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V Zdravstvenem domu  Šmarje pri Jelšah 
pokrivamo nujno medicinsko pomoč za 
celotno območje šestih občin - Rogatec, 
Rogaška Slatina, Podčetrtek, Bistrica ob 
Sotli, Kozje in Šmarje pri Jelšah. Nujna 
pomoč je locirana v Zdravstvenem 
domu Šmarje pri Jelšah. Ekipo nujne 
pomoči sestavljajo zdravnik, diplomirani 
zdravstvenik in zdravstveni reševalec.

V primeru sprejetja klica na številko 112 
celotna ekipa izvozi v eni minuti, če je klic 
zadostil naslednjim pogojem:
• Če potrebujete nujno pomoč, vedno 

kličite številko 112 in ne številke 
zdravstvenega doma ali osebnega 
zdravnika, saj drugače oseba, ki je 
sprejela klic v zdravstvenem  domu, 
izgublja dragoceni čas za prevezavo 
klicev.

• Pomirite se in govorite razločno.
• Ko pokličete na številko 112, se vam 

oglasi dispečer v najbližjem Regijskem 
centru za obveščanje.

• Prosite ga, naj vas preveže v najbližjo 
službo Nujne medicinske pomoči 
(Šmarje pri Jelšah).

• Zdravstvenemu delavcu, ki bo nujni klic 
sprejel, povejte naslednje podatke:

1. KDO kliče (se predstavite z imenom in 
priimkom).
2. KAJ se je zgodilo (na kratko opišite 
dogodek).
3. KJE se je zgodilo (točen naslov ali kraj).
4. STAROST, SPOL IN ŠTEVILO 
ponesrečencev (če je znano).
5. ZDRAVSTVENO STANJE bolnika/
ponesrečenca (ali diha in ali je pri zavesti).
6. TELEFONSKO ŠTEVILKO, s katere 
kličete.
• Odgovorite na vsa vprašanja, ki vam jih 

zastavi zdravstveni delavec.
• Sledite njegovim navodilom (zdravstveni 

delavec vam bo dal navodila, kako 
ukrepati do prihoda ekipe Nujne 
medicinske pomoči).

• Pri opisu kraja dogodka naštejte 
orientacijske točke v bližini (križišča, 
mostovi, zgradbe).

• Ne prekinite pogovora, dokler ga ne 
prekine zdravstveni delavec.

• Ne zapustite kraja dogodka, dokler ne 
prispe ekipa Nujne medicinske pomoči.

Številka 112 je številka za klic v sili! 
Namenjen je telefonskim klicem v primerih, 
ko so zaradi nenadne bolezni, poškodbe 
ljudje neposredno življenjsko ogroženi ali 
pa bi njihovo stanje v kratkem času lahko 
pripeljalo do ogroženosti življenja.

Naglušne ali gluhe osebe lahko opravijo 
glasovni klic na 112 preko SMS sporočila, 
v katerem napišejo, kaj se je zgodilo in kaj 
potrebujejo. Operater v klicnem centru 
potrdi sporočilo in po potrebi napiše 
dodatna vprašanja.

Služba Nujne medicinske pomoči je 
organizirana 24 ur na dan. V dežurni 
ambulanti dela osebje enote Nujne 
medicinske pomoči, kadar ni zasedeno z 
intervencijami na terenu. Obravnava sveže 
poškodbe in nujna stanja pri pacientih, ki 
lahko sami poiščejo zdravniško pomoč. 
Prednost pri obravnavi imajo nujnejši 
bolniki, zato ne moremo vedno upoštevati 
vrstnega reda prihoda v ustanovo. 

Zlorabe dežurne ambulante za nenujna 
stanja (prehlad, boleča ušesa…) 
poslabšujejo dostopnost obravnave za nujne 
bolnike. Zato zaprošamo vse občane vseh 
občin, da med vikendi uporabljajo 112 za 
Nujno medicinsko pomoč le ob pogoju, če 
jo nujno potrebujejo. 

V kolikor pa potrebujete zdravstvene 
informacije, ki niso vezane na Nujno 
medicinsko pomoč (ordinacijski 
čas osebnega zdravnika, zdravniški 
nasvet, informacije o delu dežurnega 
zobozdravnika…), pa pokličite številko 
svojega osebnega zdravnika ali informacije 
zdravstvenega doma oz. najbližje 
zdravstvene postaje.

Ob prehladih in nenujnih stanjih 
pa počakajte na delovni dan ter na 
svojega osebnega zdravnika. Zavedati 
se je potrebno, da s tem prispevate in 
omogočate, da je čas urgentne ekipe 
namenjen reševanju življenj. Zahvaljujemo 
se vam za zavedanje tega. 

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Vodja službe Nujne medicinske pomoči: Nina 
Lotrič, dr. med. spec. urgentne medicine
Vodja reševalne službe: Dorijan Zabukovšek, 
mag. zdr. nege

klic v sili

112 JE BREZPLAČNA 
ŠTEVILKA, KI DELUJE 

24 UR NA DAN, 
VSE DNI V LETU 

IN JE DOSEGLJIVA 
S KATEREGAKOLI 

TELEFONSKEGA 
APARATA - TUDI, 

KADAR NIMATE 
TELEFONSKEGA 

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

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

Datum izida te številke je 19. februar 2018.

PRIPOROČILA AVTORJEM 
ZA NENAROČENE PRISPEVKE

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

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

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

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

vsebini fotografije in navedite avtorja. Dolžina prispevkov je 
lahko največ 1.000 znakov s presledki, v vsakem primeru je 

priporočljiv dogovor z odgovorno urednico glasila. 

ROK ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO
Zadnji rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih 
objav za naslednjo številko je petek, 16. marec. 

Naslednja številka izide 26. marca.
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info@smarskenovice.si 
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Biti sprememba je naše aktualno vprašanje. Podnebne, 
gospodarske, jezikovne. Nekatere so včasih lažje, druge 
težje. Lahko naredimo kemijsko, lastniško ali spremembo 
pri sebi osebno.

Tudi naše občinsko glasilo ni pobegnilo spremembam. 
Tukaj so nove zgodbe, novi odtenki, ki jih boste še v večji 
meri deležni v naslednji številki občinskega glasila. Tokrat 
zaradi uradnih objav in številnih fotografskih  utrinkov 
izhajamo samo z določenimi vsebinami. 

Brez sprememb in drugačnega razmišljanja ni napredka in 
le-tega nujno potrebujemo za boljšo prihodnost vseh nas 
in to prav na vseh področjih. Ali kot pravi latinski pregovor 
Tempora belli nulius est respectus ali v prevodu: 

 Časi se spreminjajo, 
  se tudi mi spreminjamo. 

Naj bodo spremembe majhne ali velike, nenadne ali 
postopne, pot do njih je mnogokrat daljša in bolj vijugasta, 
kot bi si sami želeli. 

Ob prvi izdaji občinskega glasila Šmarske novice, katerih 
izdajatelj je odslej Zavod TŠM, se na tem mestu skupaj z 
direktorico Melito Bevc zahvaljujeva gospe Sergeji Javornik 
in gospe Mateji Pilko za pomoč pri prenosu del ter njihovih 
nalog, prav tako pa tudi gospodu županu Stanislavu Šketu 
za izražene želje in dano zaupanje.

Z ekipo verjamemo, da bomo še naprej s skupnimi 
močmi poskrbeli, da bodo Šmarske novice glasilo, ki ga 
bodo občani z veseljem vsak zadnji ponedeljek v mesecu 
pričakovali in v njem prebirali zgodbe iz naše občine. 
Zato bomo veseli vaših vtisov in soustvarjalnih vsebin v 
našem – vašem glasilu. 

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, je Gandhijeva 
misel – naj ne bomo močni samo z besedami, ampak tudi z 
našimi dejanji.

Vse dobro vam želi ekipa Šmarskih novic.

Monika Čakš
odgovorna urednica 
šmarskih novic

U V O D N I K
Glasilo občine Šmarje pri Jelšah
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1 božični koncert Big Banda, 2 sprejetje novih članov PGD 
Mestinje, 3 Mala Planica, 4 Prvi dvoranski turnir ŠentLok, 5 
božično novoletni koncert Društva godbenikov, 6 tradicionalni 
mednarodni šahovski turnir Obsoteljska liga, 7 otvoritev novih 
prostorov UE, 8 koncert šansonov Nuške Drašček, 9 tekma 
KK Jelša : KK Novo mesto, 10 podelitev jubilejnih priznanj 
Obrtne zbornice, 11 kulturni praznik s Tonetom Partljičem, 
12 pustovanje, 13 koncert Ansambla Saša Avsenika in 
Slovenskega okteta, 14 UTŽO izlet v Fram

Fotografije: Marko Samec, Nika Jančič, Ada Čakš, 
arhiv TŠM, Dejan Hribernik, Ivica Hrastović, 
Kozjansko.info, arhiv Knjižnice, Foto klub Šmarje
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Destinacijska spletna stran 
Obsotelja in Kozjanskega

Razvojna agencija Sotla je skupaj s ponudniki na področju turizma konec prejšnjega leta 
pristopila k izdelavi spletne strani destinacije Obsotelje in Kozjansko. Spletna stran je 
dostopna na naslovu www.visitok.eu.

Spletna stran na enem mestu predstavlja turistično ponudbo območja in je v prvi fazi 
dostopna le v slovenskem jeziku, vendar je kratkoročni načrt prevod v več tujih jezikov, kar 
bo omogočilo doseg širše ciljne publike, predvsem tujih turistov, ki se odločajo za obisk.

“Menimo, da smo uspeli narediti zanimivo in moderno spletno stran, kjer uporabniki 
najdejo najpomembnejše informacije za načrtovanje svojega obiska. Da bi lahko 
obiskovalce na območju zadržali, se z rezervacijskim sistemom Booking dogovarjamo, da 
nam prilagodijo iskalni filter nastanitev za naše občine in tako omogočimo tudi takojšnjo 
rezervacijo nastanitve,” pove Anita Čebular iz Razvojne agencije Sotla.

Dodaja, da so želeli v prvi fazi zbrati “najboljšo” ponudbo območja, ponudnike/ponudbo, 
ki imajo ustaljen delovni čas, hkrati pa tudi ostale motivirati, da skušajo vsaj kakšen dan 
v tednu omogočiti turistom, da jih obiščejo brez predhodne najave. “Spletna stran je 
živa, tako omogoča dodajanje, spreminjanje ponudbe – upamo, da kmalu dodamo nove 
ponudnike ter nove zanimive vsebine, ki jih imamo v načrtu.”

Jem drugače, 
jem domače!
Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje 
in Kozjansko je ena od petih partnerskih 
tovrstnih skupin, ki sodelujejo v projektu, 
odobrenem na razpisu Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. LAS 
bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju 
projekta, katerega poudarek je spodbujanje 
prehranske samooskrbe.

Trenutno ima LAS v okviru projektnih 
aktivnosti odprt Javni poziv lokalnim 
pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih 
pridelkov/izdelkov, kjer zainteresirane 
vabi k prijavi na individualno prilagojene 
izobraževalne module s področij: trženje, 
prodaja in promocija; oblikovanje zgodbe 
in ureditev celostne grafične podobe.  

Izobraževalni moduli zajemajo individualno 
svetovanje ponudnikom, ki bo prispevalo 
k pripravi konkretnega akcijskega načrta 
za posameznega ponudnika. Ob tem bodo 
imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja 
in izkušnje ter se povezati na različnih 
dogodkih in srečanjih, ki bodo organizirana 
na območju dveh regij oz. območju vseh 
petih vključenih LAS. 

Izkoristite priložnost za udeležbo na 
izobraževalnih modulih, ki so za ponudnike 
brezplačni, saj so sofinancirani s strani 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja RS ter LAS. Javni poziv bo odprt do 
23. februarja 2018. Za dodatne informacije 
lahko pokličete Anito Čebular (03 817 18 67) 
ali pišete na anita.sotla@siol.net.

I Z P O S T A V L J A M O

Javni poziv LAS Obsotelje in Kozjansko
Na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko (www.las-ok.si) je objavljen 2. javni 
poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v 
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost” za izvajanje Strategije 
lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, 
sofinancirane iz sklada EKSRP. 

Javni poziv je odprt do 7. marca 2018, dodatne informacije o upravičenosti prijaviteljev, 
stroškov in ostalih podrobnostih poziva pa najdete na spletni strani LAS ali jih dobite 
na sedežu LAS, ki ga upravlja Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri 
Jelšah, in sicer vsak dan med 9. in 12. uro.  
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Ura za kulturo

Kultura se rodi v varnem zavetju doma. 
Nežno jo gnetejo prsti prijateljev, 
sorodnikov, učiteljev, vrstnikov, vzornikov... 
Kultura se nikoli ne konča samo pri 
pesmi. Ali samo pri knjigi. Nikoli samo pri 
Prešernu ali pri pevskem zboru. Kulturo 
močno povezuje tisto, v čemer je duša 
vsakega posameznika.

