovska družina na tem območju 
imenovala po kraju Zibika. Članov ni bilo 
veliko, zato so se združile tri družine in nastala 
je Lovska družina Pristava, ker »lovišče leži 
med Zibiko, pogorjem Rudnice, Sodno vasjo, 
Kristan Vrhom in Pristavo, ta pa je bila v 
osrednjem delu novo nastalega lovišča.« Leta 
1968 je družina kupila zemljišče na Tinskem in 
začeli so graditi lovski dom. Ta je bil v zadnjih 
letih razširjen in prenovljen. »To je kraj, kjer se 
radi družimo in je ponos vseh članov,« je dejal 
starešina. 

Zgledno sodelovanje
Člani družine niso vlagali le v dom, zgradili so 
še novo strelišče na glinaste golobe. Lani so s 

pomočjo Občine Šmarje pri Jelšah dokončali večnamenski 
dom na Tinskem. »Nanj smo člani Lovske družine Pristava 
zelo ponosni, saj smo pri gradnji vložili veliko prostovoljnega 
dela. A kar je še bolj pomembno, uspeli smo zgraditi dobre 
medsebojne odnose v lovski družini, s sosednjimi lovskimi 
družinami, s krajani,« je poudaril Drago Kovač. Prepričan 
je, da se bo dobro sodelovanje in zagnano delo članov 
nadaljevalo: »Smo gostoljubna, mladim prijazna in pri 
sprejemu tujih lovskih gostov na lov zelo dobrosrčna lovska 
družina. Zagotovo pa naše dosedanje delo ne bo tonilo v 
pozabo, ampak predstavlja temelj za nadaljnji razvoj lovske 
družine, ki jo bodo vodili naši zanamci.«      
Ob ustanovitvi leta 1947 je družina štela le nekaj članov. 
Število se je iz leta v leto povečevalo, danes ima Lovska družina 
Pristava 32 članov. Lovsko tovarištvo je po besedah starešine 
Draga Kovača njihovo največje bogastvo.

Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri 
Jelšah in Društvo vinogradnikov in kletarjev 
Trta vabita v vinsko klet Šmarje pri Jelšah.
Vinska klet bo za vas odprta 11. in 25. oktobra 
od 10. do 13. ure. 
Ogledali si boste lahko klet in kupili lokalna 
vina domačih proizvajalcev. Prijazno vabljeni!

Lovci praznovali na Tinskem

Vinska klet Šmarje pri Jelšah vabi

JAVNI ZAVOD ZA
TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO
ŠMARJE PRI JELŠAH
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1. FESTIVAL

GODB IN KULINARIKE

NEDELJA, 1. 10. 2017, ob 9:00
na ploscadi pred Kulturnim domom v Smarju pri Jelsah

Prireditev organizira Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z JSKD OI
Šmarje pri Jelšah, JZ za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Mladinskim

kulturnim klubom Netek Šmarje pri Jelšah in lokalnimi ponudniki storitev.

Dodatne informacije na          Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah

MEDNARODNO SREČANJE PIHALNIH GODB
Predstavilo se bo 12 pihalnih godb

iz Slovenije, Avstrije in Italije.

KUHNA POD JELŠAMI
Razvajali vas bodo gos�nci iz Šmarja in okolice.

TRŽNICA DOMAČIH DOBROT
Lokalni pridelovalci bodo ponujali svoje izdelke.

OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE
Otroci bodo spoznali instrumente in ustvarjali.

Razstava izdelkov otrok šmarskega vrtca.
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NEDELJA, 1. 10. 2017, ob 9:00
na ploscadi pred Kulturnim domom v Smarju pri Jelsah

V Zibiki vsako leto na jernejevo nedeljo praznujemo svoj kra-
jevni praznik. Dopoldan nas zvon povabi k našemu farnemu 
patronu, ki že dolga stoletja bedi nad našo dolino in griči okoli 
nje, popoldan pa je namenjen druženju med sorodniki, prijate-
lji in znanci. Zbiramo se pri gasilskem domu, kot so to počele že 
mnoge generacije Zibičanov. Letos so zibiški gasilci praznovali 
že visok jubilej, 60 let prirejanja prireditev in veselic na jerne-
jevo nedeljo. Na ta dan so se pod okriljem PGD Zibika odvijale 
mnoge prireditve – košnja, grabljenje, konjske in kolesarske 
dirke. Kar nekaj let smo v sodelovanju s KD Zibika organizirali 
srečanja ansamblov. 
Že 24 let pa se igramo šaljive igre za pokal Zibike, ki v naš kraj 
vedno znova privabijo mnogo obiskovalcev. Da je priprava iger 
in izvedba čim lažja, smo skupaj stopili PGD Zibika kot glavni 
organizator ter KS in KD Zibika. Letošnje šaljive igre so bile po-
sebne po najmanjšem številu ekip, ki pa so bile zagnane, rade 
so se šalile in bile pripravljene na vse, zato so bile za obiskovalce 
tudi zelo zanimive. Zmagovalci na šaljivih igrah so bili zopet 
člani ekipe I Love Sveti Štefan, poleg tega pa so zopet prevzeli 
prehodni pokal od ekipe iz Nezbiš, ki je bila zmagovalka lani. 
Naši tekmovalci se lahko med sabo pomerijo tudi v vleki vrvi, 
za kar najboljši prejmejo pokal. Pod streho smo spravili že 14. 
kravjo ruleto, za katero smo do sedaj vsako leto prodali vsa po-
lja in imamo zapisanih že 14 novih lastnikov krave. Za veselo 
razpoloženje so poleg gostiteljev poskrbeli še člani ansambla  
Okrogli muzikanti, ki so igrali »okrogle« viže ter z različnimi 
skeči zabavali staro in mlado. Zibičani pa se letos veselimo ve-
like pridobitve v kraju, saj se bomo kmalu vozili po lepi, gladki 
in široki cesti. Še v tem mesecu pa smo praznovali 80-letnico 
delovanja PGD Zibika, o čemer podrobneje v oktobrski številki.

Helena Rančigaj

Deset let delovanja Turističnega društva Skri-
ti biser Sladka Gora smo najprej obeležili na 
zabaven in družaben način s šaljivimi kmeč-
kimi igrami. Pomerilo se je pet ekip v petih 
disciplinah. Igre so bile namenjene druženju 
in zabavi, zaradi nagrad, medalj in pokala pa 
so imele tudi nekaj tekmovalnega navdiha. 
Večer je bil namenjen desetletnici delovanja 
društva. Na slovesnosti je župan Stanislav 
Šket pohvalil delovanje in zaželel se uspešno 
delo naprej. Predsednik Turistične zveze Slo-
venije Peter Misja je dejal, da spadamo med 
mlajša društva in že se uveljavljamo z večjimi 
prireditvami, se zahvalil za delo društva in 
želel veliko uspeha naprej. Direktorica novo 
ustanovljenega zavoda za turizem šport in 
mladino Melita Bevc je spregovorila o mo-
žnostih sodelovanja in obljubila pomoč pri 
nadaljnjih projektih društva. Večer še je na-
daljeval z druženjem in zabavo ob odličnih 
zvokih ansambla Stop. 

Janko Šket, predsednik

Ekipe so bile zagnane. Foto: Tanja Rupnik

Gledalci so z velikim zanimanjem spremljali 
dogajanje na tekmovališču. Foto: Tanja Rupnik. 

Pri žaganju debla so bili nekateri zelo 
iznajdljivi. Foto: Foto klub Šmarje

Tekmovalci so morali pokazati spretnost in 
hitrost pri molži. Foto: Foto klub Šmarje 

Ob jubileju šaljive 
kmečke igre

Jernejeva nedelja v Zibiki
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NEDELJA, 1. 10. 2017, ob 9:00
na ploscadi pred Kulturnim domom v Smarju pri Jelsah

OGLAS
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Melita Bevc iz Platinovca ima rada izzive. Zato se je 
med drugim prijavila na razpis za direktorico no-
vega zavoda za turizem, šport in mladino (TŠM). Z 
delom je uradno začela konec julija, zastavila viso-
ke, a uresničljive cilje.

