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PRIREDITVE
PRIREDITVE
Občina Šmarje pri Jelšah
praznuje

6.6.

ZAKLJUČEK SANACIJE PLAZU
STRTENICA–BABNA REKA
ČETRTEK Babna Reka
11.00 občina šmarje pri jelšah

9.6.

22. POHOD PO GRIČIH OKROG
ŠMARJA
NEDELJA Šmarje pri Jelšah, start pred
08.00
kulturnim domom
planinsko društvo šmarje
pri jelšah

11.6.

OD JESENI DO POMLADI
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
TOREK knjižnica šmarje pri jelšah

09.00

13.6.

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE
V BALINANJU
ČETRTEK Šmarje pri Jelšah, športni park
15.00 društvo upokojencev šmarje
pri jelšah

13.6.

ZAKLJUČEK PRVE FAZE
KANALIZACIJE GROBELNO
ČETRTEK Grobelno
16.00
občina šmarje pri jelšah

14.6.

VALETA DEVETOŠOLCEV
Šmarje pri Jelšah, osnovna šola
PETEK oš šmarje pri jelšah

16.00

15.6.

BALINARSKI TURNIR TROJK
Šmarje pri Jelšah, balinišče
SOBOTA športno društvo šmarje
09.00 pri jelšah

15.6.

ŠAHOVSKI TURNIR
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
SOBOTA šahovski klub šmarje pri jelšah

09.30

34 2
30

15.6.

ŠENTVIDOVO
Šentvid pri Grobelnem, pri
SOBOTA gasilskem domu
12.00 krajevna skupnost in
prostovoljno gasilsko društvo
šentvid pri grobelnem

15.6.

MEMORIAL JANEZA LOMŠKA
Šmarje pri Jelšah, športni park
SOBOTA športno društvo šmarje pri
18.00 jelšah

15.6.

TURNIR V MALEM NOGOMETU
ZA VETERANE (45+ LET)
SOBOTA Sladka Gora, igrišče
20.00 športno društvo sladka gora

16.6.

ŽEGNANJE KONJ
Šentvid pri Grobelnem, pri cerkvi,
NEDELJA Sp. Selce
10.30 konjeniško društvo šmarje

18.6.

SPREJEM NAJBOLJŠIH
UČENCEV IN PREDSTAVITEV
TOREK
RAZISKOVALNIH NALOG
17.00
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
občina šmarje pri jelšah, oš
šmarje pri jelšah

20.6.

KOLESARSKA DIRKA
PO SLOVENIJI
ČETRTEK Šmarje pri Jelšah
13.30 kolesarski klub adria mobil,
občina šmarje pri jelšah

21.6.

SLAVNOSTNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA S

PETEK
PODELITVIJO PLAKETE,
18.00
PRIZNANJ IN DENARNE

NAGRADE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
občina šmarje pri jelšah

PRIREDITVE
UVODNIK

Glasilo občine Šmarje pri Jelšah

ODGOVORNA
UREDNICA
Špela Žaberl
info@smarskenovice.si

UREDNIŠKI ODBOR
Sergeja Javornik
Žiga Planinšek
Špela Rožman
Marija Šilec (do 20. 5. 2019)
Katja Šket
Mateja Žagar

IZDAJATELJ
Javni zavod za turizem,
šport in mladino
Šmarje pri Jelšah
Celjska cesta 6
3240 Šmarje pri Jelšah
www.tsm-smarje.si
OBLIKOVANJE
Katja Šket

Med dvema vprašanjema plujem te dni.
Ste pogrešali Šmarske novice?
Jih boste v prihodnje?

Občina Šmarje pri Jelšah
praznuje

Eni morda ja, drugi ne. Ljudje se zelo hitro
navadimo dobrih stvari, ki nam nato rade
postanejo rutina in šele, če se nam izmaknejo, jih
začnemo pogrešati. Jaz pogrešam svoje ljubljene,
sončne dneve, nenazadnje tudi knjigo, ki sem jo
prebrala prejšnji mesec.