Lepo mi je opazovati otroke, ki svoj prosti 
čas posvetijo izražanju skozi glasbeno ali 
kakršnokoli drugo ustvarjanje in to tudi 
pokažejo na odru. Proslava ob kulturnem 
prazniku je namenjena prav povezovanju 
ustvarjalcev iz preteklosti z ustvarjalci 
iz sedanjosti (našimi najmlajšimi). Ko 
se na odru zgodijo balet, Oda radosti, 
hudomušna pesem, predstava, skeč, film, hip 
hop, ko zapoje flavta in zatrobi trobenta, se 
na drugi strani zgodi tišina, pridružijo se ji 
smeh, opazovanje, občudovanje, zasanjanost, 
potrpežljivost, igrivost, strinjanje, 
spodbujanje... zgodi se kultura. (MŠ)

In kaj četrtošolci porečejo na kulturno prireditev na OŠ Šmarje pri Jelšah, ki so jo 
spremljali z zanimanjem, začudenjem, s tišino, smehom…? 

“Zanimiva mi je bila zadnja plesna točka. 
Imel sem občutek, da je pred menoj nevihta.” 
samo šprajc
 
“Najbolj so mi bili všeč filmčki, 
v katerih nam je govoril Ivan Cankar.” 
kaja šket
 
“Spoznali smo himno tudi v drugih jezikih. 
V slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini, madžarščini 
in hrvaščini. Prvič sem slišala himno v drugih jezikih.”
lina mlinar
 
“Ko sem opazoval ples lutk, sem dobil občutek, 
da sem lahko tudi sam lutka na odru.”
vid ratej
 
“Najbolj zanimivi sta mi bili smešni pesmi.” 
tilen ljubej
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Beseda 
  župana

Spoštovane občanke in občani,

leto 2018 prinaša nekaj sprememb tudi v občini Šmarje pri Jelšah. Ena od teh je nova 
podoba občinskega glasila Šmarske novice, ki je posledica sprememb pri izdajatelju. S 
sklepom občinskega sveta je namreč izdajanje občinskega glasila prešlo na Javni zavod 
za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. A pomen in namen občinskega glasila 
ostajata nespremenjena, to je dobra obveščenost občank in občanov o delu občinske 
uprave, občinskih organov, javnih zavodov, krajevnih skupnosti, klubov in društev ter 
sploh o dogajanju v občini Šmarje pri Jelšah. Glasilo bo še naprej izhajalo mesečno, vsa 
gospodinjstva ga bodo prejela brezplačno. 

Želim, da bodo Šmarske novice še naprej v vaše domove prinašale čim več aktualnih 
in zanimivih informacij o dogajanju v občini. Verjamem, da boste iz društev, klubov, 
krajevnih skupnosti, javnih zavodov in drugih ustanov v uredništvo redno pošiljali razna 
obvestila in novice, ki bodo bogatile vsebino glasila, ki je namenjeno vam. Novi odgovorni 
urednici in članom uredniškega odbora želim veliko uspeha pri pripravi in izdajanju, vam, 
drage občanke in občani, pa veliko zadovoljstva pri branju. 

Verjamem, da boste še naprej z velikim zanimanjem spremljali, kaj se dogaja v vašem 
domačem kraju, občini, kaj se obeta, načrtuje, gradi … V občinski upravi je vsakodnevni 
delovni utrip precej dinamičen. Vrstijo se delovni sestanki, obiski, sprejemajo pomembne 
odločitve, načrtujejo se novi projekti, naložbe, uresničujejo se že zastavljene naloge. Izzive, 
ki so pred nami, uresničujemo za vas in skupaj z vami. Novo leto pred nas postavlja nove 
priložnosti in naloge. S pravo energijo, dobro voljo in odločno željo po napredovanju in 
uspehu bomo zmogli in dosegli več.

Stanislav Šket
župan

NADHOD BO KONČAN PRIHODNJI MESEC

Gradnja 132 metrov dolgega nadhoda v Šmarju pri Jelšah bo končana v prihodnjem 
mesecu. Podjetje Rafael iz Sevnice je že opravilo vsa načrtovana zemeljska in gradbena 
dela. V podjetju Vigrad konstrukcije iz Celja v teh dneh končujejo z barvanjem jeklene 
konstrukcije, ki jo bodo kmalu začeli sestavljati na gradbišču v Šmarju pri Jelšah. Opraviti 
bo treba še asfaltiranje in ostala zaključna dela.

Nadhod bo brez stopnic, bo prijazen pešcem, invalidom, spremljevalcem otroških 
vozičkov. V sklopu naložbe bo urejeno še parkirišče P&R (park and ride, tj. parkiraj in 
se odpelji). Namenjeno bo vozilom, katerih vozniki bodo za nadaljevanje poti uporabili 
javni potniški promet (vlak). Pogodbena vrednost naložbe je 405.851 evrov. Direkcija za 
infrastrukturo sofinancira 70 odstotkov vrednosti, ostali denar zagotavlja občina. (SJ)

NAČRT ZAŠČITE IN 
REŠEVANJA OB POJAVU 
EPIDEMIJE

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da je 
na spletni strani www.smarje.si objavljen 
Načrt zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh v občini Šmarje pri 
Jelšah (ver 1.0). Javna objava dokumenta 
traja od 6. februarja 2018 
do 6. marca 2018. 

Načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled 
v stavbi Občinske uprave Šmarje pri 
Jelšah (pisarna skupnega organa za civilno 
zaščito in požarno varnost), Aškerčev trg 
12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani 
javnosti je načrt zaščite in reševanja na 
vpogled vsak delovni dan od 9. do 14. ure, 
razen ob sredah, ko je vpogled možen od 
9. do 16. ure.

Zaželena je predhodna najava za vpogled 
na telefon št. 031 514 848 (Miha Šket).

Gradnja nadhoda in parkirišča 
poteka po terminskem načrtu.

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E
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Zimska sezona uradno traja do 15. 
marca. Do takrat morajo imeti vozniki 
na motornih vozilih predpisano ustrezno 
zimsko opremo. Ta  poleg prilagojene 
hitrosti glede na stanje cest in vremenske 
razmere zagotavlja varno udeležbo v 
cestnem prometu. 

Predpisi določajo, da je vzdrževanje 
prevoznosti posameznih cest v zimskih 
razmerah opredeljeno s prednostnimi 
razredi. Za večino občinskih cest je tako 
opredeljeno, da je prevoznost zagotovljena, 
če višina snega ne presega 15 centimetrov, 
promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil. Ob močnejšem sneženju 
in drugih nepredvidljivih okoliščin (npr. 
okvare strojne opreme) upravljavci cest 
v vsakem trenutku in na vsaki lokaciji ne 
morejo zagotoviti takšne prevoznosti ceste, 
ki bi jo morda občani takrat pričakovali. 
Zato se od voznikov pričakujejo 
potrpežljivost, strpnost in razumevanje. 

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE
Pluženje po cestah in ulicah 

na območju občine 
Šmarje pri Jelšah se 

izvaja skladno 
z načrtom 

zimske 

službe za sezono 2017/18. Zimsko službo 
na podlagi sklenjenih sporazumov izvajata 
podjetje Gramoz-AP iz Šmarja pri Jelšah in 
Avtoprevoznik, strojna zemeljska dela Janko 
Orač. Gramoz-AP izvaja zimsko službo 
na pomembnejših občinskih cestah, na 
katerih se odvija avtobusni promet, na vseh 
preostalih cestah in javnih poteh pa Janko 
Orač. Za čiščenje glavne regionalne ceste 
(ni v pristojnosti občine, ampak države) je 
pristojno podjetje VOC Celje. 

Izvajalci so ne glede na vremensko napoved 
stalno pripravljeni za zimske razmere, ki 
trajajo od 15. novembra do 15. marca. V 
tem času so ekipe delavcev pripravljene 
s celotno mehanizacijo. Ekipa mora na 
teren v času največ ene ure po začetku 
sneženja. Zapadli sneg praviloma začnejo 
odstranjevati, ko ga zapade 10 centimetrov. 
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi 
pristojni delavec občinske uprave, je z 
odstranjevanjem snega možno začeti tudi 
pri nižji višini. 

PRIORITETE ČIŠČENJA
V občini Šmarje pri Jelšah so občinske 
ceste razdeljene na dva sklopa, in sicer 
na najpomembnejše občinske lokalne 
ceste (šolske in delavske avtobusne proge, 
dovozi k zdravstvenemu domu in vzgojno-
izobraževalnim ustanovam, gasilskim 
domovom, upravnim in drugim 

javnim ustanovam) ter na 

ostale lokalne ceste in javne poti. Po odloku 
o ureditvi zimske službe v občini mora pri 
odstranjevanju snega izvajalec upoštevati 
tudi naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne 
proge, dovozi k zdravstvenemu domu, 
vzgojno-izobraževalnim ustanovam, 
gasilskim domovom in drugim javnim 
ustanovam;
2. prioriteta: ostale pomembne občinske 
ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne 
površine.

Dela na cestah prve prioritete poteka tako, 
da je prevoznost zagotovljena do 6. ure. 
Začasni zastoji v odvijanju prometa kot 
posledica prekomernih snežnih padavin 
so možni predvsem v času od 22. do 5. 
ure zjutraj in v dela prostih dnevih. Ceste 
druge prioritete se praviloma usposobijo 
do 14. ure. Stalno odvijanje prometa je 
omogočeno z uporabo verig. Na cestah 
tretje prioritete so možni tudi daljši 
zastoji v odvijanju prometa, 
vendar praviloma ne daljši 
od 24 ur. (SJ)

ZIMSKA SEZONA ŠE TRAJA

9
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Z novim letom veljajo višje cene programov 
v Otroškem vrtcu Šmarje. Predlog 
novih cen je na decembrski seji potrdil 
občinski svet. Od leta 2009, ko so bile 
cene prvič izračunane v skladu z veljavno 
metodologijo, so se cene v letih 2012 
in 2013 znižale, v letih 2016 in 2017 pa 
ponovno povišale. Najnovejša podražitev 
je posledica dviga stroškov dela na podlagi 
sprejetega aneksa h kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja, ko so bile 
v vrtcu odpravljene plačne anomalije pri 
pomočnikih vzgojiteljev in pri tehnično-
administrativnih delavcih.

V strukturi cene predstavljajo stroški dela 
77-83 odstotkov, materialni stroški 11-14 
odstotkov, stroški prehrane 7-9 odstotkov, 
različno po programih. Cene so izračunane 
v skladu z metodologijo, zato je višina 
izračunane cene posameznega programa 
odvisna od števila otrok v oddelku oz. 
programu. Pri izračunu je upoštevano 
najvišje dovoljeno normativno število 
otrok. Po zadnjih podatkih občina k cenam 
prispeva 74 odstotkov cene, starši 22 
odstotkov, 4 odstotke pa ministrstvo. 

Na podlagi sklepa o določitvi cen 
programov se za čas, ko otrok ne obiskuje 
vrtca, cena programa zniža za stroške 

neporabljenih živil za 1,50 evra na dan. 
Staršem, ki do osme ure obvestijo vrtec o 
otrokovi odsotnosti, se zniža cena programa 
za stroške neporabljenih živil. Tako znižana 
cena je osnova za izračun prispevka staršev 
in občine k ceni programa.

Starši otrok, za katere je občina po 
zakonodaji dolžna kriti del cene, lahko 
uveljavljajo poletno rezervacijo za največ dva 
meseca od 1. junija do 31. avgusta. Za prvi 
mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši 
prispevajo k ceni 30 odstotkov, za drugi 
mesec pa 50 odstotkov zneska, določenega 
z odločbo o višini plačila za program 
vrtca. Vrtec mora v primeru uveljavljanja 
rezervacije od cene programa odbiti celotni 
strošek prehrane za čas odsotnosti otroka iz 
vrtca. Starši lahko uveljavljajo zdravstveno 
rezervacijo zaradi najmanj enomesečne 
neprekinjene odsotnosti otroka zaradi 
bolezni. Starši plačajo 50 odstotkov zneska, 
določenega z odločbo o višini plačila za 
program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni 
del stroškov živil. Znižano plačilo starši 
uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega 
potrdila, ki ju morajo posredovati Občini 
Šmarje, oddelku za družbene dejavnosti. 
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več 
kot enega otroka, lahko uveljavijo poletno 
rezervacijo in zdravstveno rezervacijo le 
za otroka, za katerega se ne sofinancira 
plačilo staršev iz državnega proračuna (za 
najstarejšega otroka).
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za 
družbene dejavnosti

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

NOVE EKONOMSKE CENE PROGRAMOV VRTCA 

PROGRAM PREJ SEDAJ

celodnevni 1–3 let 427 € 453 €

celodnevni 3–4 let 360 € 373 €

celodnevni 3–6 let 327 € 338 €

komb. oddelki 1–3 let 360 € 373 €

464 otrok 
439 otrok iz šmarske občine
21 otrok iz drugih občin
81,2 zaposlenih 

V vrtec so bili na začetku šolskega leta 
sprejeti vsi otroci - novinci, ki so to želeli. 
S prvim marcem v centralni enoti Sonček 
odpiramo dodatni oddelek za otroke 
prvega starostnega obdobja, saj število 
prispelih vlog kaže na potrebo po širitvi. 
Do konca marca bodo predvidoma 
zapolnjena vsa mesta v vrtcu, število vseh 
otrok pa se bo povečalo na 479.