Spraševala: Sergeja Javornik
Foto: osebni arhiv

Zakaj ste se odločili za prijavo na razpis za delovno 
mesto direktorice novega zavoda?
»Sem oseba, ki v življenju rada sprejema nove izzive. 
Vedno rada postavljam stvari 'na noge' in glede na 
to, da je zavod na novoustanovljen, sem videla lepo 
priložnost za uresničitev zadanih ciljev. Poleg tega imam 
rada svoj kraj, rada imam svojo občino. Soustvarjanja 

zgodb in dogodkov v občini se lotevam z veliko mero 
odgovornosti in profesionalnosti. Vesela sem, da bom 
lahko s svojim delom in idejami ter vizijami vplivala na 
razvoj naše občine.«

Z delom ste začeli v zadnjih dneh julija, zdaj je 
konec septembra, v zavodu še vedno delate sami. 
Kdaj so predvidene nove zaposlitve in koliko?
»Zavod TŠM bo na novo zaposlil dve osebi. Ena 
oseba bo pokrivala področje turizma, druga področje 
športa. Iz občinske uprave se  bodo  pod okrilje zavoda 
premestili trije delavci, in sicer iz oddelka za okolje in 
prostor. Predvidoma bo ekipa v polni zasedbi do konca 
oktobra. Priznam, da že komaj čakam svoje bodoče 
sodelavce, saj v zavodu poteka že kar precej aktivnosti, 
ki zahtevajo veliko dela in koordinacije.« 

Še pred začetkom delovanja zavoda je bilo jasno, 
da so pričakovanja šmarske javnosti največja na 
področju turizma. Katere so po vašem mnenju 
glavne značilnosti turizma v šmarski občini?
»V šmarski občini je največ enodnevnih obiskov, saj je 
na območju občine malo prenočitvenih zmogljivosti. 
Tako je povprečna doba obiska turistov v občini 
zaenkrat le en dan. Najbolj obiskane destinacije v naši 
občini so zagotovo te, ki so vsem dobro znane, in sicer 
kalvarijska pot k svetemu Roku, Tinsko s cerkvama sv. 
Ane in Matere Božje, Sedovška domačija v Strtenici, 
cerkev Matere Bože na Sladki Gori, Rotovž v Lembergu, 
Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah. Zanimiva je tudi 
šmarsko-virštanjska turistična cesta, saj večinoma 
poteka po ozemlju občine Šmarje pri Jelšah. Posebej 
izstopajoči vinorodni območij sta Tinsko in Sladka 
Gora.«

Kakšna pa je turistična ponudba v občini?
»Trenutno je v ospredju predvsem izletniški turizem, 
saj imamo minimalne prenočitvene zmogljivosti. Na 
območju občine imamo kar nekaj kmečkih turizmov, 
izletniških in ekoloških kmetij, vinogradnikov in 
posameznikov, ki ponujajo zanimivosti za turiste. 
Občina ima kaj pokazati. Pomembno je, da vse te 
ponudbe povežemo v en paket, eno blagovno znamko 
in jih kot takšne ponudimo turistom. Turizem se vse 
bolj kaže kot pomembna gospodarska dejavnost, ki 
lahko močno vpliva na gospodarski razvoj številnih 
dejavnosti. Prispeva lahko k napredku kraja in 
celotnega območja občine Šmarje pri Jelšah. Menim, 
da moramo izkoristiti ta potencial, ki ga naša občina 
ima.«

»Vse kar počnete, 
počnite s srcem.«

Melita Bevc, direktorica Javnega zavoda za 
turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
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strateške usmeritve šmarskega turizma?
»Ena izmed ključnih konkurenčnih prednosti sta 
zagotovo neokrnjena narava in bogata kulturna 
dediščina. Imamo izjemne potenciale za dvig turizma 
– samo čakajo, da jih izkoristimo. Naša majhnost in 
povezanost je lahko hkrati tudi naša prednost. Prednost 
vidim ravno v povezovanju. Pomembno je, da ne deluje 
vsak zase, ampak da vse ponudbe med seboj povežemo. 
Imamo ljudi, ki živijo in dihajo z našim krajem, z našo 
občino. In ravno ti lahko odigrajo pomembno vlogo 
pri privabljanju turistov v našo občino. Verjamem, da 
bomo z dobro strategijo in korektnim sodelovanjem 
ustvarili in pisali lepe zgodbe ter da bo Šmarje pri 
Jelšah prepoznano tudi izven njenih meja. Pomembno 
je, da si postavimo skupne cilje. Cilji morajo biti visoki, 
vendar uresničljivi in čim bolj dosegljivi.«

Kakšne cilje pa ima zavod? 
»Zavod TŠM ima postavljene visoke cilje. Izpostavila 
bi morda le glavne: graditi prepoznavnost in ugled 
turističnih destinacij, razvoj novih turističnih 
produktov, koordiniranje in sodelovanje z vsemi 
društvi, povezovanje kmetijstva in turizma. Skupaj s 
posamezniki nameravamo razviti dobre in kakovostne 
turistične produkte, ki bodo predstavljali vse tisto, po 
čemer je naš kraj že znan: čili, sir, vino, zelišča, npr. 
košarica izdelkov.«

So načrtovana vlaganja v potrebno turistično 
infrastrukturo?
»Zavod je s finančnimi sredstvi omejen. Določene 
aktivnosti se bodo lahko izvajale in izvedle le s pomočjo 
občine. Kar zadeva turistično infrastrukturo, bi morda 
za začetek pregledali že obstoječo in dodali, kar bo 
treba. Morda bolje označiti pohodne poti, vzdrževati 
kolesarske table in se povezati s sosednjimi občinami 
pri označbi skupnih rekreacijskih in kolesarskih poti. 
Treba bi bilo označiti jahalne poti, urediti tematske 
in rekreacijske poti. Vsekakor je kratkoročni načrt 
povečanje prenočitvenih zmogljivosti in obnova 
kulturnih spomenikov. Zavod se bo prijavljal na 
razpise; upamo, da bomo uspešni in bomo prejeli 
čim več sredstev, da bomo lahko zadane cilje, kjer bo 
potrebno financiranje, čim lažje dosegli.«

Leto 2017 je mednarodno leto trajnostnega turizma 
za razvoj. Je to priložnost za Šmarje pri Jelšah?
»Turizem smo ljudje, domačini v lokalnem okolju in 
turisti; pomembno je, kakšen odnos se vzpostavlja 
med njimi. Glede na to, da je zavod TŠM vrata 
odprl 28. julija, v tem letu še ne moremo pristopiti 
k aktivnostim, ki so povezane z letom trajnostnega 
turizma za razvoj. Je pa v nadaljevanju seveda zelo 
pomembno, da se držimo teh smernic, saj je poudarek 
k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate 
kulturne dediščine različnih civilizacij, razumevanju in 

spoštovanju različnih kultur in posledično h krepitvi 
miru po vsem svetu.«

Za razliko od turistične je športna infrastruktura 
v občini boljša, sodobnejša. Kakšne izzive ste si 
postavili na športnem področju?
»Športna infrastruktura v občini je dobra. Na 
razpolago je veliko športnih objektov na več lokacijah, 
tako da je skoraj v vsakem kraju možnost rekreacije 
in organizirane vadbe. Vizija zavoda je vključevanje 
športnih objektov v turistične ponudbe, povezovati 
šport in turizem, privabiti turiste oz. obiskovalce z 
željo po aktivnem oddihu, ki se želijo odmakniti od 
masovnega turizma. V sodelovanju z društvi in klubi 
želimo organizirati športne tabore in skupaj organizirati 
prireditve, kjer bi se lahko vsa društva predstavila. 
Zavod je v sodelovanju z občino takšno prireditev 
organiziral 23. septembra, v sklopu evropskega tedna 
mobilnosti in evropskega tedna športa. Naloga zavoda 
je povezovanje vseh akterjev na področju športa, 
turizma in mladine; v programu dela zavoda je bila tudi 
organizacija takšnega dogodka. Namen dogodka je bil, 
da se čim več ljudi svojem prostem času aktivno vključi 
v športne aktivnosti. Ravno to predstavlja svojevrsten 
izziv – kako in na kakšen način ljudi spodbuditi, da se 
aktivno začnejo vključevati v razna dogajanja.«

Kako motivirati mlade?
»Mladi potrebujejo podporo – tako kot mlado drevo, 
ki raste in mu je včasih treba nuditi oporo. Treba bo 
najti dejavnosti, s katerimi bomo pritegnili mlade k 
sodelovanju. Pomembno je, da mlade vključujemo 
v čim več aktivnosti in projekte, saj se bodo le tako 
počutili pomembni in vredni. V sodelovanju s klubom 
študentov in mladinskim klubom Netek bo zavod 
organiziral razne koncerte, prireditve, predstave in 
aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. 
Menim, da mladi potrebujejo le dobrega poslušalca 
in sogovornika, kar zavod TŠM vsekakor bo. Z 
upoštevanjem želja in potreb mladih bomo skupaj 
poiskali tisto, kar bo pritegnilo čim več mladine pri 
oblikovanju prostočasnih aktivnosti.«

Zavod bo skrbel tudi za urejeno okolje. Kakšne 
načrte imate na tem področju dela?
»Glede na to, da je to področje že precej utečeno, ne 
vidim posebnih težav pri delu in izvedbi.
Seveda pa bo zavod pri urejanju okolja skušal slediti 
trendom in smernicam, ki prevladujejo morda že 
v drugih krajih. Pomembni sta celostna podoba in 
ureditev kraja, seveda tudi male podrobnosti, ki morda 
niso opažene. A ko se vključijo v celostno podobo, so 
še kako pomembne. Želje in izzivi so veliki, a lotiti se 
jih je treba z veliko mere odgovornosti in predvsem 
premišljeno. Najpomembneje pa je, kot je moj 
življenjski moto: Vse kar počnete, počnite s srcem.«
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Ponuditi obiskovalcem več 

Pravljice za odrasle

Pozdravljeni, šmarski ljubitelji filma. Ne-
kaj poletnih tednov je minilo od mojega 
zadnjega pisanja o filmu. Bil je že čas, da 
znova poročam o dogajanju v našem kinu, 
ki v teh tednih znova vabi filma žejne obi-
skovalce. In imamo kaj videti.