25 
ODDELKOV

PO VRTCIH

11 ŠMARJE SONČEK

6 ŠMARJE LIVADA

2 ZIBIKA

2 SV. ŠTEFAN

2 SV. ŠTEFAN

1 KRISTAN VRH

1 SLADKA GORA

ŠMARSKI VRTEC 
V LETU 2017/18

V občinski upravi smo že začeli s 
pripravami na letošnjo spomladansko 
akcijo čiščenja okolja. Usklajena akcija na 
območju celotne občine bo predvidoma 
potekala v soboto, 24. marca. 

Čistilna akcija ne bo namenjena zbiranju 
kosovnih odpadkov, ampak pobiranju 
odpadkov v naravnem okolju, to je 
ob cestah, planinskih, sprehajalnih, 
rekreacijskih poteh, kolesarski stezi, 
vodotokih, okoli športnih objektov. 

Čistilno akcijo bomo organizirali v 
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, 
zavodom za turizem, šport in mladino, 
medobčinskim inšpektoratom in 
redarstvom ter podjetjem OKP Rogaška 
Slatina. Občina Šmarje pri Jelšah bo skrbela 
za obveščanje občanov, kot v preteklosti bo 
zagotovila rokavice in vrečke za odpadke. 
Krajevne skupnosti bodo zadolžene za 
koordinacijo z društvi, klubi, posamezniki 
na svojem območju in za prevoz zbranih 
odpadkov z zbirnih mest do zbirnega centra 
pri čistilni napravi v Šmarju pri Jelšah. 

Za varno in lažjo izvedbo čistilne akcije 
bomo v sodelovanju s pristojnimi službami 
pripravili navodila za ločevanje odpadkov 
in priporočila pri čistilnih akcijah. V celoti 
bodo objavljena na spletni strani občine, 
z njimi bodo podrobneje seznanjeni vsi 
udeleženci čistilne akcije. Podatke o čistilni 
akciji bomo objavljali na občinski Facebook 
strani in Twitter profilu. Vabljeni k 
spremljanju in seveda k aktivni udeležbi na 
spomladanski akciji čiščenja okolja. (SJ)

ČISTILNA 
AKCIJA 
2018
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V A B I L OTRAJNOSTNA MOBILNOST ZA ZELENO PRIHODNOST 

Občina Šmarje pri Jelšah se je s sprejeto Celostno prometno strategijo zavezala, da bo do 
leta 2021 izboljšala varnost pešcev in kolesarjev, izboljšala kakovost javnega potniškega 
prometa, zmanjšala negativne vplive prometa in spremenila potovalne navade prebivalcev 
občine ter izboljšala povezanost naselij v občini s trajnostnimi načini transporta.
Z ukrepi za dosego teh ciljev bo naša občina še bolj trajnostna, zelena. Domačinom in 
obiskovalcem bo zagotavljala varen, udoben in okolju prijazen življenjski prostor. To nam 
bo uspelo z uresničevanjem ukrepov, ki smo jih opredelili v Celostni prometni strategiji. 

OPRAVLJENO
Precej zastavljenih aktivnosti smo v minulem letu že uresničili. V letu 2017 smo:
• začeli z izgradnjo nadhoda za pešce in kolesarje ter posodobitvijo parkirišča pri 

otroškem vrtcu in železniški postaji v Šmarju,
• dogradili pločnik v Kolodvorski ulici do parkirišča pri nogometnem igrišču,
• s pločnikom povezali muzej baroka s središčem naselja,
• zgradili pločnik na območju naselij Spodnje Mestinje in Zibika v sklopu celovite 

ureditve in posodobitve lokalne ceste,
• uredili križišče glavne in dveh lokalnih cest na Halarjevem bregu, vključno z 

avtobusnima postajališčema, pločnikom in javno razsvetljavo, 
• z dograditvijo kolesarske steze v Dolu pri Pristavi povezali občino Šmarje s turističnima 

krajema Podčetrtek in Rogaška Slatina,
• uredili avtobusna postajališča v Strtenici, Vršni vas, Zibiki in Spodnjem Mestinju,
• postavili polnilnico za električna vozila na parkirišču pred občinsko stavbo,
• uredili parkirišča ob podružničnih osnovnih šolah v Mestinju in na Sladki Gori,
• pripravili projektno dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev 

parkirišča za avtodome v športnem parku Šmarje pri Jelšah, 
• aktivno sodelovali v evropskem tednu mobilnosti in občane seznanjali o pomenu 

trajnostne mobilnosti ter spodbujali delitev prevoza,
• v Vegovi ulici s pomočjo prikazovalnika hitrosti merili obremenjenost ceste in hitrost 

vozil, 
• začeli pripravljati projektno dokumentacijo za ukinitev nezavarovanih nivojskih 

prehodov na progah Grobelno–Rogatec in Stranje–Imeno v naseljih Šentvid, Šmarje, 
Stranje in Mestinje,

• pripravili projektno dokumentacijo za ureditev pločnika ob regionalni cesti na Pečici,
• uredili pločnik s kolesarsko stezo med Grobelnim in Završami, vključno z ureditvijo 

avtobusnega postajališča in prehodom za pešce in kolesarje čez glavno cesto,
• celovito prenovili svetilke javne razsvetljave na celotnem območju občine.

Z ukrepi trajnostne mobilnosti bomo nadaljevali, ob tem pa dodatno pozornost, sploh v 
evropskem tednu mobilnosti, namenili osveščanju. Ob vsakodnevnem hitenju namreč zelo 
hitro pozabljamo, da bi lahko avto zamenjali s kolesom, se peljali z avtobusom oziroma 
z vlakom, ali se kam odpravili kar peš. Zato bo za nas poseben izziv spremeniti ustaljene 
(potovalne) navade občanov. O tem vas bomo sproti obveščali na občinski spletni strani in 
tudi v občinskem glasilu Šmarske novice. (mag. Anita Reich, Sergeja Javornik)

Spoštovani mladi kmet, mlada kmetica!
 
Mladi kmetje predstavljate prihodnost 
slovenskega kmetijstva in s tem 
pomembno sooblikujete tudi naše 
okolje. S svojim kmetovanjem 
prispevate k prehranski oskrbi, 
ohranjate krajino, krepite pa tudi razvoj 
podeželja v občini.

Vabimo vas, da se nam pridružite 
na srečanju mladih kmetov občine 
Šmarje pri Jelšah. Prisluhnili bomo 
vašim izzivom, pobudam in izkušnjam 
ter skupaj oblikovali vizijo razvoja 
kmetijstva. Pomemben del srečanja pa 
predstavlja tudi povezovanje, saj le to 
pomeni prenos znanja in izkušenj ter 
predstavlja konkurenčno prednost in 
vzvod razvoja.

Prijave na dogodek zbiramo do 6. marca 
na zinka.berk@smarje.si.

Vabljeni vsi mladi kmetje, ki živijo ali 
delajo na kmetiji in so mlajši od 40 let.

Rok Damijan, predsednik zspm                                                                            
Stanislav Šket, župan

Izzivi ter  
priložnosti 
slovenskega 
kmetijstva in 
podeželja

SREČANJE MLADIH KMETOV
četrtek, 8. marec 2018 ob 15. uri 
spodnja dvorana Kulturnega doma 
Šmarje pri Jelšah
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Od začetka leta veljajo nove cene storitve 
pomoč na domu, ki jo izvaja Center za 
socialno delo Šmarje pri Jelšah. Odločitev 
o 7-odstotnem povišanju cen je sprejel 
občinski svet na decembrski seji. Razlog za 
višje cene so višji stroški dela, ki so nastali 
na podlagi zakonodaje. Od prvega januarja 
so v veljavi naslednje cene: 

Občina Šmarje pri Jelšah centru za socialno 
delo zagotavlja še dodatnih 600 evrov 
mesečno za kritje stroškov kilometrine 
izvajalk zaradi specifičnosti terena. 

Center za socialno delo Šmarje pri 
Jelšah predvideva, da bodo letos izvajali 

storitev pomoč na domu za povprečno 40 
uporabnikov iz občine. Storitev bo izvajalo 
6 izvajalk (socialnih oskrbovalk), ki bodo 
opravile poprečno po 720 ur efektivnega 
dela mesečno, to je 120 ur efektivnega dela 
na eno izvajalko. Na uporabnika se storitev 
nudi povprečno 18 efektivnih ur pomoči na 
domu mesečno.

KAJ VKLJUČUJE 
STORITEV?
Storitev obsega socialno 
oskrbo upravičenca v 
primeru invalidnosti, 
starosti in v drugih 
primerih, ko socialna 
oskrba na domu lahko 

nadomesti institucionalno varstvo in 
omogoča starostnikom in invalidom, 
da ostanejo doma. Storitev lahko pri 
posameznem upravičencu traja največ 20 
ur tedensko. Storitev se prilagodi potrebam 
posameznega upravičenca in obsega 
naslednje možne sklope opravil: pomoč pri 

temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko 
pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov. Upravičenec je upravičen do storitve, 
če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh 
različnih sklopov opravil.
Cene storitve pomoči družini na domu se 
določijo tako, da se stroški preračunajo 
na efektivno uro neposredne storitve 
za uporabnika. Občina je dolžna 
subvencionirati vsaj polovico polne cene 
storitve na efektivno uro. Cena ene ure 
za uporabnika se izračuna tako, da se od 
polne cene odšteje subvencija občine, 
razliko plača uporabnik. Poleg subvencije 
k ceni storitve je občina dolžna zagotoviti 
še pokrivanje cene v celoti ali delno za tiste 
upravičence, ki sami ali njihovi upravičenci 
zaradi socialne ogroženosti niso sposobni 
plačati cene (oprostitve na podlagi odločb 
centra za socialno delo, če uporabnik 
dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in 
obremenitve nepremičnin v korist občine).
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za 
družbene dejavnosti

NOVA CENA STORITVE POMOČ NA DOMU 

DELOVNI 
DAN

NEDELJA  
ALI PONOČI PRAZNIKI

vrednost storitve 16,79 € 22,92 € 23,86 €

subvencija občine 11,39 € 15,42 € 15,76 €

cena efektivne ure 
za uporabnika 5,40 € 7,50 € 8,10 €

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

Od 11. januarja je v središču Zibike nameščen prikazovalnik hitrosti. 
Občina Šmarje pri Jelšah ga je prejela v polletni brezplačni najem 
v sklopu akcije “Vi vozite”, ki poteka pod okriljem 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. 

DO KONCA JUNIJA 
MERITVE HITROSTI V ZIBIKI

“S prikazovalniki hitrosti želimo izboljšati prometno varnost v lokalnih skupnostih in tako 
vplivati na zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah in izboljšati prometno varnost na 
šolskih poteh,” je ob predaji prikazovalnika dejal Igor Velov, direktor agencije za varnost 
prometa. 

Pri izbiri na razpisu so imele prednost občine z nevarnimi mesti, kjer je visoka stopnja 
prometnih nesreč, lokacije s šolsko potjo ter lokacije s pogosto prekoračitvijo hitrosti in 
visokim povprečnim letnim dnevnim prometom.

Z brezplačnim najemom prikazovalnikov hitrosti želijo na agenciji opozoriti voznike 
k strpnejši vožnji in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. 
Prikazovalniki so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti 
v naseljih in izven njih. Z njimi se tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi 
katerih lahko pristojni pripravijo analize in predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih 
ukrepov na cestah.

Prikazovalnik hitrosti bo v Zibiki v uporabi pol leta. Lani jeseni je občina na razpisu agencije 
v trimesečni brezplačni najem prejela prikazovalnik, ki je bil nameščen v Vegovi ulici v 
Šmarju pri Jelšah; njegovo uporabo smo podaljšali na pet mesecev. (SJ)

Prikazovalnik hitrosti bo v središču 
Zibike pol leta meril in prikazoval 
hitrosti voznikov.
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URŠKA ŽOLNIR PREŽIVELA 
DOPOLDAN V ŠMARSKEM 
VRTCU 

V Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah letos 
izvajamo projekt z naslovom z gibanjem 
se učim in razvijam. Zavedamo se, da 
so specifične gibalne in športne aktivnosti 
za skladen celostni razvoj otroka izrednega 
pomena in mu jih moramo omogočiti v 
primerni količini in kvaliteti. V okviru 
projekta smo v vrtec povabili našo zlato 
olimpijko judoistko urško žolnir, ki je 
tudi priznana trenerka juda in vrhunska 
športnica. Del korenin njenega družinskega 
drevesa sega tudi v naše kraje, na kar smo 
zelo ponosni. Urška se je začela z judom 
ukvarjati že kot deklica in njeno odraščanje 

je od takrat potekalo na tatamiju.
Najprej je obiskala enoto Livada in otrokom 
predstavila judo, kimono, pas in nam 
pokazala nekaj svojih medalj, med njimi 
tudi zlato olimpijsko iz Londona 2012. Na 
tatamiju je predstavila različne pravilne 
padce. Atraktivni padci, stoje na rokah, 
kolesa so pri otrocih vzbudili navdušenje, 
ki ga je spremljal bučen aplavz majhnih 
dlani. Urška je otroke povabila k vadbi in 
vesele malčke ni bilo potrebno dodatno 
motivirati. Skupaj smo se razgibali od glave 
do prstov na nogah. V enoti Sonček je 
otroke učila šteti ponovitve vaj po japonsko 
in zadovoljni ter srečni otroci so glasno 
šteli za njo. Skupaj z najbolj pogumno 
vzgojiteljico je predstavila svojo kimono z 
napisom U. Žolnir v zlati barvi, ki jo nosijo 
le zlati olimpijci. Nadela ji je kimono in 
zavezala črni pas. Predstavili sta priklon, ki 
je znak spoštovanja nasprotnika in prikazali 
judo metanje O-goshi. Navdušeni vzkliki in 
bučen aplavz je spremljal vsako predstavitev. 
Ob koncu sta se znova priklonili in si podali 
roki. Z Urško so se lahko nato preizkusili 
tudi najpogumnejši otroci.
Z Urškinim obiskom smo otrokom 
omogočili vadbo z vrhunsko športnico 
in čudovito žensko z ogromno pozitivne 
energije in verjamemo, da bomo otroke 
naučili živeti z gibanjem, kot nepogrešljivim 
delom življenja.     
Ksenija Šket s sodelavci

V R T E C

ČAS Z BABICAMI  
IN DEDKI 

Čas, ki ga otroci preživijo s svojimi 
babicami in dedki je vsekakor zelo 
dragocena popotnica za njihovo življenje. 
Babice in dedki so velik del družine in 
so nepogrešljivi. Trenutki, ki jih otroci 
preživijo z njimi, so dragoceni in še kako 
pomembni. Otroci imajo radi babice in 
dedke in veliko pripovedujejo o njih, zato 
smo se v naši skupini, v DO Zibika odločili, 
da jim v prazničnih dneh polepšamo 
dopoldne in jih povabimo na čajanko. 
Dva tedna prej smo se dobro seznanili z 
različnimi zelišči, jih zbirali, vonjali, se 
pogovarjali o vsebini. Otroci so izdelali lepe 
skodelice, na katere smo prilepili vabilo 
na čajanko. Ko so stari starši prispeli, so 
otrokom oči kar zasijale. Bili so ponosni 
in hkrati veseli. Sedli so k praznični mizi s 
skodelicami, piškoti in vrečkami čaja, ki so 
jih otroci sami pripravili.  Najprej smo jim  
zapeli, deklamirali, nato pa skupaj zaplesali 
ples prijateljstva. Lep je bil pogled na 
babice in dedke v objemu svojih vnukov ter 
vnukinj. Otroci so z veseljem sedli v naročja 
svojih starih staršev, ter z njimi pokramljali 
ob skodelici čaja in piškotov. Janina in 
Tijina babica nam je z veseljem prebrala 
zgodbico. Babicam in dedkom se nikamor 
ne mudi, zato so se brez težav pridružili 
otrokom tudi pri igri in si ogledali naše 
kotičke ter igrače. Ob slovesu, smo si vsi 
zaželeli lepe praznike z željo, da še kdaj 
ponovimo srečanje..v    
Renata Slapnik, vzgojiteljicaŽIVIMO VREDNOTE

Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da je naše 
poslanstvo velika popotnica za življenje 
naših najmlajših. Vemo, da si je vrednote 
potrebno privzgojiti z zgledom in ne z 
besedo, kar je zelo dolgotrajen proces. 
Ravno v ta namen smo se pred leti vključili 
v projekt “Etika in vrednote v vzgoji in 
izobraževanju”, kjer smo dobili kar nekaj 
teoretičnega znanja, smernic, vzpodbude 
in same motivacije za nadaljnje izvajanje 
projekta, ki smo ga v letošnjem šolskem 
letu poimenovali živimo vrednote. 
Projekt Živimo vrednote izvajamo tako, da 
imamo vsak mesec poudarek na eni izmed 
vrednot. Z vrednoto meseca ravnateljica 
seznani vse zaposlene in nas nagovori 

preko oglasnih desk posameznih igralnic. 
Strokovni delavci vnašajo vrednoto meseca 
v svoje delo z otroki, v odnosu s starši in v 
odnosu s sodelavci. V mesecu decembru 
je bila naša vrednota HVALEŽNOST, v 
januarju je STRPNOST. Ta čas je še posebej 
primeren, da pogledamo nazaj in se uzremo 
v prihodnost, vsak pri sebi lahko ovrednoti 
kaj smo dosegli in za kaj smo lahko 
resnično hvaležni. Zaposleni v Otroškem 
vrtcu Šmarje pri Jelšah se zavedamo, da 
smo lahko hvaležni za marsikaj. Predvsem 
pa smo hvaležni za vsakega otroka, ki je del 
naše pravljice in za vse, ki ste na kakršenkoli 
način povezani z nami. Hvala vam!
Čim večkrat si povejmo, za kaj smo 
hvaležni in zavedajmo se, da nam vrednote 
bogatijo življenje.
 Marjetka Žnidarec, pomočnica ravnateljice
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Na Sveti Štefan sem se preselila, ko sem bila stara 6 mesecev. Sedaj tu 
teče že 12. leto mojega življenja. Vesela sem, da smo se preselili sem, 
čeprav bi včasih raje živela v mestu, ker se več dogaja. Ko pogledam 
skozi okno, občudujem lepo naravo, gozd, petje ptic in živali. Tega v 
mestu ne bi slišala ali videla. Ob jasnem vremenu pa se od tu vidi kar 
več kot trideset cerkva. V bližini pa je tudi Stolp ljubezni. 

Velikokrat, kadar se s prijatelji ne moremo 
videti, se popoldan tudi dolgočasim. 
Všeč bi mi bilo, če bi kdaj imeli kakšne 
predstave v kulturnem domu, saj jih zelo 
rada gledam ali poslušam. S sestro greva 
večkrat s kolesom do Šmarja ali raziskujeva 
lepote Svetega Štefana. V prostem času 
zelo rada berem knjige. Želela bi si, da 
bi bila knjižnica bliže. Če pa bi knjižnico 
zgradili tukaj, pa čeprav majhno, bi bilo 
super. V njej bi se lahko učili, imeli knjižne 
večere in si izposojali knjige. Ker v kraju 
nastaja telovadnica, bi mi bilo všeč, če bi 
imeli kdaj popoldanske igre ali prireditve. 
Odlično bi bilo, če bi se izvajali treningi 
Karate kluba Rogaška Slatina, ker je pot 
do Rogaške kar dolga. Karate treniram 
zelo rada in to bi mi veliko pomenilo, saj 
bi lahko ob lepem vremenu šla na trening 
kar s kolesom ali peš. Tudi sama sodelujem 
pri prostovoljnem gasilskem društvu. 
Večkrat hodimo na tekmovanja in  občasno 
osvajamo pokale. V kraju je aktivna tudi 
folklora, nogometno društvo veteranov in 
Fantje iz Svetega Štefana. Včasih sta bili na 
Svetem Štefanu trgovina in pošta, kar je 
bilo krasno, zdaj pa se moramo veliko bolj 
premisliti vsak nakup, saj pot do Šmarja ali 
Šentjurja traja kar 15 min.

Sveti Štefan imam zelo rada. Všeč mi je 
ker je kraj miren. Imam pa tudi veliko 
idej in želja, kaj bi se še dalo postoriti in 
spremeniti. Knjižnico sem že omenila. 
Tu pri mojem domu avtobusna postaja 

še ni bila prenovljena in ob dežju in snegu avtobus počakam kar 
pod deponijo za pesek, ki je v bližini. Tudi cestna razsvetljava bi 
nam prišla prav. Ko se stemni, se lahko od prijateljev vrnem samo 
ob spremstvu staršev, saj sicer ni dovolj varno. Omenila sem, da 
rada kolesarim po naših hribih, za kar me je navdušila sestra, ki je 
navdušena kolesarka. Vožnja bi bila veliko bolj varna z urejenimi 
bankinami. 
Upam, da se kakšen od mojih predlogov uresniči. Medtem pa bom 
uživala življenje na mojem lepem Svetem Štefanu. 

B R I H T N E  G L A V I C E

TU SEM DOMA
neža ramšak, 12 let

15
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Marica Strnad se je rodila 9. septembra 
1872 v Šmarju pri Jelšah, v družini 
notarskega uradnika. Od leta 1887 do 
1891 je obiskovala učiteljišče v Ljubljani, 
po končanem učiteljišču se je zaposlila kot 
učiteljica na dekliški šoli v Šentjurju. V 
tistem obdobju so se morale učiteljice boriti 
za svoje pravice, njihova plača je bila nižja, 
kot plača učiteljev, zapriseči so morale tudi 
k celibatu. 

Leta 1893 je pričela objavljati svoje prve 
prispevke v pedagoški reviji Popotnik in kot 
ena redkih učiteljic, ki so do takrat objavljale 
prispevke, pritegnila k temu še druge 
učiteljice. V svojih literarno polemičnih 
prispevkih je polemizirala o vzgoji in 
higieni otrok, o problemu obiskovanja 
šole pri podeželskih otrocih in o položaju 
učiteljic v šoli. Leta 1895 se je odločno 
postavila po robu predlogu učiteljev, da 
bi imele učiteljice le osemdeset odstotkov 
plače učitelja na enakem delovnem mestu. 
Skrb za uveljavljanje narodne zavesti in 
razgledanosti žensk je izražala tudi v prvi 
reviji za ženske Slovenka. V Slovenskem 
narodu je od leta 1898 do 1900 objavila 
nekaj potopisov in se tako uvrstila med prve 
slovenske literarne ustvarjalke potopisnih 
del. Svojo ljubezen do domovine pa je 

izpovedovala tudi v svojih pesmih, ki jih 
je objavljala v Ljubljanskem zvonu, Vesni, 
Slovenskem narodu, Slovanskem svetu, 
Slovanu, Slovenki in v Slovenski gospodinji. 
Uporabljala je več psevdonimov Alenčica, 
Alenka, Breda, Danica, Marica II, Šmarska 
in Karandaš. Leta 1927 je izdala zbirko 
pesmi Rdeči nageljčki.

Poklic učiteljice je opravljala z ljubeznijo 
in predanostjo, svoje učence je vzgajala 
v narodnem duhu, jim vcepila ljubezen 
do slovenskega jezika in slovenstva, ter se 
upirala nazorom tedanje konservativne 
družbe. Leta 1895 je bila iz Šentjurja 
premeščena v Slovenske gorice, najprej 
v ljudsko šolo pri Sv. Ani, leta 1897 pa k 
Sv. Jakobu. Istega leta je prišel za kaplana 
k sv. Jakobu lep, postaven, nadarjen in 
muzikalen, tridesetletni Alojz Cizerlj, 
izredno pobožen in velik asket. V kraju se 
je začel družiti z učitelji, najprej poklicno, 
kasneje pa so v družbi igrali šah ali hodili na 
sprehode v naravo. Med mladim kaplanom 
in učiteljico se je kmalu spletla strastna 
ljubezen, ki je premagala njune stroge 
nazore. Leta 1899 sta se pred moralnim 
zgražanjem in zavračanjem okolica 
umaknila v Rusijo, kjer sta prestopila v 
pravoslavno vero in se poročila. Družino 

sta preživljala s poučevanjem tujih jezikov 
na tamkajšnji nemški gimnaziji. Že leta 
1905 pa se je Alojz Cizerlj zaradi velikega 
domotožja odselil nazaj v domovino, Marica 
je ostala v Rusiji sama s sinom do konca 
prve svetovne vojne. Po vrnitvi iz Rusije je 
živela v Mariboru v skupnem gospodinjstvu 
s prijateljico profesorico Ervino Ropasovo. 
Po drugi svetovni vojni je zadnja leta svojega 
življenja preživela v Novem mestu.

“Šmarska” borka 
za enakopravnost med spoloma
Marica Strnad-Cizerlj 
(1872-1953)

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

Med mnogimi velikimi osebnostmi, rojenimi 
v Šmarju pri Jelšah, smo že omenili rodoljube, 
zdravnike, fotografe in druge, ki so v preteklosti 
v kraju pustili svoj pečat. Tokrat se spominjamo 
ženske, ki se je s svojo radoživo naravo med prvimi 
ženskami v 19. stoletju borila za enakopravnost 
in uveljavljanje pravic žensk, tako v družbenem 
življenju kot tudi v pedagoškem poklicu, ki ga je 
opravljala. 

na sliki

levo: Pesem Slovenkam iz zbirke pesmi Marice 

Strnad-Cizerlj, Rdeči nageljčki.

desno: Marica Strnad-Cizerlj – učiteljica, pesnica, 

publicistka.

viri

Bodrova, Ana. Znanstvena pot do Terre incognite. V 

Slavistična revija, letn. 64, št. 3(2016), str. 283-297.