Piše: Žiga Planinšek

Dunkirk, delo Chritopherja Nolana in njegove 
precizne ekipe. Redek biser med blockbusterji, 
ki se bo po mojem mnenju obdržal na površini 
v besnečem oceanu hiperprodukcije dobršno 
število mesecev. Je nekaj večkrat povedanega, 
vendar pripovedovanega na povsem nov na-
čin. Ne napada le z računalniško generiranimi 
podobami (CGI), vendar prepriča že s struk-
turo samo, s posebnim netipičnim načinom 
pripovedovanja, katere mojster je Nolan, kar 
nam je že večkrat dokazal. Dunkirk prilepi na 
sedež že z zvočno podobo, ki gledalca dobese-
dno porine na fronto. Nič čudnega, če je nad 
glasbo bdel fenomenalni Hans Zimmer, ki je 
z Nolanom že sodeloval, spomnimo se Viteza 
teme ali Izvora. Še bolj osupne fotografija, ki 
jemlje dih v vsakem kadru. Varljiva je mehka 
modrina neba nad Dunkirkom, ki jo trgajo 
vojaška letala in globoki odtenki oceana, ki ga 
parajo bojne ladje. Za vso podobo je vendar 
vojna. Ujetost, na nekaj kvadratnih kilometrih 
obale. Strah za vsako minuto, ki jo podari sov-
ražnik. Za tisoče družin, ki čakajo na svoje si-
nove. Na takšen način je povedana ta subtilna 
zgodba, ko je namreč človek nekega dne sredi 
vojne vihre, naenkrat postane sama bitka pov-
sem brez pomena. Gre za človečnost samo. Za 
univerzalno rešitev. Dunkirk dokaže, da se da 
to zgodbo povedati tudi brez ene same natura-
listično prikazane poškodbe in brez velikokrat 
predolgoveznega nanašanja na zgodovino do-
godkov, ki je v Dunkirku izrisana ravno dovolj 
natančno, da se gledalec spomni, za kaj je šlo 
v tistih težkih dneh. Če so si zgodovinarji za-
pomnili Dunkirk po dejstvih, se bo ljubiteljem 
filma vtisnil v spomin po zaslugi, upam si reči, 
neponovljive interpretacije, ki ne spada v leto 
1940, temveč si prisluži častno mesto v 21. sto-
letju. 
Ni se torej bati, da bi iz kina prišli razočara-
ni, vsaj ne iz šmarskega. Vojna ali prijetna ro-
mantika. Vsakdo je lahko prevzet. Le izbrati je 
treba.
Uživajte v vsakem kadru, prizoru in sekvenci.

Legende  vabijo, da se v oktobru udeležite vsebinsko različnih 
delavnic, namenjenih tistim, ki se ukvarjajo s sprejemanjem in 
vodenjem skupin po dediščini, turističnim delavcem oz. vsem, 
ki bi želeli nadgraditi svoje znanje z metodologijo interpretacije 
dediščine ali nadgraditi svoje pedagoške programe.
Vse delavnice se bodo odvijale v Muzeju baroka Šmarje pri Jelšah 
(Cesta na Sv. Rok 1, 3240 Šmarje pri Jelšah). Za občane občine 
Šmarje pri Jelšah so delavnice brezplačne. Več informacij na 
info@dlegende.com ali www.dlegende.com. 

Gostitelj interpretator - predstavitvena delavnica
16. 10. 2017 ob 9. uri
Ponudite vašim obiskovalcem drugačno doživetje! 3-urna 
predstavitvena delavnica za vse, ki svoje produkte in storitve 
temeljijo na naravni in kulturni dediščini svojega okolja. 
Vodenje skupin in javno nastopanje
21. 10. 2017 ob 9. uri 
4-urna delavnica o osnovah javnega nastopanja in vodenja skupin 
je namenjena vsem tistim, ki se srečujejo z izzivom stopiti pred 
obiskovalce in interpretirati našo naravno in kulturno dediščino. 
V praksi boste spoznali osnove javnega nastopanja, retorike, 
neverbalne komunikacije in še česa. 
Dve delavnici bosta še v novembru, podrobnosti pa bomo objavili 
v oktobrski številki. 

V sklopu rednih pravljičnih večerov za odrasle v Knjižnici 
Šmarje vljudno vabimo na dogodek Pravljice za odrasle, ki 
bo v ponedeljek, 23. oktobra, ob 18.00 v spodnji dvorani 
Kulturnega doma Šmarje. 
Društvo Legende deluje na različnih področjih ohranjanja 
dediščine, med njimi je tudi pripovedništvo. Zato smo povabili 
medse pripovedovalce, ki nas bodo popeljali v pravljični svet. 
Tudi odrasli imamo radi pravljice. Naj bodo čudežne ali resnične, 
iz domačih krajev ali iz drugega konca sveta. Pripovedovalci, ki 
so se osnovali v Pripovedovalski šoli Pripovedovalskega varieteja 
in nastopajo pod imenom Vodnikovih 9, vas bodo popeljali v 
pravljični svet. Ravnodušni zagotovo ne boste ostali.

Janja Sivec

Jesen v kinu

Tiko Giorgadze on Unsplash (spletni vir). 
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V srednjem veku je spadal Jelšingrad pod 
gospoščino Žovneških, poznejših grofov Celjskih, 
ki so imeli v tem obdobju v lasti ali v najemu več 
gradov in gospoščin v Savinjski krajini, v Obsote-
lju, tudi grad Lemberg pri Šmarju. 

Piše: Mateja Žagar, bibliotekar, Domoznanski oddelek 
         Knjižnice Šmarje pri Jelšah
Foto: arhiv domoznanske zbirke

V virih se prvič srečamo z imenom Erlach leta 1424, na 
slovensko obliko imena Jelsche pa naletimo leta 1490. 
Zanesljivejša omemba dvorca sega v leto 1666, ko ga 
je dobil v zakup grof Žiga Gaisruck, ki je dvorec Jelše 
prezidal in precej povečal posest. Podobo Jelšingrada 
v tem času je prikazal Georg Matthäus Vischer v 
bakrorezu iz leta 1681 (Topographia ducatus Stiriae). 
V knjižnici v Šmarju pri Jelšah hranimo razglednico 
s ponatisom Vischerjevega bakroreza, ki je izšla okoli 
leta 1940. 

Edinstven dvorec
Grajska arhitektura je bila oblikovana v obdobju, ko 
so gradbeniki pri obnavljanju romanskih, gotskih in 
renesančnih stavb uporabljali elemente orientalske 
umetnosti, katere vpliv je preživel do 17. stoletja. 
Na Jelšingradu najdemo preplet različnih stilov 
in tehnik, ki izhajajo iz orientalske in krščanske 
kulture. Za orientalski slog je značilna uporaba 
opeke, barvitih keramičnih ploščic, lesene rezbarije, 
intarzije, štukature in okrasne kovine. Dvorec Jelše 
je edinstven primer tega orientalsko obarvanega 
historičnega sloga pri nas, kar se kaže v njegovi 
zunanjosti kot tudi v notranjosti.
Bogato notranjost dvorca so poleg razkošnega 
inventarja krasile tudi štukature, slike na platnu in 
freske. Ena od fresk predstavlja kmečki upor pri 
Brežicah in zmago grofa Žige Dietrichsteina leta 
1515. Prizor je v Ljubljanskem zvonu leta 1888 opisal 
pesnik Anton Aškerc, ki je bil takrat duhovnik v 
Šmarju, po njej pa je dobil navdih za ciklus pesmi 
Stara pravda. 

Opustošenje po vojni
Pred drugo svetovno vojno, leta 1928, je dvorec obiskal 
prvi slovenski konservator in umetnostni zgodovinar 
dr. France Stele, ki je inventar popisal, s slikovnim 
gradivom pa ga je dopolnil šmarski fotografski mojster 
Slavko Ciglenečki. Nekaj teh dragocenih fotografij, ki 
predstavljajo pomemben del naše kulturne dediščine, 
hranimo v domoznanskem oddelku Knjižnice 
Šmarje pri Jelšah. Po vojni je grajska stavba doživela 
opustošenje, prav tako se je zanemaril in zarastel 
tudi grajski baročni park. Poškodovani so bili štirje 
baročni kipi, alegorije letnih časov: pomlad, poletje, 
jesen in zima, ki so bili nekoč v grajskem parku. Pred 
leti so bili restavrirani, sedaj jih hranimo v depoju 
Muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah. Upamo lahko, da 
bo v prihodnosti »restavrirana« tudi ostala (celostna) 
kulturna dediščina šmarskega gradu – edinstvenega 
Erlachsteina. 

Viri:
Stopar, I. Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Ljubljana, 1990.
Stopar, I. Dvorec Jelše pri Šmarju. Ljubljana, 1998.
Seidl, J.G. Šmarska dolina leta 1838. Celje, 1938.
Curk, I. Topografsko gradivo XII. Celje 1967.
Album razglednic Viktorja Tančiča, Domoznanski oddelek 
Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

 IZ
 D

O
M

O
Z

N
A

N
S

K
E

 K
A

M
R

E

Jelšingrad - Erlachstein
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Muzejsko doživetje za družine

Muzejski vlak

Pesmi za večnost

V okviru 2. družinskega muzejskega doživetja, ki ga 
je organiziral Muzej baroka, je Javni zavod za turizem, 
šport in mladino Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z ne-
katerimi športnimi društvi pripravil njihovo predstavi-
tev. Društva so se predstavila na stojnici pri vrtcu, kjer 
je bila hkrati tudi info točka za pohodnike, ki so iskali 
skriti zaklad. Na stojnici so obiskovalci prejeli nadaljnja 
navodila, kako najti skriti zaklad.
Na stojnici so se predstavili planinsko društvo, košar-
karski in nogometni klub ter plesna šola Rolly. V mu-
zeju so se lahko obiskovalci pomerili v igranju šaha, za 
kar je poskrbel Šahovski klub Šmarje pri Jelšah.
Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili predstavni-
kom društev, ki so predstavili delovanje svojih aktiv-
nosti. Cilj predstavitve je namreč bil, da se čim več ljudi 
aktivno vključi v prostočasne dejavnosti društev in da 
se čim več ljudi spodbudi, da prosti čas aktivno pre-
življajo.

Melita Bevc

V cerkvi sv. Roka so odmevale pesmi za večnost. Na-
stopili smo: vokalistka Melita Bevc, glasbenika David 
in Sebastijan Bevc, skupina Kvarta, kvartet Pušeljc, za 
klavirsko spremljavo je skrbela Urša Ketiš, program 
je povezovala Tanja Šeligo. Zapeli smo pesmi, ki nas 
spremljajo od zibelke do groba in tako obiskovalcem 
pričarali nepozaben večer. Koncert je bil zelo dobro 
obiskan, po njem je sledila pogostitev. 
Obiskovalci so bili nad koncertom zelo navdušeni in 
obljubili smo jim, da jih bomo čimprej presenetili s še 
kakšnim koncertom. Vstopnine ni bilo; zbrane pro-
stovoljne prispevke smo darovali za obnovo župnijske 
cerkve Šmarje pri Jelšah.

Melita Bevc

Muzejski vlak po deželi Celjski so vozile vse tri ak-
tivne parne lepotice pri nas.

Piše: Luka Gradišnik
Foto: osebni arhiv

Projekt Z muzejskim vlakom po Deželi Celjski je skupni 
projekt Zavoda Celeia Celje, regionalne organizacije 
Dežela Celjska in Slovenskih železnic. Gre za dopolnitev 
ponudbe Dežele Celjske, ki združuje turizem 21 občin 
Savinjske regije, tudi šmarske. Muzejski vlak ne bi bil 
pravi, če ne bi vagonov vlekle črne sopihajoče lepotice. 
Trenutno so aktivne tri lokomotive in prav vse so že 
vozile po deželi Celjski.

Lokomotiva 25-026
Najstarejša aktivna parna lokomotiva je bila izdelana 
leta 1920 v Avstriji. Prvenstveno so bile namenjene 
za vleko tovornih vlakov in so vozile tudi na relaciji 
Celje–Imeno–Kumrovec. Sestrska lokomotiva 25-019 je 
uradno zaključila parno vleko v Sloveniji maja 1978. Za 
vleko muzejskega vlaka so jo usposobili leta 1999.

Lokomotiva 33-037
23-metrska in 140-tonska lokomotiva je bila izdelana v 
Nemčiji 1944. leta. Razvita je bila z namenom robustne 

tovorne lokomotive za oskrbo nemške vojske. Od 
tod tudi vzdevek vojna lokomotiva oz. »kriegslok«. 
Ta lokomotiva je bila kot vojna rezerva v Gračcu na 
Hrvaškem. K nam je prispela malo pred osamosvojitveno 
vojno v sklopu več lokomotiv, namenjenih za razrez. Na 
srečo so jo pravočasno rešili in jo jeseni 1991 usposobili 
za vožnjo. 

Lokomotiva 06-018
Spada po mnenju mnogih med najlepše in najbolj 
spoštovane parne lokomotive. Zaradi visoko 
nameščenega kotla in vetrnih plošč daje vtis mogočnosti 
in moči, kar s svojimi 160 tonami in 1700  KM tudi 
je. Izdelali so jo v Berlinu 1930. Med drugo svetovno 
vojno si jo je prisvojila Italijo ter jo leta 1947 v slabem 
stanju tudi vrnila. Aktivno vleko je zaključila leta 1977, 
bila restavrirana in 1981 postavljena kot spomenik na 
železniški postaji Borovnica. Ponovno so jo usposobili 
za promet 1989, 2006 ob stoletnici bohinjske proge in 
konec leta 2012. 

Vojna lokomotiva, Stranje, april 2017.

Obiskovalcem so pričarali nepozaben večer.  
Foto: osebni arhiv

Društva so se predstavila na stojnici  
pri vrtcu. Foto: arhiv zavoda
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Gradimo prijateljstvo

Koliko otrok je v vrtcu?

Jaz gradim prijateljstvo, ti gradiš prijateljstvo, mi vsi 
gradimo prijateljstvo … so verzi znane otroške pesmi. 
Nova prijateljstva in vezi so se v septembru začele tkati 
tudi pri nas v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah. 
Pred nami so nova doživetja, nove zgodbe. Tega se zelo 
veselimo vsi zaposleni, ki svoje poslanstvo opravljamo 
resnično s srcem. V prvi vrsti nam je najpomembnejša 
ljubezen, ki jo otroku lahko damo. Sprejemanje vsakega 
posameznika, takšnega, kakršen je. Zavedamo se, da 
dajemo otrokom pomembno popotnico za njihovo 
življenje. Z opravljanjem svojega poslanstva želimo 
pripomoči, da bo otroštvo vsakega posameznika 
brezskrbno, srečno, razigrano in da jim bomo skupaj 
s starši znali prisluhniti. Resnično nam je v ospredju 
odnos. Odnos do otrok, staršev in odnos med nami, 
zaposlenimi. V prihajajočem letu bo naše prednostno področje 

gibanje, saj je eno najpomembnejših področij v 
otrokovem razvoju. »Če otrok zadovoljuje potrebo 
po gibanju, je zadovoljen, vesel in se razvija v celovito 
osebnost« (B. Osojnik). Naslov našega projekta je 
Z gibanjem se učim in razvijam. Pri izvajanju bomo 
sodelovali tudi s starši in zunanjimi sodelavci.
Odrasli smo otrokom največji vzgled. Z ljubeznijo jih 
ne moremo razvaditi, zato jo delimo in širimo med vse 
otroke.

Jelka Kitak, ravnateljica, in zaposleni Otroškega vrtca 
Šmarje pri Jelšah

V Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah imamo s septembrom v 25 oddelkih vpisanih 454 otrok. Letos smo sprejeli 
80 novincev, glede na zmogljivost vrtca imamo na voljo še nekaj prostih mest, in sicer v Šmarju pri Jelšah (Livada, 
Sonček) in na Sladki Gori. Smo pa za vpis med šolskim letom prejeli že 25 vlog, tako da, če bomo zapolnili vsa 
mesta, načrtujemo odprtje dodatnega oddelka med šolskim letom.

Jelka Kitak, ravnateljica
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Nakup učnih pripomočkov

Prenovljeni učbeniki

Veliko učnih pripomočkov smo med počitnicami nado-
mestili z novimi, modernejšimi. Največji delež sredstev 
smo namenili nakupu športnih rekvizitov, kot so žoge 
za odbojko, nogomet, košarko in med dvema ognjema, 
loparji za badminton, stožci, kolebnice, komplet žog in 
palic za hokej.

V šolskem letu 2017/18 smo v celoti prenovili učbenike 
za prvo in drugo triado. Sredstva za učna gradiva za 
prvi razred je v celoti zagotovilo Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport.

Mitja Šket, Monika Javornik

Novo šolsko leto 
Priložnost za nove izzive in cilje 
Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah v šolskem letu 2017/2018 
obiskuje 959 učencev v 47 oddelkih: na centralni šoli 741 
učencev v 31 oddelkih in na podružnicah 219 učencev v 
16 oddelkih. 

Sprejeli 114 prvošolcev
V šolske klopi je letos sedlo 114 prvošolcev in prvošolk, 
od tega na podružnicah 48: na Kristan Vrhu 16, v Mesti-
nju 8, na Sladki Gori 1, na Svetem Štefanu 4, v Šentvidu 
14 in v Zibiki 5.

Prvi september je bil zanje gotovo poseben in nepoza-
ben. Na centralni šoli sta 66 prvošolcem dobrodošlico iz-
rekla ravnatelj Mitja Šket in župan Stanko Šket. V učil-
nicah so jih nato sprejele razredničarke, policist Krsto 
Krivokapić je spregovoril o varni poti v šolo, predstav-
niki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
pa so vsakemu izročili rumeno rutico. Ravnatelj se je 
pridružil tudi prvošolcem na Svetem Štefanu in v Zibiki. 
Želimo, da jim prvi šolski dan ostane v lepem spominu. 
Srečno in uspešno!