Mihurko Poniž, K. Odkrivanje in osvajanje prostorov 

svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih 

ustvarjalk. V Slavistična revija, letn. 61, št. 4(2013), str. 

575-589.

Zajc-Cizelj, I. Marica Strnad-Cizerlj (1872-1953). V 

Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja 

na Slovenskem, 2007, str. 129-133.

Strnad-Cizerlj, Marica. Rdeči nageljčki, 1927. 
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F I L M  I N  K N J I G A

OSKARJI
Prepričan sem, da vsi ljubitelji filma že 
nestrpno pričakujejo podelitev oskarjev, 
kajti od dogodka nas loči še manj kot mesec 
dni. Ogledujemo si še zadnje nominirane 
filme in presojamo, kateremu bodo podelili 
katerega izmed razvpitih kipcev. 

V našem kinu smo že videli ves denar 
sveta (All the Money in the World), 
v katerem zelo prepričljivo vlogo enega 
najbogatejših mož vseh časov odigra 
Christopher Plummer, nominiran za 
oskarja za najboljšo stransko moško vlogo. 
Izpostaviti velja tudi film najtemnejša 
ura (Darkest Hour), ob katerem je veliko 
govora, da si oskarja za glavno vlogo zasluži 
Gary Oldman, za subtilno in mestoma 
duhovito upodobitev Winstona Churchilla. 
Nominacijo za najboljši film ima tudi 
zamolčani dokumenti (The Post), 
pri katerem je za najboljšo žensko vlogo 
nominirana tudi dobitnica že kar treh 
kipcev, Maryl Streep, ki upodablja prvo 
žensko urednico enega izmed najvplivnejših 
časopisov, Washington Post. 

Še veliko izjemnega je za izpostaviti, 
gotovo pa ne morem mimo inovativnega 
dela z ljubeznijo, vincent (Loving 
Vincent). Pripoved o slikarju, ki je v svoji 
kratki, zgolj 8 let trajajoči dobi ustvarjanja, 
spremenil zgodovino slikarstva za vedno. 
Še bolj izstopa sama tehnična dovršenost 
saj je prav vsaka sličica filma (animacija se 
v tem primeru predvaja z 12 sličicami na 
sekundo) naslikana v oljni tehniki, celo v 
Vincentovem stilu. Tako se mu film pokloni 
še na prav poseben način, ki presega zgolj 
samo posredovanje njegove zgodbe. 

Nostalgijo bomo lahko doživeli ob 
restavrirani verziji legendarnega 
slovenskega filma to so gadi, 23. 
februarja. Ne morem našteti vsega, le toliko, 
da se vzbudijo želje, zato se že veselim 
ponovnega pisanja o filmu, vi pa uživajte v 
vsakem kadru, prizoru in sekvenci.

Žiga Planinšekfilm
BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
V Knjižnici Šmarje pri Jelšah in njenih 
enotah (Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje 
in Lesično) že več let pripravljamo bralno 
značko za odrasle, pod geslom beremo od 
praznika do praznika, ki traja od 8. 
februarja do 3. decembra. 

Bralna značka za odrasle je namenjena 
vsem odraslim članom šmarske knjižnice in 
njenih enot. Z  njo želimo spodbuditi naše 
člane, da posežejo po malce drugačnem, 
kakovostnejšem branju. V ta namen vsako 
leto knjižničarji s pomočjo naših članov 
pripravimo priporočilni seznam, iz katerega 
si lahko udeleženci bralne značke izberejo 
tri knjige in dodajo še dve po svojem 
izboru. Bralna značka za odrasle poteka 
že dvanajsto leto, sodelujočih pa je vsako 
leto več. Lani je sodelovalo kar 127 članov 
šmarske knjižnice in njenih enot. Pobudnici 
za ta projekt sta bili Gusta Grobin in Jana 
Šulc Turk.

Vsako leto zaključimo bralno značko s 
prireditvijo v mesecu decembru, na katero 
povabimo gosta, ki smo ga tisto leto 
brali. Lani smo imeli v gosteh mileno 
zupančič in dušana jovanovića. Na 
zaključni prireditvi sodelujoči prejmejo 
priznanja.

Novo bralno sezono smo začeli s koncertom 
Nuške Drašček, ki je prepevala šansone 
Edith Piaf in kot je že uvodni večer nakazal, 
smo letos na priporočilni seznam uvrstili 
francoske literate, tuje avtorje in domače 
avtorice, nikoli ne pozabimo na poezijo, 
predvsem pa nismo pozabili, da je leto 2018 
Cankarjevo leto.

Vsi naši dosedanji člani in pa tudi tisti, ki 
morda ne veste kaj brati, vljudno vabljeni v 
našo knjižnico in njene enote.

Katarina Stojan, knjižničarka

knjiga
&
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Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 7. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17), 
Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 55/08) 

ter Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) objavlja

RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna

za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Šmarje pri Jelšah za leto 2018

1 PREDMET RAZPISA    
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja razpis za dodelitev finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov 
turističnih društev v občini Šmarje pri Jelšah za leto 2018. Skupni 
znesek razpisanih sredstev je 5.000,00 EUR.

2 MERILA IN POGOJI
2.1 Za sredstva lahko zaprosijo društva s področja turizma, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• so registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, po 

zakonu o društvih,
• imajo sedež in delujejo v občini Šmarje pri Jelšah,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo 

dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
• je v društvu vsaj 10 članov iz občine Šmarje pri Jelšah,
• imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih 

programov (materialne, prostorske, kadrovske, organizacijske),
• vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poslovno in 

finančno poročilo o realizaciji plana za tekoče leto,
• predložijo vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za 

tekoče leto,
• zapisnik o izvedenem občnem zboru.

2.2 Sredstva se namenijo za sofinanciranje letnih programov na 
področju turizma z naslednjimi vsebinami:
• redne dejavnosti turističnih društev,
• organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih 

prireditev in akcij lokalnega in širšega pomena,
• izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in 

širšega pomena,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri 

aktivnostih pospeševanja turizma,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter 

urejanja okolja,
• izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih 

turističnih organizacij,
• organizacija in sodelovanje na različnih izobraževanjih in 

delavnicah,
• aktivnosti za zagotavljanje in vzgajanje turističnega podmladka.
Sredstva za financiranje investicij v prostore in opremo društev 
niso predmet tega razpisa.

3 MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR  PROGRAMOV
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, 
pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje 
organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši 
okolici, in pomembnost projektov za širšo lokalno skupnost.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na doseženo 
število točk skladno z merili in s kriteriji za izbor programov 
(Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini 
Šmarje pri Jelšah, (Uradni list RS, št. 55/08) in višino razpoložljivih 
namenskih sredstev proračuna.

4 VLOGE
Vloge za prijavo na razpis so na voljo na vložišču Občine ali na 
spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah na naslovu http://www.
smarje.si.

5 ROK ZA PRIJAVO
Rok za prijavo na razpis je odprt do 20. 3. 2018. 
Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 20. 3. 2018 
predložene na vložišče Občine, oziroma vloge, ki bodo priporočeno 
oddane na pošto najkasneje zadnji dan roka razpisa.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in na podlagi v 
pravilniku določenih pogojev in meril oceni prispele vloge. Sklep 
o sofinanciranju, ki ga izda župan, je osnova za sklenitev pogodbe 
o sofinanciranju z izbranimi društvi. Društvom, ki ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev, se izda sklep o zavrnitvi vloge.

6 POŠILJANJE VLOG
Vloge z zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov: 
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 ŠMARJE 
PRI JELŠAH, s pripisom “JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ŠMARJE 
PRI JELŠAH” in “NE ODPIRAJ - vloga” ter s pripisanim naslovom 
pošiljatelja.  

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na 
voljo v oddelku za gospodarstvo na telefonski številki: 03 / 81 71 
622 - mag. Zinka Berk ali 03 81 71 688 -Klavdija Markuš.

Številka: 322-0001/2018
Datum: 1. 2. 2018

Župan Stanislav Šket, l.r.

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V E
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Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov 
v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 83/06), 7. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 57/17) 

ter Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (Ur. list RS, št. 79/17) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah v letu 2018

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

II. Na razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 
se lahko prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov, ki se 
izvajajo za mlade iz občine Šmarje pri Jelšah, in sicer:
• društva, zveze društev in druge nevladne organizacije, ki so 

izvajalci programov namenjenih mladim,
• zavodi in druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje 

programov mladinske dejavnosti. 

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki se za iste 
projekte že financirajo na podlagi drugih javnih razpisov.

Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen obrazec A (Splošni podatki -izjava) z zahtevanimi 

prilogami.

III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajalcev mladinskih 
programov in projektov, ki so usmerjeni v: 
• neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo ter 

kreativno ustvarjanje;
• prostovoljno mladinsko delo;
• mobilnost mladih; 
• raziskovalno delo mladih;
• zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj; 
• aktualne mladinske iniciative;
• kreativno preživljanje prostega časa;
• informacijsko in svetovalno dejavnost;
• spodbujanje inovativnosti in podjetnosti mladih;
• preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.

IV. Pogoji in merila, po katerih se bodo izbrali izvajalci mladinskih 
programov in projektov v letu 2018, so določeni v Pravilniku o 
sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje 
pri Jelšah.

V. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe 
in projekte iz točke III. javnega razpisa je 9.000,00 EUR in 

so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod 
proračunsko postavko 18056.

VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. 

VII. Rok za prijavo na javni razpis je 21. 3. 2018.

Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem 
ovitku z oznako “Javni razpis za mladinske programe in projekte 
2018 – ne odpiraj!” na naslov:

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
AŠKERČEV TRG 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka 
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je 
bila do 12. ure tega dne predložena na vložišče občine. Občina bo 
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne 
vloge.

VIII. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 23. 
3. 2018. 

IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni 
o izidu javnega razpisa je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi izvajalci programov bomo sklenili pogodbe o 
sofinanciranju za leto 2018.

X. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem 
razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Občini Šmarje pri Jelšah, 
Oddelku za družbene dejavnosti pri Damjanu Boštjančiču, oz. na 
tel. št. 81-71-629 ali 81-71-600.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani: 
www.smarje.si.

Župan Stanislav Šket, l.r.
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Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 05/10), 7. člena Statuta občine Šmarje pri 
Jelšah (Ur. list RS, št. 57/17) ter Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (Ur. list RS, št. 79/17)  objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2018

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

II. Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s 
področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Šmarje pri 
Jelšah v letu 2018, se lahko prijavijo kulturna društva, ki imajo 
sedež v občini Šmarje pri Jelšah. 

Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen obrazec A (Splošni podatki -izjava) z zahtevanimi 

prilogami.

III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in 
projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v letu 2018. Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 
lahko predlagajo za sofinanciranje programe in projekte, pod 
pogojem, da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 
in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih programov in 
projektov in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018, so določeni 
v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah.

V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe in projekte 
iz točke III. javnega razpisa je 38.500 EUR in so zagotovljena v 
proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunsko postavko 
18023. Programi in projekti se bodo sofinancirali do višine 
razpisanih sredstev tako, da se bo vrednost točke določila glede na 
višino razpoložljivih sredstev in glede na število točk, ki jih bodo 
prejeli vsi predlogi skupaj.

VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. 

VII. Rok za prijavo na javni razpis je 21. 3. 2018.

Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem 
ovitku z oznako “Javni razpis kultura 2018 – ne odpiraj!” na naslov:

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
AŠKERČEV TRG 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka 
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je 
bila do 12. ure tega dne predložena na vložišče občine. Občina bo 
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne in 
nepopolne vloge.

VIII. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 23. 
3. 2018. 

IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu 
javnega razpisa je najkasneje 30 dni od datuma odpiranja prijav. 
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju 
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2018.

X. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem 
razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Občini Šmarje pri Jelšah, 
Oddelku za družbene dejavnosti pri Damjanu Boštjančiču, oz. na 
tel. št. 81-71-629 ali 81-71-600.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani: 
www.smarje.si .

Župan Stanislav Šket, l.r.
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Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o financiranju športa 
v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 33/03), 7. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 57/17), 

Letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 ter Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za 
leto 2018 (Ur. list RS, št. 79/17) objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2018

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

II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih 
programov, ki imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah:
• športna društva,
• zveze športnih društev,
• vrtec in osnovna šola,
• zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane 

za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno koristne in 
neprofitne.

Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen OBRAZEC A (Splošni podatki – izjava) z zahtevanimi 

prilogami.

III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu,
5. Organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev,
6. Delovanje športnih društev.

IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega 
programa športa na lokalni ravni v letu 2018, so določeni v 
Pravilniku o financiranju športa v občini Šmarje pri Jelšah.

V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz 
točke III. javnega razpisa je 90.300,00 EUR in so zagotovljena 
v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunskimi 
postavkami 18043, 18044, 18045, 18046, 18047 in 18049.

VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. 

VII. Rok za prijavo na javni razpis je 21. 3. 2018.

Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem 
ovitku z oznako “Javni razpis šport 2018 – ne odpiraj!” na naslov:

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
AŠKERČEV TRG 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka 
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je 
bila do 12. ure tega dne predložena na vložišče občine. Občina bo 
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne in 
nepopolne vloge.

VIII. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 23. 
3. 2018. 

IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu 
javnega razpisa je najkasneje 30 dni od datuma odpiranja prijav. 
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju 
izvajanja programov na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah 
za leto 2018.

X. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem 
razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Občini Šmarje pri Jelšah, 
Oddelku za družbene dejavnosti, pri Damjanu Boštjančiču, oz. na 
tel. št. 81-71-629 ali 81-71-600.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani: 
www.smarje.si.

Župan Stanislav Šket, l.r.
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarje pri Jelšah za 
programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 39/2015) in Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 

2018 (Uradni list RS, št. 79/2017) Občina Šmarje pri Jelšah objavlja

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev finančnih sredstev 

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA    
Občina Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: Občina) razpisuje 
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2018 v višini 84.000,00 EUR po 
shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme, skladno z 
Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu 
z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva se dodelijo za 
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne 
dejavnosti
4. Izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
5. Podpora delovanju kmetijskih društev

II. UPRAVIČENCI 
Do sredstev so upravičeni: 
(1) za ukrepe iz 1. točke poglavja III: 
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na 
območju občine, in ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje 
opravljajo na najmanj 1 ha kmetijskih površin.

(2) za ukrep iz 2. točke poglavja III:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
s sedežem na območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za 
tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za 
tekoče leto.

(3) za ukrep iz 3. točke poglavja III:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 
oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in 
naložbo na območju občine.

(4) za ukrep iz 4. točke poglavja III: 
registrirana stanovska in interesna združenja (društva in 
združenja), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije.

(5) za ukrep iz 5. točke poglavja III:
registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na 

področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine (v 
nadaljevanju: društva in združenja);

III. UKREPI
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev je 52.500,00 EUR.

Podukrepa:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko in 

rastlinsko proizvodnjo,
• urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Cilji ukrepa: 
• Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 

gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

• Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov 
za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

• Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo 

(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 

gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
• stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, 

licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
• stroški zajema deževnice iz streh gospodarskih poslopij;
• stroški za male namakalne naprave;
• stroški sadik orehov na plazovitem območju, s ciljem 

preprečevanja nadaljnjega plazenja tal;
• stroški sadik visokodebelnih sort;
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
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• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije (ne na 
plazovitem območju);

• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 
ograjo;

• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Podpore se ne dodelijo za: 
• DDV;
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
• nakup traktorjev, traktorskih priključkov in strojev, ki niso 

montirani na objekte;
• izdelavo fasade na kmetijskem poslopju;
• menjavo strešne kritine na pomožnih kmetijskih poslopjih 

(kozolci, strojne lope, silosi, skednji,…);
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
• zasaditev letnih rastlin;
• dela v zvezi z odvodnjavanjem; 
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, 

dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega 
delovanja;

• investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike 

Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja 
vinogradov;

• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
• obratna sredstva;
• sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga 

navaja v vlogi že pridobil občinska ali državna sredstva; 
• prav tako se sredstva ne odobrijo vlagatelju, ki je v obdobju 

2012-2017 že prejel občinske subvencije za naložbe za kmetijska 
gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo v skupni  
višini 10.000 EUR ali več.

Za že izvedene in pričete investicije ni mogoče pridobiti subvencije!

Pogoji za dodelitev sredstev:
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora 

imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
• vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na 

ime nosilca kmetijskega gospodarstva; 
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k 

izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa;
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, 

glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, 
upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje- varstvenih 
in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali: če je 
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora 
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka 
investicije;

• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge 
vsaj 1 ha kmetijskih površin;

• po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega 
je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu 
sredstev.

K vlogi mora upravičenec predložiti:
• zbirno vlogo za neposredna plačila (subvencijska vloga) 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče oz. 
preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel;

• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba (KGZ enota Šmarje pri 
Jelšah),

• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma 
študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi 
(Ponudba oz. predračun mora glasiti na realno vrednost, 
upravičenci naj prijavljajo le tisto vrednost investicije, ki jo 
bodo dejansko lahko realizirali in bodo zanjo lahko predložili  
dokazilo o izvedbi oz. račun. Maksimalno odstopanje skupne 
vrednosti predloženih računov ob zaključku investicije od 
predračunov, predloženih ob prijavi na razpis je lahko -5%, v 
nasprotnem primeru se subvencija ne dodeli. Lastna vlaganja se 
ne sofinancirajo), 

• v primeru investicije povezane z graditvijo objektov: ustrezno 
prostorsko dokumentacijo, (gradbena dela morajo biti izvedena 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 
prostora in varstvu okolja),

• v primeru agromelioracijskih del upravičenec predloži še: kopijo 
katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi KGZ enota 
Šmarje pri Jelšah ter dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo 
naložbe,  v primeru zakupa zemljišča.

Finančne določbe:
• najvišja stopnja pomoči znaša do maksimalno 50 % upravičenih 

stroškov investicije,
• pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost 

upravičenih stroškov brez DDV,
• najvišji znesek dodeljene pomoči v okviru ukrepa je lahko 5.000 

EUR na upravičenca na leto; 
• komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih 

internih meril.

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR.

Cilji ukrepa: Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub 
zaradi naslednjih dejavnikov: 
• naravnih nesreč; 
• slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi 

nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer; 
• bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
• zaščitenih živali. 

Upravičeni stroški:
• sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s 

pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.



24

Pogoji za dodelitev sredstev (k vlogi mora upravičenec predložiti):
• zbirno vlogo za neposredna plačila (subvencijska vloga) 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče oz. 
preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel, 

• sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje za leto 2018, z obračunano višino nacionalnega 
sofinanciranja.

Finančne določbe:
• višina sofinanciranja občine je razlika med višino do 

sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna 
do 65 % opravičljivih stroškov zavarovalne premije.

3. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 
dopolnilne dejavnosti
Višina razpisanih sredstev je 12.500,00 EUR.

Cilj ukrepa: diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje 
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo 

in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

• stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;

• stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in 
trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Podpore se ne dodelijo:
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike 

Slovenije in EU.

Pogoji za dodelitev sredstev: 
• dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 

gospodarstvu;
• dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči 

še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
• dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni 

naložbi;
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;  
• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

K vlogi mora upravičenec priložiti: 

• zbirno vlogo za neposredna plačila (subvencijska vloga) 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče oz. 
preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni 
potekel,

• finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma 
dokončanja le-te,

• predračune, račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune 
o izvedenih delih. Ponudba oz. predračun mora glasiti na realno 
vrednost, upravičenci naj prijavljajo le tisto vrednost investicije, 
ki jo bodo dejansko lahko realizirali in bodo zanjo lahko 
predložili  dokazilo o izvedbi oz. račun. Maksimalno odstopanje 
skupne vrednosti predloženih računov ob zaključku investicije 
od predračunov, predloženih ob prijavi na razpis je lahko -5%, v 
nasprotnem primeru se subvencija ne dodeli. Lastna vlaganja se 
ne sofinancirajo.),

• fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu oz. dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor 
upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti, 

• mnenje pristojne strokovne službe (KGZ enota Šmarje pri 
Jelšah) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dejavnosti,

• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno 
prostorsko dokumentacijo.

Finančne določbe:
• najvišji delež pomoči znaša do maksimalno 50 % upravičenih 

stroškov investicije,
• ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, 

če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči iz 3. odstavka 22. člena pravilnika.

• pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost 
upravičenih stroškov brez DDV,

• komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih 
internih meril.

 
4. Izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Višina razpisanih sredstev je 4.900,00 EUR.

Cilji ukrepa:
• Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti 

in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s 
področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne 
kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
• stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in 

strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

• stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane 
z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov;

• stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in 
usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
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predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
• stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi 

dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
• račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 

pomoč;
• program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z 

nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem 
kmetijskih proizvodov;

• potrdilo o registraciji društva;
• podatek o številu vseh članov društva, za člane iz občine Šmarje 

pri Jelšah pa poimenski seznam;
• letno poročilo za leto 2017 (Ajpes);
• izpolnjen obrazec: Realizacija plana 2017 in finančni plan za leto 

2018;
• vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za leto 2018 

(delovni načrt);
• zapisnik Občnega zbora, ki je obravnaval in potrdil letno 

poročilo društva za leto 2017.
• rok za prijavo društev na razpis je 20. 3. 2018.

Finančne določbe: 
• intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov,
• ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, 

če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči iz 3. odstavka 22. člena pravilnika.

• pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost 
upravičenih stroškov brez DDV.

• komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih 
internih meril.

5. Podpora delovanju kmetijskih društev
Višina razpisanih sredstev je 11.100,00 EUR.

Cilj ukrepa: 
• ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem 

delovanju;
• dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.

Upravičeni stroški:
• stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
• materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi 

stroški občnega zbora).

Pogoji za pridobitev pomoči:
• društva morajo biti registrirana za delovanje na območju občine 

ali delovati na območju občine in imeti sedež na območju 
občine;

• sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• plan dela za tekoče leto,
• oceno materialnih stroškov, stroškov ustrezne infrastrukture za 

delovanje (najem prostorov), oceno stroškov dela pisarne ter 
organov,

• seznam članov društev iz območja občine,
• zapisnik zadnjega občnega zbora.

Finančna določbe:
• intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov,
• komisija bo odločala o višini subvencij še na podlagi dodatnih 

internih meril.
IV. VSEBINA VLOGE 
Za prijavo na ukrepe iz 1., 2. in 3. točke poglavja III: 
• prijavni obrazec: “Vloga za dodelitev finančnih sredstev za 

ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Šmarje pri Jelšah v letu 2018” - obrazec kmetovalci,

• obvezne priloge k vlogi, ki so zahtevane kot dokazila k 
posameznim ukrepom.

Za prijavo na ukrepa iz 4. in 5. točke poglavja III ( za  DRUŠTVA ):
• prijavni obrazec: “Vloga za dodelitev finančnih sredstev za 

ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Šmarje pri Jelšah v letu 2018 – DRUŠTVA”, 

• obvezne priloge:
 - o potrdilo o registraciji društva,
 - evidenca o članstvu (število vseh članov in posebej poimenski 

seznam in število članov iz Občine Šmarje pri Jelšah),
 - letno poročilo za leto 2017 (Ajpes),
 - izpolnjen obrazec: Realizacija plana 2017 in finančni plan za 

leto 2018;
 - vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za leto 2018 

(delovni načrt),
 - zapisnik Občnega zbora, ki je obravnaval in potrdil letno 

poročilo društva za leto 2017.

V.  OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. 
Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo enkrat mesečno obravnavala 
vloge, ki bodo prispele do 10. v mesecu. Pri vrednotenju vlog bo 
komisija upoštevala naslednja merila:
• popolno vlogo z ustreznimi prilogami,
• program, ki ga pripravi Kmetijsko svetovalna služba Šmarje pri 

Jelšah,
• dejansko stanje na kmetijskem gospodarstvu, ugotovljeno 

na podlagi ogleda komisije (obseg proizvodnje, dolgoročna 
perspektivnost kmetije),

• razpoložljiva finančna sredstva v okviru posameznega ukrepa. 

Upravičencem bo na predlog komisije izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev za posamezen ukrep, ki ga pripravi oddelek 
za gospodarstvo. Medsebojne obveznosti med Občino in 
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na 
razpoložljiva sredstva, se lahko sredstva prerazporedijo za drug 
ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

Prejemniki subvencij morajo dokazila o izvedenih delih oz. o 
zaključku investicije na Občino predložiti najkasneje do 31. 10. 2018. 
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VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
Razpis za ukrepe pod zap. št. 1. do vključno 3. je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2018, za ukrepa pod 
zap. št. 4. in 5. pa najkasneje do 20. 3. 2018. 

Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo  prispele do navedenih datumov ali so do teh datumov 
oddane na pošto. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisnem obrazcu. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v 
določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla kot nepopolne. Prijava mora biti oddana v 
zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – razpis KMETIJSTVO 2018« v vložišče Občine ali 
poslana na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na Občini Šmarje 
pri Jelšah – na oddelku za gospodarstvo ter na spletnem naslovu www.
smarje.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na tel 
št. 81 71 688 (Klavdija Markuš) in 81 71 622 (mag. Zinka Berk), 
elektronska pošta: klavdija.markus@smarje.si in zinka.berk@
smarje.si.