Monika Javornik

Ravnateljeva dobrodošlica prvošolcem. Foto: arhiv šole

OGLAS
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Aktiven konec 
poletnih počitnic

Naložbena vlaganja

Letošnje poletne počitnice so se za 45 učencev šmarske 
šole zaključile precej aktivno. Teden od 15. do 19. avgu-
sta smo namreč preživeli na tradicionalnem športno-
-jezikovnem taboru v Kranjski Gori. Vodja tabora in 
učitelj Boris Emeršič o namenu tovrstnega druženja 
pravi: »Tabor je namenjen učencem, ki želijo konec po-
čitnic preživeti v družbi svojih prijateljev v neokrnjeni 
naravi. Hkrati so športno aktivni, poglabljajo znanje 
tujih jezikov in spoznavajo lepote naše Slovenije. Na-
menjen je učencem od 4. do 8. razreda.«
Dogodek, ki se ga je večina učencev najbolj veselila, je 
bil obisk letnega sankališča. Ker pa so bili takratni dne-
vi izjemno vroči, je prijalo tudi kopanje v ledeniškem 
jezeru Jasna. Zelo zabaven je bil četrtkov večer, ko je 
»bingo« prav vsakega razveselil s prijetnim presene-
čenjem. Obiskali smo tudi Planico, kjer smo se zavzeto 
zagnali na tamkajšnjo velikanko. Vzpon nanjo  ni bil 
mačji kašelj, vendar so se ob čudovitem razgledu na 
dolino vsi napori poplačali. Ob večerih smo se odprav-
ljali na sprehode v mesto, kjer nas je doletela čast, da 
smo lahko navijali za tekmovalce Kranjskogorske 10ke, 
enkrat pa smo si ogledali film o Kekcu, ki na poseben, 
otroški način prikazuje kulturno dediščino alpske-
ga sveta. V pravi užitek sta nam bila obiska vodnega 
mesta Atlantis. Ob vstopu se je večina učencev seveda 
zapodila proti toboganom, ki so tamkajšnja največja 
atrakcija.
Ob prihodu domov smo bili popolnoma prerojeni, saj 
je veselje ob aktivnostih pregnalo počitniško dolgočasje.

Domen Trontelj, 9. b

Med poletnimi počitnicami šola ni počivala, saj 
smo opravili veliko vzdrževalnih del.

Poleg načrtovanega smo odpravili posledice januar-
skega izlitja vode v učilnici SLJ3 in knjižnici. Zamenjali 
smo parket in prepleskali stene, sedežna garnitura za 
učence je zasijala v novih, svetlih barvah. V ostalih pro-
storih, ki jih je prizadela poplava, smo obnovili stene in 
strope. Prav tako je na centralni šoli v celoti prenovljen 
kabinet glasbe in angleščine. Zamenjali smo dotrajane 
radiatorje v učilnicah in namestili termostatske venti-
le. Novo podobo je dobila tudi okolica centralne šole. 
Pogled skozi okna učilnic likovne umetnosti in tehnike 
se tako lahko spočije na urejeni in z raznolikim zele-
njem zasajeni brežini. 
Obnovitvena in vzdrževalna dela so potekala tudi na 
podružničnih šolah. Poseben poudarek smo letos na-
menili podružnični šoli Sveti Štefan, kjer smo obnovili 
sanitarije za učence in zaposlene, postavili novo pre-
delno steno v avli šole in obnovili elektroinštalacije. 
Največja naložba, ki se trenutno izvaja, je gradnja 
manjše energetsko učinkovite športne dvorane pri po-
družnici Sveti Štefan, ki jo financira Občina Šmarje pri 
Jelšah. Načrtujemo, da bo predana svojemu namenu že 
v tem šolskem letu.
Sredstva za investicijsko-vzdrževalna dela je zagotovila 
Občina Šmarje pri Jelšah iz sredstev za amortizacijo in 
materialne stroške. Nekatere stroške smo pokrili tudi 
iz lastnih sredstev.

Monika Javornik, Mitja Šket

Ob ledeniškem jezeru Jasna. Foto: arhiv šole

Po planiški velikanki navzgor. Foto: arhiv šole

Tako raste nova telovadnica pri podružnici 
Sveti Štefan. Foto: arhiv šole

Šolska knjižnica v vsem svojem sijaju. Foto: arhiv šole
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Skupaj močnejši

14. Šmarski kolesarski maraton

Nogometni klub Šmarje pri Jelšah je bil ustano-
vljen pred 75. leti. 

Piše: Sergeja Javornik

V jubilejnem letu je funkcijo predsednika prevzel Aleš 
Seidl, nova tekmovalna sezona pa gledalcem prinaša 
novost: vse domače tekme si lahko v športnem parku 
ogledajo brez vstopnine. »Podprite in spodbujajte naše 
igralce. Samo skupaj smo lahko boljši in samo skupaj 
gremo lahko naprej,« vabi Aleš Seidl. 
Predsednikovanje je prevzel zaradi več razlogov. Glav-
ni je, da v klubu že več let trenira njegov sin. »Naše 
podjetje AS System je prevzelo velik del finančnih obve-
znosti v klubu. Kot podjetnik in lastnik se zavedam tudi 
pomena družbene odgovornosti podjetja do domačega 
okolja. Že dolga leta delam v športnih organizacijah; 
prej sem vlagal v smučanje, zdaj smo se odločili za 
šmarski nogomet z željo dvigniti ga na višjo raven,« 
dodaja še dodatne razloge za prevzem vodenja kluba.

Tradicionalni kolesarski maraton v Šmarju pri Jelšah 
je ponovno v celoti uspel. K temu so v veliki meri 
prispevale dobre priprave, predvsem pa odlično 
sodelovanje vseh pri organizaciji in izvedbi. Tudi nekaj 
sprememb pri trasah je bilo dobro sprejetih. 
Največji delež dela pri izvedbi so nosili, poleg 
organizacijskega odbora na čelu z našim županom, 
člani gasilskega društva Šmarje. Pripravili so 
zahtevane zapore na trasi, pokrili redarska mesta 
in nam omogočili izvedbo pred gasilskim domom v 
Šmarju. Zelo so se izkazali  člani SPV Šmarje, ZŠAM, 
sosednjih športnih društev, Šparon raidersi, čoperisti. 
Pohvaliti je treba avto hiši Čepin iz Vojnika in Strašek iz 
Krtinc za pomoč pri spremstvu kolesarjev. Zelo okusne 
malice brez vrtca Šmarje ne bi bilo, tu je še Društvo 
kmetic Ajda, vinogradniško društvo Trta in TIC Šmarje. 
Sodelovalo je še več drugih skupin in posameznikov, ki 
so prispevali k splošnemu zadovoljstvu udeležencev. 
Za nagrade, ki smo jih izžrebali, so največ prispevali: 
KEA Šmarje, trgovina Lorger, Anatel, KZ Šmarje, 
cvetličarna Jana, trgovina Fenik, frizerstvo Pri Minki, 

Tampex Šmarje in kavarnica Urška s svojo ponudbo na 
prireditvi! Vsem skupaj se zahvaljujemo. Vsekakor pa 
ne smemo pozabiti članov Športnega društva Šmarje, 
ki so tako ali drugače pomagali pri izvedbi. Vsekakor 
ob zahvali pričakujemo tudi sodelovanje in obilo dobre 
volje v prihodnjem letu, ko bo na vrsti 15. Šmarski 
kolesarski maraton.

Jaka Rihtarič

V kraju in občini je še nekaj podjetij, ki so bili prip-
ravljeni prisluhniti potrebi po finančni podpori nogo-
metu. Predsednik izpostavi podjetja Jagros, Moj mesar 
Jože, pivnica, picerija in pivovarna Lipnik, Interflex. 
»Pohvaliti moram tudi nekaj staršev otrok in družin, 
ki so bili takoj pripravljeni na delo in so se zelo aktivno 
vključili. Za to jim res iskrena hvala,« je dejal predse-
dnik. 

Ambiciozna ekipa, realni cilji
Med zastavljenimi nalogami predsednik odločno iz-
postavi resno delo: »Prvo leto bo treba še nekatere 
stvari sanirati, kar ne bo preprosto, ob tem pa zastaviti 
dobre temelje za naprej. Imam zelo dobro ekipo – Urh 
Kobilšek je športni direktor, Klemen Jančič opravlja taj-
niške posle, smo zelo homogena, mlada, ambiciozna 
ekipa.« Če kdo želi, se jim lahko pridruži pri uresni-
čevanju ciljev. »Odprti smo za vse dobre pobude, pre-
dloge ljudi, ki imajo radi nogomet in imajo izkušnje. 
Povsod, kjer delujem, je moje načelo, da v svoj krog lju-
di sprejmem tiste, ki imajo voljo, željo, energijo in so 
pozitivno naravnani,« pove predsednik.

V klubu deluje 7 mlajših selekcij, od U7 do U19, v ka-
terih trenira približno stro otrok. Članska ekipa šteje 
20 igralcev. Cilji v tekoči tekmovalni sezoni so, da vse 
ekipe ostanejo tam,kjer so sezono začeli. Članska eki-
pa tekmuje v tretji slovenski ligi sever, mlajše selekcije 
v medšolski ligi celjske medobčinske zveze. Najmlajša 
selekcija U7 edina ne tekmuje v ligi, saj zanjo ni razpi-
sanih tekmovanj, se bodo pa fantje udeleževali različ-
nih turnirjev. 

S sobotne domače tekme proti  
Dravinji. Foto: Jože Strniša

Šmarski kolesarski maraton je ponovno privabil 
številne kolesarje. Foto: arhiv kluba
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Novembra turnir v 
elektronskem pikadu

Odbojkarski turnir na  
Sladki Gori

Prvi balinarski turnir na Grobelnem

Športno društvo Lemberg v soboto, 4. novembra, 
organizira veliki turnir v elektronskem pikadu. Za 
vodenje in izvedbo tekmovanja po poskrbela Pikado 
zveza Slovenije (PZS), regija Poljčane. Turnir bo potekal 
v različnih kategorijah, in sicer: 
- moški open 501 DO – prijavijo se lahko vsi, ki imajo A 
licenco PZS, in igralci iz tujine;
- ženske open 501 DO – prijavijo se lahko vse igralke, 
tudi iz tujine;
- moški B in C 501 MO – prijavijo se lahko vsi igralci, ki 
imajo B ali C licenco PZS; 
- amaterji – prijavijo se lahko vsi, ki še niso bili registrirani 
pri PZS. 
Vse dodatne informacije o turnirju lahko dobite na 
telefonski številki 040 529 717, Matjaž.