Številka: 331-0001/2018    
Datum: 1. 2. 2018

Župan Stanislav Šket, l.r.
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Športno društvo 
Šmarje pri Jelšah v 

sodelovanju z Javnim 
zavodom za turizem, šport 

in mladino Šmarje pri Jelšah ter 
Klubom študentov Šmarske regije 

in Obsotelja v soboto, 12. maja 2018 
pripravlja 3. Tek po šmarskih bregih. 

Start in cilj teka bosta na atletski stezi 
za Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah. Start 
otroških tekov bo ob 9. uri, 5 in 10 km trase 
pa ob 10. uri. Tek po šmarskih bregih je 
tudi letos uvrščen v Štajersko Koroški pokal 
v tekih. 

Cenejše posamične (10 €), skupinske (min. 
5 tekačev) in družinske (min. 3 tekači, 
prijavljeni na istem naslovu) (8€) prijave 
do 31. marca 2018. Prijava na tek je možna 
preko spletnega obrazca www.protime.si/
prijava/3-tek-po-smarskih-bregih. Prijava 
na otroške teke je brezplačna.

Vsi tekači prejmejo majico, medaljo, topel 
obrok, vodo in sadje ob trasi. 
Elektronsko merjenje s čipi in 
obdelavo podatkov zagotavlja 
Protime.si. Pred, med in po teku 
bodo za varstvo in animacijo 
otrok poskrbele predstavnice 
Mladinskega kulturnega kluba 
Netek. Absolutni zmagovalci 
10 km trase prejmejo pokale 
in medalje za prva tri mesta v 
posamezni kategoriji, absolutni 
zmagovalci 5 km trase pa medalje 

za 
prva tri 

mesta.
Po odličnem 

odzivu prejšnjih 
let tudi letos 

organiziramo tek, ki bo 
potekal po raznolikem terenu: 

hribovju, travnikih, gozdnih, 
makadamskih in asfaltnih poteh. 

Ker nam je pomembno druženje 
različnih generacij smo se odločili, da 
letos organiziramo pet tekaških razdalj, 
in sicer tri za najmlajše tekače, eno 
desetkilometrsko za nekoliko bolj izkušene, 
ki šteje za Štajersko koroški pokal ter 
letos dodano petkilometrsko razdaljo s 
sloganom Zmorem za zdravo telo (preteci 
ali prehodi). Celotno tekaško prireditev 
želimo pripraviti tako, da bi z njo pritegnili 
domačine in v kozjansko območje privabili 
tudi številne obiskovalce iz drugih krajev 
Slovenije, ne glede na spol in starost.

Želimo pomagati pomoči potrebnim, zato 
smo se odločili, da bomo del vplačanih 
startnin namenili ustanovi mali vitez, 
fundaciji za pomoč mladim, ozdravljenim 
od raka. Ker bolezen ne izbira let, je 
žal med za rakom obolelimi tudi veliko 
otrok. Ti primeri nas še posebej močno 
prizadenejo, saj gre za otroke, ki so komaj 
začeli živeti in bi morali brezskrbno 
preživljati svoje otroštvo, a jih žal bolezen 
prikrajša za preštevilne trenutke s prijatelji.
 
Skupaj s Projektom 42 maratonov v 
42 dneh, ki je pod okriljem velikega 
humanitarca bogomirja dolenca, 
bomo od vsake startnine namenili 1 € za 
pomoč ustanovi Mali vitez, le-ta pa bo 
sredstva namenila štirim malim vitezom iz 
šmarske občine.
 
Vse informacije na facebook strani tek po 
šmarskih bregih in v razpisu na strani 
protime.si ob prijavnem obrazcu. Za vse 
preostale informacije smo Vam z veseljem 
na voljo na telefonski številki 051 370 
849 (Dejan) ali na elektronskem naslovu 
teksjbregi@gmail.com. 

TEK PO 
ŠMARSKIH 

BREGIH
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Š P O R T

NK AS SYSTEM ŠPJ
V obdobju med jesenskim in 
spomladanskim delom lige nogometaši 
ne počivajo. V mesecu januarju so ekipe 
U9, U11 in U13 odigrale drugi del zimske 
lige, ki je potekal v turnirski obliki. Fantje 
so srčno pristopili k tekmam in prikazali 
dober nogomet, ekipi U11 pa je le malo 
zmanjkalo za uvrstitev na finalni turnir. 
Ekipa U9 se je udeležila še turnirja “Rad 
imam nogomet”.  17. februarja so se štiri 
najmlajše selekcije udeležile prijateljskega 
turnirja v Rogaški Slatini. Prav vsi na čelu 
s člansko ekipo pa pridno trenirajo in 
veseli pričakujejo pomladno vreme, da se 
preselijo na zelenice šmarskih igrišč. 

BOKS KLUB LEGIONAR 
Na 3. kolu Slovenske boksarske lige v Celju 
je nastopil gal šepic iz Vrha pri Šmarju.
Letos je prestopil v starostno kategorijo 
višje in prvič boksal v mladinski 
konkurenci. Prijavljen je bil v kategoriji do 
69 kg, vendar se je pomeril z nasprotnikom 
kategorijo višje (do 75 kg).
Gal Šepic je kljub razliki v kilogramih 
dobro odboksal, pokazal, da je pripravljen 
in na koncu slavil zmago z enoglasno 
sodniško odločitvijo proti Elvitonu Plava iz 
BK Slovenske Konjice. V začetku marca bo 
Šepic najverjetneje nastopil na močnejšem 
mednarodnem turnirju v Prištini na 
Kosovu.

KK JELŠA 
Rezultati za mesec januar 18 po selekcijah:
fantje
U9, 1. SKL = 1Z / 1P

U11, 1. SKL = 2Z / 2P

U13, 1. SKL = 2Z / 2P

U15, 1. SKL = 2Z / 3P

U19, 2. SKL = 1Z / 2P

dekleta
U11, 1. SKL = 1Z / 3P

U13, 1. SKL = 1Z / 5P

U15, 1. SKL = 0Z / 3P

članice kk jelša šmarje nastopajo v 
ženski Extra ligi in imajo v mesecu januarju 
1. zmago in 1. poraz. Zasedajo 7. mesto od 
10. ekip.

ZLMN GRADBENIŠTVO ORAČ 
8. krog, 28. januar 2018, dvorana Rogaška
MKV MONTAŽA : IPI D.O.O.  - 11 : 2

KMN BAR KIS : GARAČI - 0 : 6

ŠD TINSKO : AV HANA SV. ŠTEFAN - 5 : 6

TRANSPORT KRIVEC : ŠD ZIBIKA - 1 : 0

BAR MARE & MAGNUM LOGISTIKA : 

KOSTRIVNICA SOFFY - 2 : 1

KOSTRIVNICA MOS : TRANSPORT BIRO - 2 : 7

FRIZERSTVO SLAVČEK : prosto

lestvica po 8. krogu
(mesto, ekipa, št. točk) 
1. FRIZERSTVO SLAVČEK 19

2. TRANSPORT BIRO, 19

3. MKV MONTAŽA, 17

4. BAR MARE & MAGNUM LOGISTIKA, 16

5. KOSTRIVNICA SOFFY, 15

6. TRANSPORT KRIVEC, 13

7. KOSTRIVNICA MOS, 9

8. ŠD TINSKO, 7

9. ŠD ZIBIKA, 7

10. GARAČI, 6

11. AV HANA SV. ŠTEFAN, 6

12. IPI D.O.O., 3

13. KMN BAR KIS, 2

ŠAHOVSKA OBSOTELJSKA LIGA 
Šahovski klubi iz Slovenije in Hrvaške 
skupaj organizirajo mednarodni 
hitropotezni šahovski turnir  Obsoteljska 
liga.
Turnir se igra ekipno, sodeluje pet klubov 
iz Slovenije (Imeno, Pristava, Šentilj pri 
Velenju, Šentjur, Šmarje pri Jelšah) proti 
petim klubom iz Hrvaške (Krapina, Mače, 
Pregrada, Straža Hum na Sutli, Zelenjak-
Klanjec). Vsaka ekipa ima štiri člane in 
rezerve. V vsaki partiji lahko ekipe menjajo 
igralce na katerikoli šahovski mizi. Zmaga 
ekipa, ki je zbrala največ zmag oz. točk.
Tradicionalni mednarodni šahovski turnir 
je razdeljen v dva dela. Prvi del turnirja 
organizira naš klub na slovenski strani. 
Tokrat je naš klub izbral kraj Imeno in 
šahiralo se je v nedeljo 14. januarja 2018 
v prostorih gasilskega doma. Prvi dan je 
povedla hrvaška ekipa Mače s 38,5 točkami, 
Šentjur je bil drugi, naš šahovski klub 
Šmarje pri Jelšah pa je zasedel peto mesto 
od desetih ekip.
Drugi in tudi zaključni del turnirja pa je 28. 
januarja organiziral šahovski klub Pregrada. 
Slavila je ekipa Mače iz Hrvaške, naš klub 
pa je zasedel peto mesto.
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Nik Deželak, 1. mesto

P R I S P E V K I  B R A L C E V

Spoštovani!
V Šmarskih novicah z dne 22. 12. 2017 ste objavili 
prispevek občanke in nekdanje delavke v domu 
počitka Jelšingrad, gospe Magdalene Kovačič. 
Zanimivi zgodovini delovanja doma počitka v 
objektu Jelšingrad, vključno s skrbnostjo kolektiva za 
zunanje urejanje in vzdrževanje objekta, ki ga navaja 
avtorica, ni kaj dodati. Vsebino in kvaliteto dela 
in delovanja take institucije ustvarijo ljudje, ki so 
tam zaposleni, skupaj z oskrbovanci. Dokaz za to je 
uspešno delo današnjega Doma upokojencev Šmarje, 
ki dosega na novi lokaciji zavidljive rezultate v širšem 
okolju. 

Kljub dobronamernosti avtorice prispevka, ki pohvali 
delo današnjega Doma upokojencev na novi lokaciji, 
pa se ji je za “klavrno” podobo Jelšingrada zapisalo 
nekaj vrednostnih sodb o takratnih odločevalcih za 
novo lokacijo, ki ne držijo. 

Namigovanja na sporne “tehtne razloge”, “svoje 
koristi”, “mešetarjenje” z družbenimi sredstvi in 
odgovornosti za napačne odločitve takratnega 
direktorja Slavka Zupanca in politike Občine Šmarje 
pri Jelšah, niso upravičena. Tudi ni korektno, da se na 
ta način kvalificira ljudi, ki se ne morejo več braniti 
z argumenti. 

Žal je tudi avtorico prispevka zanesla vse preveč 
prisotna lahkotnost pri napadih na vse, kar je bilo 
storjenega v bližnji preteklosti, in namigovanje 
na nečednosti v ozadju. Kaj pa, če le ni bilo vse 
tako narobe? Za objektivno obveščenost bralcev 
naj navedem nekaj dejstev, ki so bila odločilna za 
novogradnjo na novi, sedanji lokaciji današnjega 
Doma upokojencev:
1. Potres je Jelšingrad poškodoval do te mere, da bi 
bilo po ocenah strokovnjakov neupravičeno vlaganje 
v sanacijo, ki je bil tudi v osnovi nefunkcionalen za 
namen sodobnega domskega varstva. 
2. Lokacija sama prav tako ni ustrezala strokovnim 
pogledom na to dejavnost, ko naj se takšni domovi 
locirajo v urbanih okoljih in ne na “idiličnih” hribčkih 
srednjeveških gradov ali dvorcev. 
3. Odločilno besedo o teh dejstvih je takrat imela 
predstavnica republiške strokovne in oblastne 
institucije socialnega varstva, ki je navsezadnje tudi 
financirala gradnjo na novi lokaciji sredi Šmarja. 

Res je, da se danes kažejo že takrat prisotni pomisleki 
in skrbi, kaj storiti in za kaj nameniti poškodovani 
dvorec. Očitno je, da še danes ni bilo možno najti 
investitorja, ki bi usposobil dvorec za nek namen. Ne 
glede na vse to pa je danes vsem, ki bivajo in delajo v 
novem domu upokojencev ter občanom primernejša 
in prijaznejša sedanja lokacija. 
Novi časi, nova spoznanja!
Ali si kdo danes še lahko predstavlja, da bi več sto 
otrok hodilo v šolo sredi Šmarja v stari objekt, ki je 
bil zgrajen pred davnimi desetletji kot pravosodna 
palača za neke druge čase?

Tako za ta opuščeni objekt kot za “klavrni” 
Jelšingrad, želim županu in svetnikom uspeh in 
srečno roko pri iskanju novih vsebin in sredstev.
Lep pozdrav! 
Franc Mlaker

Š P O R T

REGIJSKO PRVENSTVO  
KVALIFIKACIJE ZA DRŽAVNO PRVENSTVO

V soboto 20. januarja 2018 je bilo v Šentjurju regijsko mladinsko klubsko 
prvenstvo v šahu celjske regije. Mladi šahisti so igrali sedem partij po 10 minut.
 