Konec aprila je bilo ustanovljeno Balinarsko društvo 
Grobelno. V sodelovanju z občinama Šentjur in Šmarje 
pri Jelšah je bilo zgrajeno igrišče z dvema stezama, ostalo 
opremo so člani društva kupili z donacijami in sredstvi 
članarine. Tudi pri tem projektu se je kot do sedaj 
pokazalo, kako pomembno za kraj je dobro sodelovanje 
obeh občin ter krajevnih skupnosti Grobelno in Šentvid 
pri Grobelnem.  
Drugega septembra je balinarsko društvo organiziralo 
prvi regijski turnir v balinanju. Udeležilo se ga je šest 
ekip. Sodelujoče sta pred tekmovanjem pozdravila 
predsednik krajevne skupnosti Grobelno Miran Frece 
in predsednik Balinarskega društva Grobelno Andrej 
Horvat. Tekmovanje je spremljal dež, zaradi katerega 
so morale ekipe po odigranih štirih tekmah dokončno 
prekiniti tekmovanje. Glede na dosežene točke je 
zmago slavilo domače društvo v sestavi: Jože Palir, 
Slavko Mastnak in Ivan Leskovar. Drugi so bili člani 
Balinarskega društva Šmarje, tretje Balinarsko društvo 
Slivnica, četrti zopet Grobelčani, in sicer ekipa Berni bar. 
Kljub dežju so se udeleženci turnirja in gledalci še precej 
časa zadržali, saj so jih domačini prijazno postregli. Vsi 
so pohvalili prizadevnost domačega društva, ki je v tem 
kratkem času močno popestrilo utrip v kraju. V preteklih 
vročih poletnih dneh sta bili igrišči vsak večer polni 
rekreativcev, ki so se hladili ob balinanju, in gledalcev, ki 
uživajo ob tej, za naš kraj, novi igri. 

Danica Horvat

Odbojkarska sekcija Športnega društva (ŠD) Sladka 
Gora je v sklopu prireditev ob praznovanju praznika 
Občine Šmarje pri Jelšah organizirala in izvedla 
turnir v odbojki na mivki v kategoriji trojke mešano 
2+1. Zbrali smo se v nedeljo, 9. julija, popoldan. Od 
prijavljenih 9 ekip jih je 8 prišlo in ob 14. uri smo v 
ekstremni vročini začeli s tekmami v dveh skupinah. 
V drugem delu so se pomerile štiri finalne ekipe. 
Največ znanja je pokazala prva ekipa ŠD Mestinje, 
drugo mesto je pripadlo ekipi Jezna pest iz Šentjurja, 
tretje mesto Šketovi gorci in četrto mesto drugi ekipi iz 
Mestinja. Prve tri ekipe so prejele priznanja in medalje 
ter manjša darila donatorja.

Ivan Škrablin

Najboljši na odbojkarskem turnirju.  
Foto: Foto klub Šmarje

Tekmovanje v balinanju je spremljal dež. 
Foto: arhiv društva
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Aktivno poletje za 
tekaško sekcijo

Balinarji zelo uspešni  
v ligi Kozjansko 

Tekma v spretnostnem 
jahanju
V nedeljo, 20. avgusta, smo na posestvu poleg kozolca 
Konjeniškega društva Šmarje v Spodnjih Selcah prip-
ravili tekmovanje v spretnostnem jahanju. Na zelo raz-
gibanem in zahtevnem poligonu smo pripravili progo 
z vsemi ovirami, ki jih imamo skrbno spravljene. Na 
tekmovanje so se poleg naših članov prijavili še člani 
konjeniških društev iz Vrha nad Laškim, Vitanjskega 
Skomarja, Blagovne, Gomilskega in še nekaj drugih 
jezdecev, skupaj 24 tekmovalcev. 
Zmagal je Urban Sušec iz Konjeniškega jahalnega 
društva prijateljev Petre. Drugo mesto je osvojil naš 
najboljši tekmovalec Vinko Stiplovšek, ki tako kot 
Urban redno posega po najvišjih mestih na tekmova-
njih po Sloveniji. Tretje mesto je osvojil Nik Petre iz 
Konjeniškega jahalnega društva prijateljev Petre. Po 
tekmovanju smo vsem postregli zasluženo malico. V 
prijetni družbi se je druženje nadaljevalo do večera. 
Uspelo nam je izpeljati lepo tekmovanje brez težav in 
poškodb, vsi tekmovalci in obiskovalci pa so nas zapuš-
čali zadovoljni, tako da smo tudi mi veseli.

Miran Frece, predsednik

Letošnje poletje je bilo za člane na novo obujene 
tekaške sekcije Športnega društva Šmarje izredno 
pestro in produktivno. Takoj po končanem drugem 
Teku po šmarskih bregih so se člani organizacijske-
ga odbora ponovno sestali in analizirali tek, ker pa je 
prišla s strani Športnega društva Šmarje pobuda o 
obuditvi tekaške sekcije, so se pogovori nanašali tudi 
na to. Odločili so se, da bodo sprejeli izziv in prenesli 
organizacijo teka pod okrilje tekaške sekcije, ki po 
novem deluje v isti sestavi kot organizacijski odbor 
teka. Ker je poletje čas dopustov in odsotnosti, so 
se v tekaški sekciji odločili, da bodo vse aktivnosti 
nadaljevali v jesenskih mesecih, ko bodo stekle tudi 
priprave na 3. Tek po šmarskih bregih.
Člani tudi poleti niso pozabili na športne aktivnosti. 
Z novimi majicami, ki jim jih je podarila kavarna Alli 
cafe, so se predstavili tako doma kot tudi v tujini. 
Med zanimivejše aktivnosti zagotovo sodijo udelež-
ba članice Jovanke na maratonu v Helsinkih, Moni-
ka, Valentina in Dejan H. so v enodnevnem pohodu 
osvojili najvišji slovenski vrh Triglav. V septembru 
so se Jovanka, Katja, Dejan U. in Dejan H. udeležili 2. 
mariborskega mestnega teka, Dejan U. pa se je tretji 
vikend v septembru udeležil najtežje tekaške preiz-
kušnje na svetu Red bull 400 m Planica.
Tekaška sekcija ob tej priložnosti vabi vse ljubitelje 
teka, da se jim pridružijo in tako skupaj odkrivajo 
tekaške poti v Šmarju in njeni okolici.

Dejan Hribernik

V nadaljevanju tekmovanja v balinarski ligi Kozjansko 
so odigrali drugi krog v drugem delu. Šmarski balinarji 
so odlično začeli s tekmovanjem, saj so po dveh zma-
gah v vrhu prvenstvene razpredelnice, imajo le točko 
manj od vodilne ekipe. Vodi DU Gorica s 14 točkami, 
sledita Rogaška vet. in ŠD Šmarje s po 13 točkami.
Tekmovanje poteka vzorno, saj doslej ni bilo nobenih 
pripomb in zapletov. Vse ekipe so dokaj resne, tekme 
pa tudi zanimive in predvsem zelo izenačene. To se-
veda zagotavlja določen dvig kakovosti in povečuje in-
teres za zanimiv in večkrat zapostavljeni šport, ki ni 
samo za upokojence, ampak tudi za mlade športnike. 

Milan Krznar
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Najboljša trojica. Foto: arhiv društva
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V Šentvidu smo napenjali tetive
Na veličastnem travniku družine Bevc smo se ve-
doželjni člani društva RODD zbrali na prvem lo-
kostrelskem srečanju. Začutili smo utrip naših 
daljnih prednikov, ki so si s to, danes športno ak-
tivnostjo in tudi olimpijsko disciplino, nekoč omo-
gočali preživetje.

Piše: Katja Žogan, članica ŠentLoka
Foto: Marko Samec

Na povabilo Boruta Bevca in Anite Reich, ustano-
vitelja ŠentLoka, ki deluje v okviru društva RODD, je 
celodnevni dogodek strokovno in veličastno izpeljal 
mednarodni trener lokostrelstva, dobitnik številnih 
medalj s svetovnih prvenstev, Marjan Podržaj z ženo 
Ksenijo, prav tako lokostrelko.
Lokostrelski dan smo začeli s predavanjem, kjer smo 
pridobili nekaj teoretičnega znanja ter se seznanili z 
nadvse zanimivo in bogato zgodovino lokostrelstva. 
Kar 40 udeležencev je lahko preizkusilo dolgi lok, 
goli lok, tradicionalno ukrivljeni lok, olimpijski lok in 
sestavljeni lok. Največ zanimanja je po pričakovanjih 
dosegel tradicionalno ukrivljeni lok in streljanje v 3D 
tarčo. Srečanje je bilo začinjeno s tekmovanjem. Ma-
tjaž Čerček iz Šmarja pri Jelšah je izstrelil »zlato pušči-
co« in z dvema centimetroma od centra premagal vso 
konkurenco. Kljub neznosni vročini smo vztrajno bili 
bitko puščic. Zadovoljstvo in navdušenje udeležencev 
sta pokazatelja, da je novo nastala sekcija na pravi poti.
Člani ŠentLoka smo si v začetku septembra ogledali 
lokostrelsko opremo slovenskega proizvajalca lokov 
Mins iz Postojne. Preizkusili smo številne loke, z nese-
bično pomočjo Marjana Podržaja pa opravili tudi na-
kupe. Dan smo zaključili z ogledom lokostrelske raz-
stave v Muzeju vojaške zgodovine Pivka, ki jo je pred 
letom dni  ob 40-letnici Lokostrelske zveze Slovenije 
in tudi ob 40-letnici svoje lokostrelske kariere postavil 
prav Marjan Podržaj. Doživeto nas je popeljal skozi ra-
zvoj lokostrelstva v času in prostoru.
Člani ŠentLoka se bomo trudili organizirati čim več 

dogodkov in lokostrelskih srečanj. Pridruži se nam  
(FB Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem). 
Lokostrelski pozdrav: Vse v zlato, izrečen po 3 zapore-
dnih strelih na razdalji 93 m v rumeno polje.