Šmarske barve na turnirju so zastopali v kategoriji deklet do 10 let ulla muzel, 
ki je zasedla prvo mesto, do osmega let starosti; nejc šale , tretje mesto, in 
anže drama, do 10 let vid koritnik, drugo mesto in vid ratej ter jakob 
gobec, do 12 let pa luka kitak, drugo mesto in do 15 let nik deželak, prvo 
mesto. 
 
Regijski turnir je veljal za kvalifikacije na državno prvenstvo v standardnem šahu 
(igralni čas ena ura plus 30 sekund na potezo), ki bo od 25. februarja do 2. marca 
2018 v Portorožu. Igra se devet partij po dve ali tri partije na dan, odvisno od 
starostne skupine. Direktno uvrščeni na državno prvenstvo so Ulla Muzel, Nik 
Deželak, Nejc Šale, Anže Drama in glede na pretekle rezultate še Luka Kitak in 
Vid Koritnik.
 
V soboto 3. marca 2018 pa se bodo državnega turnirja v hitropoteznem šahu 
(igralni čas 10 minut plus pet sekund na potezo) udeležili še nekateri ostali naši 
mladi šahisti. 
Dominik Košič, predsednik Šahovskega kluba Šmarje pri Jelšah

Vid Koritnik (levo), 2. mesto
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Že četrt stoletja pohodniška sekcija Š.D. Sladka Gora organizira tradicionalni novoletni 
pohod na vrh 978 metrov visokega Boča, z naslovom “Nazdravimo novemu letu na 1.000 
m nadmorske višine”.
Tradicionalni datum ostaja 2. januar in po končnem zbiranju na vrhu Pečice se nas 
je skupno 28 pohodnikov odločilo za blatno in dokaj zahtevno pot čez Galke proti 
planinskemu domu na Boču. Vodnik Frenk je skrbel, da je vse potekalo kot mora biti za 
varen korak. Po krajšem okrepčilu v planinskem domu na Boču smo pot nadaljevali po 
levi strani mimo Balunjače do stolpa, kjer je sledilo odpiranje šampanjca, nazdravljanju in 
obveznem skupinskem fotografiranju. 
Pot v povratku je bila zahtevna in spolzka, v planinskem domu na Boču pa se je skrbnik 
Bojan potrudil s pripravo različnih malic za povrnitev izgubljenih kalorij. Nadaljevanje 
poti je obsegalo tudi obisk planinske koče Velikonočnica, da pa je bilo vse po tradiciji, 
smo se ustavili še v Zorinovi gorci, kjer je gospodar Andrej velikodušno prispeval nekaj 
kozarcev rujnega vinca. Ob slovesu smo si obljubili nasvidenje prihodnje leto na 26. 
pohodu.
Škrablin Ivan, organizator

ŠESTNAJSTO SREČANJE 
“DRUŽINA POJE”

V Gasilsko kulturnem domu Šentvidu 
pri Grobelnem je v soboto, 20. januarja 
2018, potekalo 16. tradicionalno srečanje 
“Družina poje”. Organiziralo ga je Kulturno 
društvo (KD) Šentvid pri Grobelnem 
v sodelovanju z Javnim skladom RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, izpostava 
Šmarje pri Jelšah. 
S to prireditvijo želijo ohranjati ustno 
izročilo naših prednikov, obuditi spomine 
na našo domačo-ljudsko pesem, ohranjati 
družinsko petje in vse to prenašati na 
mlajše rodove. Kot pravi predsednica KD 
Šentvid Silva Mesiček Schmid, je zelo 
ponosna, da se družine vsako leto zberejo 
v takšnem številu, ohranjajo glasbeno 
dediščino in ljudsko pesem širših koncev 
Slovenije. Na odru so se zbrale družine 
iz vseh koncev Slovenije in se predstavile 
vsaka s tremi pesmimi.  Nastopile so 
družina Jakob iz Zavrha nad Dobrno, 
družina Jelen iz Velenja, ki se je pri nas 
predstavila prvič, sestre Vidovič iz Ptuja, 
družina Strmšek iz Zreč, zakonca Svenšek 
iz Ptuja, sestre Nedeljko iz Prlekije, sestre 
Kopinske iz Haloz in družina Bele iz Zibike. 
Program sta povezovali sestri Manca in 
Špela Schmid, ki sta prav tako nastopili z 
duetom kitare in citer. 
Po prireditvi so tako nastopajoči kot tudi 
vsi poslušalci ostali na pogostitvi, kjer so 
skupaj zapeli prenekatero že pozabljeno 
pesem. 
Špela Schmid

ŽE PETINDVAJSETKRAT
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London, 9. februar 2018

V Londonu zimski meseci skoparijo z dnevno svetlobo. K sreči so se dnevi spet začeli daljšati. 
Sodelavec je ravno navdušeno pripomnil, da je ura pet in je zunaj še vedno svetlo. No, spomladi 
in poleti dobimo to povrnjeno, saj so dnevi vsaj kakšno uro daljši kot doma. Tudi vreme ni tako 
slabo, kot si predstavljajo neotočani. Zmerne poletne temperature so pravi balzam, ko se vrneš iz 
razbeljene domovine. Čeprav je dež pogost pojav, je tudi veliko sonca. Podnebne spremembe ga 
verjetno prinesejo se več in morda bo angleško rdeče vino celo postalo pitno. Še dobro, da je whisky, 
dasiravno škotski, res odličen. Šilce na polčas nogometne premier lige sede kot omaka iz plesnivega 
sira zraven perutničk.

Dave se medtem priduša, zakaj kolega iz singapurske pisarne, ki nas je obiskal ta teden, nosi obrazno 
masko na delovnem mestu. Šepetaje mu razložim, da je bolan. Kihanje, kašljanje in gora tablet poleg 
tipkovnice ne potrebujejo Holmesovske sposobnosti dedukcije. Stevie nosi masko iz skrbi do nas, da 
njegovi bacili ne bi okužili še naših pljuč. Bomo tudi mi, zahodnjaki, kmalu ravnali podobno? Očitno 
na daljnem vzhodu apokaliptične napovedi strokovnjakov o neizbežni prihajajoči svetovni epidemiji 
katerekoli bolezni že jemljejo precej bolj resno kot mi tukaj. Kihnem. Naj ne bo ptičja gripa.

Ura je šest. Čas, da se odpravim domov. Preoblečem se v tekaško opremo in zložim jutranjo obleko 
v nahrbtnik, ki vedno potuje z menoj. Obleka ostane v službi, od dolgega dneva utrujene misli prav 
tako. V ušesih se znajdejo slušalke, ki pripovedujejo zanimive zgodbe. Poslušam. In opazujem ljudi, ko 
brzim mimo njih. Kam se jim mudi? Najbrž še na hiter vrček s kolegi preden jih na tisoče vlakov nad ali 
pod zemljo pripelje domov. Ponavadi z zamudo, ker to pač ni Japonska. Tečem naprej. Na milenijskem 
mostu je gužva, zato zavijem desno po stopnicah in se odpravim naprej po severni obali Temze. 
Pri parlamentu kljub poplavi ljudi zavijugam med betonskimi bloki na westminsterskem mostu. 
V zadnjem letu so se razpasli po londonskih mostovih podobno kot Trumpovi tweeti v množičnih 
občilih. Za oboje bi bilo bolje, če jih ne bi bilo. Tudi doma nismo nič na boljšem. Ograja iz bodeče žice 
še vedno “krasi” obsoteljsko mejo s Hrvaško. Tako to gre, če si sposodim Vonneguta.

Med šviganjem misli levo in desno opazim, da sem že pri obveščevalcih na Vauxhallu. Naj imajo čim 
manj dela, neslišno zamomljam. Mrzlo je, kar malo neobičajno za otoški jug. To je moja šesta zima 
tukaj in ta je še najbolj podobna temu, kar imamo doma. Hladni veter bije po golih nogah in čutim, da 
bo kmalu spet pod ničlo. Na nebu se vidi nekaj zvezd, a se ne da razbrati ozvezdij zaradi svetlobnega 
onesnaženja. Hlad je prinesel jasno nebo. Zjutraj bo posijalo sonce. Veselim se sončnih žarkov na 
zlatem vrhu spomenika velikemu londonskemu požaru, ki ga ravno še lahko vidim izza svoje delovne 
mize, kako kuka med visokima stavbama, ki mi sicer zatirata večino pogleda proti reki. Selitev iz 
devetnajstega v deseto nadstropje je precej poslabšala razgled.

Med vzpenjanjem na Sivkin hrib zasopiham. Pot se kmalu zravna in spusti proti bojda najbolj prometni 
železniški postaji v Evropi. Zraven Claphamskega križišča sem preživel prva štiri leta po selitvi sem. 
Še vedno bi bil tam, če ne bi cene nepremičnin poletele v nebo. Pravijo, da novopečeni Londončani 
večinoma ostajajo v okoliših, kamor so se najprej priselili. Se kar strinjam. Nov brlog je le deset minut 
zmernega teka naprej od prejšnjega, večinoma navzdol po Vzhodnem hribu. Še zadnji ovinek pri 
močno osvetljenem nakupovalnem centru in nato šprint po stopnicah do vhoda v blok. Spet sem na 
toplem. Ni dom, ta je še vedno v Šmarju, a počasi se vendarle privajam na občutek, da je moj.

      Pozdrav iz Londona,
      Filip Šramel
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18:00  

Pravljični večer za odrasle

9:00 
UTŽO: Štihanje? Ne, hvala - 
predavanje in predstavitev knjige 
Roberta Špilerja in Tjaše Štruc.

16:30 Pravljična urica za otroke

18:00 Srečanje bralnega študijskega 
krožka

18:00 Transmisijska meditacija: 
pot notranje svobode in 
modrosti, predavanje Mire Iskrač: 
(organizator Share Slovenija)

18:00 Slovenija brez Patrie in 
zvonov - predstavitev knjige in 
pogovor z avtorjem dr. Ivanom 
Štuhecom (organizator SDS)

9:00 Z vnuki na pohod v 
okolico Šmarja - počitniški 
medgeneracijski pohod

19:30 5. abonmajska gledališka 
predstava, Kristof Magnusson: 
Moški brlog, Song komedija v 
izvedbi SLG Celje

9:00 UTŽO: Doivetja leto dni 
trajajočega dopusta - potopisno 
predavanje Žive Grobelšek

18:00 Psihološki večer: Ne se 
bat’ – pogovorni večer z Adijem 
Smolarjem

19.

20.

24.

26.

27.

28.

FEBRUAR
10:00 Kosmatinec v muzeju, 
počitniška ustvarjalna delavnica 
za otroke v Muzeju baroka

19:00 Kitarski recital Staša Čakša  
v Muzeju baroka

9:00 
Tržnica na ploščadi

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

8:30 Območno srečanje otroških 
gledaliških skupin (organizator 
JSKD OI Šmarje pri Jelšah).

9:00 UTŽO: Vodnjaki in vodometi 
v naši okolici, predavanje mag. 
Karla Šmigoca

19:30 
Koncert Nine Pušlar

9:00 UTŽO: Kralj Peter v 
Slovenskih Alpah - predavanje 
in predstavitev knjige Nanija 
Poljanca in dr. Petra Mikše

16:30 Pravlična urica za otroke

18:00 Potopisno predavanje Marije 
Kojek: Transsibirska železnica

19:30 Zaključena predstava za 
SVIZ: 50 odtenkov ženske, 
komedija v izvedbi Talija 
gledališče

10:00 Matineja za otroke: Skoraj 
najboljši cirkus, v izvedbi Teatra 
Cizamo

18:00 
Pravljični večer za odrasle 

9:00 UTŽO: Predstavitev 
območnega društva bolnikov z 
osteoporozo Celje in merjenje 
mineralnekostne gostote

18:00 Predstavitev knjige in 
pogovor z avtorjem Petrom 
Jančičem: Fake News  - Lažnive 
novice (organizator stranka SDS)

19:30 Gledališka predstava za izven: 
Čakalnica, komedija v izvedbi Siti 
Teatra

1 .

2.

3.

5.

6.

9.

13.

15.

16.

17.

19.

20.

22.

23.

MAREC

Vse prireditve 
se odvijajo v 
kulturnem domu 
Šmarje pri Jelšah.
Kino spored 
in napovednik 
dogodkov je 
objavljen na spletni 
strani Knjižnice 
Šmarje pri Jelšah 
www.s-je.sik.si
Pridržujemo 
si pravico do 
spremembe 
programa.

19.

20.

24.

26.

27.

28.

FEBRUAR

1 .

2.

3.

5.

6.

9.

13.

15.

16.

17.

19.

20.

22.

23.

MAREC

20:00  

To so gadi  
slovenska družinska komedija

19:00 
12 pogumnih / 12 Strong
akcijska zgodovinska drama

10:00 
Čebelica Maja: Medene igre
predpremiera 
sinhroniziranega 
animiranega filma

23.

24.

28.

KINO SPORED 

ZA FEBRUAR

23.

24.

28.

KINO SPORED 

ZA FEBRUAR
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