Prvega srečanja ŠentLoka ne bi izpeljali brez pomoči 
Marjana in Ksenije Podržaj, Zlatke Pahole, Natalije 
Čokl, Mance Černezel, Marka Samca, Ajde Račečič, 
Jureta Pevca, Tomaža Mlinarja, Društva kmetic Ajda,  
Damjane Žogan, Mateja Aplinca, Jerneja Kramper-
ška, Tomaža Hvale, Janija Paholeta, Knjižnice Šmar-
je, družine Bevc in nenazadnje brez udeležbe vseh 
navdušencev lokostrelstva. 

OGLASOGLAS

Udeleženci lokostrelskega srečanja.
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Vaški turnir Sveti Štefan 2017

Turnir veterani +45 

Turnirja na  
Kristan Vrhu

V soboto, 9. septembra, je na Sv. Štefanu potekal tradi-
cionalni vaški turnir v malem nogometu. Na turnirju je 
sodelovalo pet ekip: Grobelce, Babna Brda, Lekmarje, 
Bukovje, Sv. Štefan. Zmagala je ekipa Lekmarje, drugo 
mesto je osvojili ekipa Babna Brda, tretja stopnička je 
pripadala ekipi Bukovje. 
Potekalo je tudi tekmovanje v streljanju penalov, kjer 
je bil najbolj natančen Dejan Bračko iz ekipe Babna 
Brda. Dogodek je spremljalo približno 50 obiskovalcev. 
Za hrano in pijačo je bilo poskrbljeno, so sporočili iz 
Športnega društva Sv. Štefan. 

Po daljšem obdobju oziroma zatišju smo uspeli v na-
meri in izvedli turnir za starejše veterane, igralci, ro-
jeni leta 1972 in starejši. Prvotni predvideni termin za 
1. julij ni bil uspešen, smo pa 26. avgusta privabili štiri 
ekipe. Po odigranih šestih tekmah smo zadovoljni ugo-
tovili, da je še precej elana, znanja in volje za prijetno 
športno malonogometno druženje in obujanje starih 
spominov, pa tudi rezultati niso bili zanemarljivi.
Po treh urah smo dobili tudi zmagovalca. Malce prese-
netljivo, vendar zasluženo je to postala ekipa Športne-
ga društva (ŠD) Sveti Štefan, drugo mesto so osvojili 
igralci iz društva Rodd – Šentvid, tretjega pa domačini 
ŠD Sladka Gora in nato še ekipa preko potoka (Sotle) iz 
Huma na Sotli, ki je prejela pokal za naj športno ekipo. 
Pokal za naj vratarja je prejel Srečko Grum iz zmago-
valne ekipe, najboljši strelec s petimi doseženimi goli je 
bil Jože Jecl iz domače ekipe.
Po prijetnem zaključnem druženju smo se razšli z mis-
limi in željami: Nasvidenje prihodnje leto in še v več-
jem številu.

Ivan Škrablin

V soboto, 26. avgusta, je Športno društvo Kristan Vrh 
organiziralo že 16. tradicionalni turnir v malem no-
gometu, ki se ga je udeležilo 8 ekip od blizu in daleč. 
Zmagala je ekipa Vigo bar iz Vinske gore pri Velenju, 
drugo mesto je osvojila ekipa FC Smlednik iz okoli-
ce Medvod, tretji je bil Ferrari bar. Pokale sta prejela 
tudi najboljši igralec turnirja, to je bil Rok Rednak iz 
zmagovalne ekipe, in najboljši vratar turnirja, ki je bil 
Primož Bernik iz drugouvrščene ekipe. Tekme so po-
tekale v športnem vzdušju brez težav, za kar je odlično 
skrbel tudi sodnik Dani Ljuljdjuraj. 
Sočasno je potekal 2. turnir v odbojki na mivki, ki se ga 
je udeležilo sedem ekip. Največ odbojkarskega znanja 
je pokazala ekipa ŠD Pristava. Drugi so bili mladi igral-
ci, dijaki ŠC Lava, tretje mesto so osvojili igralci ekipe 
AS System. 
Športno društvo Kristan Vrh se zahvaljuje Občini 
Šmarje pri Jelšah in Krajevni skupnosti Kristan Vrh za 
pomoč pri izvedbi turnirjev. Zahvala gre tudi članom 
društva in vsem, ki so pripomogli pri organizaciji. Več 
slik je na Facebook profilu: sportnodrustvo.kristanvrh.

Jožef Vogrinc 

Zmagovalna ekipa. Foto: arhiv društva

Starejši veterani so se pomerili v malem nogometu. 
Foto: arhiv organizatorja

Najboljši na turnirju v odbojki na mivki.  
Foto: Jožef Vogrinc

Š
P

O
R

T



29. 9. 2017 | Šmarske novice 14 29

A
N

K
E

TA

Anketa o občinskem glasilu Šmarske novice 
Spoštovani bralci Šmarskih novic! Občinsko glasilo Šmarske novice bi radi čim bolj prilagodili vašim željam, pričako-
vanjem, tako glede vsebine kot oblike. Zato vas prosimo, da odgovorite na postavljena vprašanja, kar vam bo vzelo 3 
do 5 minut. Anketa je anonimna. 
Izpolnjen vprašalnik v ovojnici pošljite na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Uredništvo Šmarskih novic, Aškerčev 
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, ali pa ga osebno oddate na vložišču Občine. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš čas 
in mnenje. 

1. Kje dobite največ informacij o dogajanju v občini Šmarje pri Jelšah?
a) na občinski spletni strani
b) v občinskem glasilu Šmarske novice 
c) na Facebook strani / Twitter profilu občine
d) v drugih časopisih – napišite, katerih …………………………………………………
e) na radiu – napišite, katerem ………………………………………………
e) ne spremljam

2. Ali redno berete občinsko 
    glasilo Šmarske novice?
a) da
b) občasno
c) ne

4. Če bi spremenili ime občinskega glasila, kakšen je vaš predlog? Napišite, prosim.

5. Vam je všeč podoba občinskega glasila?
a) da
b) ne

6. Bi kaj spremenili? Navedite čim bolj konkretno. Napišite, prosim.

7. Katere prispevke oziroma rubrike vedno preberete, kaj vam je običajno všeč?  
    (izberete lahko več odgovorov)
a) iz občinske uprave    g) kultura
b) aktualni pregled    h) vrtiljak mladih
c) gospodarstvo     i) šport
d) predstavljamo/intervju   j) prireditveni vodnik
e) društveni utrip    k) zadnje slovo
f) osrednja tema    l) uradne objave

8. Katere teme oziroma vsebine v občinskem glasilu pogrešate oziroma bi si jih želeli več?  
    (izberite največ tri odgovore)
socialne zadeve   črna kronika
okolje/ekologija   zdravstveni nasveti
znanost/tehnologija  druge vsebine, dopišite ……………………………………………………..

9. Berete občinsko glasilo tudi na spletu?
a) da
b) ne

10. Veseli bomo vašega predloga, pobude, komentarja. 

spol (obkrožite):    ž     m

starost: 

3. Ste zadovoljni z imenom občinskega 
    glasila Šmarske novice?
a) da
b) ne
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Finančna pisarna Šmarje pri Jelšah bo v oktobru, novembru 
in decembru poslovala prvi in tretji torek v mesecu, torej 
3. in 17. oktobra, 7. in 21. novembra ter 5. in 19. decem-
bra, od 8. do 12. in od 13. do 15. ure na naslovu Aškerčev 
trg 11 v Šmarju pri Jelšah.
Zavezanci lahko dobijo vse informacije v zvezi z izpolnjeva-
njem svojih davčnih obveznosti v času uradnih ura na sede-
žu urada na naslovu Aškerčeva ulica 12, Celje, uradne ure so 
objavljene na spletni strani http://www.fu.gov.si/kontakti/
financni_urad_celje/ 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 ali v pre-
dalčnik finančne pisarne Šmarje pri Jelšah. Pokličete lahko 
tudi po telefonu, št. 03 422 33 00 (fizične osebe po odzivni-
ku navedene klicane številke pritisnejo 3, nato 1 in nato prve 
tri številke svoje davčne številke).

Spoštovane občanke in občani, predsedniki in predstavniki 
nevladnih organizacij, športnih klubov in društev, kultur-
nih društev, mladinskih in veteranskih organizacij. Vabimo 
vas k aktivnemu soustvarjanju vsebine občinskega glasila 
Šmarske novice. Oblikujte kratko novico o dogodku, dru-
štvu, klubu, srečanju in nam jo pošljite. Vaše prispevke pri-
čakujemo po elektronski pošti na sergeja.javornik@smarje.
si in objavili jih bomo v občinskem glasilu. Tukaj smo za 
vas.

Uredništvo

2. Družinsko muzejsko doživetje, ki je v muzeju baroka po-
tekalo v nedeljo, 3. septembra 2017, so pomagali soustva-
riti društvo za interpretacijo dediščine Legende, mladinski 
kulturni klub (MKK) Netek, zeliščna kmetija Gorska Roža, 
ŠentLOK Šentvid, kavarna Zvezda, Zavod za turizem, šport 
in mlade ter v sklopu zavoda vsa športna društva, ki so se 
predstavljala v muzeju ali na stojnici pred vrtcem. Brez vas 
družinsko popoldne ne bi bilo takšna pustolovščina, kot je 
bila, zato iskrena hvala!
MKK Netek je pripravil tudi lov na skriti zaklad, skrinjo s 
skritim zakladom pa so napolnila domača podjetja in pod-
jetniki, ki so dokazali, da smo, če strnemo vrste, lahko zelo 
uspešni. Za vse praktične nagrade in velikodušnost se zah-
valjujemo naslednjim podjetjem in posameznikom: Papir-
nica Petka Šmarje, Pivovarna in Pivnica Lipnik, Slaščičarna 
Zvezda, Tampex tisk, Frizerski salon Pri-Minki, Frizerski 
studio Katarina, Kavarna Urša Šmarje, Alli Caffe Šmarje, 
Kozmetika Afrodita Slovenija, Gekott, Foto-Video Blisk, 
Vialli Pub, Cvetlično-darilni Butik Jana in Šukri Ferati, s.p. 
Verjamemo, da nas ne boste odslovili, če se na vas obrnemo 
tudi pri 3. Družinskem muzejskem doživetju.

Vlasta Kramperšek Šuc

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 brez-
plačno na Občini Šmarje pri Jelšah, v elektronski obliki je 
dostopno tudi na spletni strani www.smarje.si. 
Naslednja številka bo izšla v petek, 27. oktobra 2017. Rok 
za oddajo prispevkov in obvestil je sreda, 11. oktober 2017.

Uredništvo

Kmečka tržnica bo v oktobru iz-
jemoma v nedeljo, 1. oktobra.

Sicer je kmečka tržnica vsako 
prvo soboto v mesecu na plo-
ščadi pred kulturnim domom. 
Lepo vabljeni! 

V najem vzamem garsonjero v Šmarju pri Jelšah ali okolici. 
Telefon: 031 380 630.

Kdaj posluje finančna 
pisarna v Šmarju

Vabljeni k sodelovanju

Raznašanje glasila 

MALI OGLAS

Domače tekme selekcij NK Šmarje pri Jelšah

Kmečka tržnica

Zahvala

Ekipa Krog Datum Ura tekme Gostujoči klub
STAREJŠI DEČKI (U15) 6. 29.9.2017 16.00 ND Polzela
STAREJŠI CICIBANI (U11) 4. 30.9.2017 10.00 NK Zreče
KADETI (U17) 5. 30.9.2017 16.00 NK Žalec
MLAJŠI DEČKI (U13) 5. 1.10.2017 10.00 NK Hrastnik
ČLANI 8. 7.10.2017 15.30 NK Kety EMMI Bistrica
MLADINCI (U19) 7. 8.10.2017 15.30 NK Rogaška
STAREJŠI CICIBANI (U11) 6. 14.10.2017 10.00 NK Šampion B
KADETI (U17) 7. 14.10.2017 15.30 NK Mons Claudius
MLAJŠI DEČKI (U13) 7. 15.10.2017 10.00 NŠ NK Krško B
STAREJŠI DEČKI (U15) 9. 20.10.2017 15.00 NK Laško Pivovar
MLAJŠI CICIBANI (U9) 3. 21.10.2017 10.00 Turnir večih ekip
ČLANI 10. 21.10.2017 15.00 NK Mons Claudius
KADETI (U17) 9. 28.10.2017 15.00 NK Laško Pivovar
MLAJŠI DEČKI (U13) 9. 29.10.2017 10.00 NK Laško Pivovar
MLADINCI (U19) 10. 29.10.2017 14.00 NK Vojnik
STAREJŠI DEČKI (U15) 11. 3.11.2017 14.00 NK Vransko
ČLANI 12. 4.11.2017 14.00 NK Korotan Prevalje
MLADINCI (U19) 11. 5.11.2017 14.00 NK Šampion

JAVNI ZAVOD ZA
TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO
ŠMARJE PRI JELŠAH
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IKnedelja, 1. oktober

od 9.00
Festival godb in kulinarike.
Mednarodno srečanje godb, 
kuhna pod jelšami, tržnica 
domačih dobrot, otroške 
ustvarjalne delavnice. Na 
ploščadi pred kulturnim do-
mom v Šmarju pri Jelšah. 
Organizator: Društvo god-
benikov Šmarje pri Jelšah 
v sodelovanju z območno 
izpostavo JSKD Šmarje pri 
Jelšah, Javnim zavodom 
za turizem, šport in mladi-
no Šmarje pri Jelšah, Mla-
dinskim kulturnim klubom 
Netek Šmarje pri Jelšah in 
lokalnimi ponudniki storitev.

ponedeljek, 2. oktober 
ob 18.00 
O spremembah za zadovol-
jstvo življenja, uvodno pre-
davanje dr. Karla Gržana ob 
začetku študijskega krožka. V 
kulturnem domu v Šmarju pri 
Jelšah.

četrtek, 5. oktober 
ob 9.00 
Filmski abonma ob kavi. 
Pariz lahko počaka, roman-
tična komedija. V kinu v 
Šmarju pri Jelšah. Vstopnina. 

četrtek, 5. oktober 
ob 18.00 
Srečanje bralnega študijs-
kega krožka. V kulturnem 
domu v Šmarju pri Jelšah.

sobota, 7. oktober 
ob 10.00 
Matineja za otroke. Zvezdica 
Zaspanka, lutkovno-igra-
na predstava v izvedbi Mini 
teatra Ljubljana.

sobota, 7. oktober 
ob 19.00 
Karamazovi, gledališka 
predstava v izvedbi Pozorišta 
Slavija Beograd. Vstopnina.

sobota, 14. oktober 
ob 18.00 
Dalmatinski večer s klapo 
More iz Šibenika in tambu-
raškim orkestrom Kulturnega 
društva Ivan Kaučič 
Ljutomer. Vstopnina.

ponedeljek, 16. oktober 
ob 19.00 
Prva abonmajska gledališka 
predstava 2017/18. Muzikal 
po zgodbi iz istoimenskega 
filma Vesna. Vstopnina.

torek, 17. oktober 
ob 19.00 
Muzikal po zgodbi iz istoi-
menskega filma Vesna. Za 
izven. Vstopnina.

ponedeljek, 23. oktober  
ob 18.00 
Pravljični večer za odrasle v 
izvedbi društva Legende. 

sreda, 25. oktober
od 10.00 do 13.00
Dan odprtih vrat vinske kleti 
v Šmarju pri Jelšah. Ogled 
kleti in nakup vin šmarskih 
vinogradnikov.
Organizatorja: Zavod za tur-
izem, šport in mladino Šmar-
je pri Jelšah, Društvo vino-
gradnikov in kletarjev Trta.

sreda, 25. oktober 
ob 18.00 
Psihološki večer. 

torek, 10. oktober 
ob 16.30 
Pravljična urica za otroke. 

sreda, 11. oktober
od 10.00 do 13.00
Dan odprtih vrat vinske kleti 
v Šmarju pri Jelšah. Ogled 
kleti in nakup vin šmarskih 
vinogradnikov.
Organizatorja: Zavod za tur-
izem, šport in mladino Šmar-
je pri Jelšah, Društvo vino-
gradnikov in kletarjev Trta.

četrtek, 12. oktober 
ob 19.00
Potopisno predavanje in 
otvoritev razstave. Franc 
Kralj: Grad Žovnek in njegova 
zgodovina. 

sobota, 14. oktober
od 9.00
15. konjeniški pohod. Jezdeci 
morajo imeti urejen ID doku-
ment z veljavnim IAK izvidom 
za svojega konja in zavaro-
vanje konj proti tretji osebi. 
Zbor jezdecev pri kozolcu 
društva v Sp. Selcah. Prijave 
do srede, 11. oktobra, po 
telefonu na št. 031 851 702.
Organizator: Konjeniško 
društvo Šmarje pri Jelšah.

* Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.
* Organizator prireditev je Knjižnica-Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, če ni 

drugače navedeno. 
* Objavljeni so podatki, ki so nam jih organizatorji sporočili do zaključka 

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

* Vsak torek ob 9. uri: srečanja - predavanja za člane univerze za tretje 
življenjsko obdobje (UTŽO) pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah.

* V oktobru začnejo s srečanji krožki v okviru UTŽO in študijski krožki. Infor-
macije: jana@s-je.sik.si, 031 617 444.

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

Obvestila o prireditvah za objavo v naslednji številki Šmarskih novic 
pošljite do srede, 11. oktobra, na naslov: sergeja.javornik@smarje.si. 
Naslednja številka izide 27. oktobra. 



19,95 € 9,95 €

OGLAS