Novo vodstvo nas postavlja pred nove izzive,
TISK
ŠMARSKA NOČ
POPROK za katere si je potrebno vzeti
čas in se odločiti
Interflex, d.o.o.
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred
A CAPPELLA
FESTIVAL
po kateri poti
v prihodnost.
Danes so novice
PETEK kulturnim domom
ČETRTEK
LEKTORIRANJE
Šmarje pri Jelšah, atrij
da jih potrebujemo. Ob
19.00 zavod tšm šmarje pri jelšah z vami, ker menim,
20.00
Anita Vilhar
DISTRIBUCIJA
Muzeja baroka
najpomembnejšemu prazniku naše občine bi bilo
Pošta Slovenije
društvo vs amadeus, jskd oi
brez njih prazno in nič kaj praznično. Izkoristimo
NAKLADA
VAŠKI TURNIR V MALEM
šmarje, knjižnica šmarje
naš skupni praznik za druženja,
poveselimo se,
3.600 izvodov
NA NASLOVNICI
pri Jelšah
NOGOMETU
stopimo
skupaj,
poglejmo
kaj
dobrega
je za nami
PETEK
Romarji
ob prazniku
Zibika, igrišče pri podružnični šoli
in kaj vse lahko ustvarimo v prihodnje.
19.00
ISSN
Marijinega
vnebovzetja
športno društvo zibika
17. TURNIR V ODBOJKI NA
ISSN 2463-9044
leta 1954.
MIVKI ZA POKAL JAKOBA SKETA
Drage Šmarčanke
in Šmarčani, želim vam poletje
SOBOTA
13. SREČANJE VAŠČANOV
Mestinje, igrišče pri podružnični
polno nepozabnih
doživetij,
finega sladoleda in
13.00
Vodenovo, športni park
šoli Mestinje
sonca, ki je zaenkrat nekam
zadržano.
Izjemnih
SOBOTA vaška skupnost vodenovo
športno
društvo
mestinje
Občinsko glasilo Šmarske novice z občasno
prilogo Uradne
kulturnih dogodkov nam za praznovanje ne
14.00
objave izhaja predvidoma štirikrat letno in je brezplačno
bo manjkalo, zato kar pogumno
obkrožite vse TURNIR V
10. TRADICIONALNI
za vsa gospodinjstva v občini Šmarje pri Jelšah. Glasilo je
prireditve
kamor
se
boste
podali
in ne pozabite
18. TRADICIONALNI TURNIR
MALEM NOGOMETU
vpisano v Razvid medijev Ministrstva za kulturo Republike
povabiti
prijateljev.
Šmarje
postane
veselo, ko si
SOBOTA
V MALEM NOGOMETU IN 4.
Lemberg, igrišče
Slovenije pod zaporedno številko
2015.
17.00
SOBOTA
ga delimo. Čestitam
vam športno
ob našemdruštvo
prazniku!
lemberg in
TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI
15.00
glossy
bar
Kristan Vrh, športno igrišče
športno društvo kristan vrh Zaenkrat se poslavljamo, a morda se kmalu
spet srečamo?
TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI,

21.6.

4.7.

21.6.

22.6.
22.6.

24.6.

PROSLAVA OB DNEVU
DRŽAVNOSTI
PONEDELJEK Šmarje pri Jelšah, športna
09.20 dvorana OŠ
PRIPOROČILA AVTORJEM
oš šmarje pri jelšah

6.7.
6.7.
7.7.

13.7.

ZA NENAROČENE PRISPEVKE
Članki morajo biti opremljeni s polnim imenom
in
POČITNICE
ZA OTROKE
priimkom, naslovom avtorja in pripisano telefonsko
Šmarje pri Jelšah
zavod tšm šmarje pri jelšah
številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost.
Uredništvo si v skladu z uredniško politiko in s prostorskimi
zmožnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave,
POHOD OD GORCE DO GORCE
krajšanja, spreminjanja, povzemanja ali delnega objavljanja
Sladka
nenaročenih prispevkov. Prispevki niso honorirani.
ZaGora, dom krajanov
SOBOTA
in
gasilcev
vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.
09.00 turistično društvo skriti biser
Prispevke oddajte v formatih .doc, brez oblikovanja,
vnesenih
sladka
gora
Špela Žaberl
fotografij in grafik. Digitalne fotografije (vsaj ena je
obvezna
odgovorna urednica
pri vsakem članku) pošljite kot samostojne datoteke v .jpg
šmarskih novic
18.
DAN
NA
KOLESU
format in velikosti vsaj 1 MB. V besedilu dopišite stavek o
Mestinje,
start
pred
domom
vsebini fotografije in navedite avtorja.NEDELJA
Dolžina prispevkov je
gasilcev in krajanov
lahko največ 1.000 znakov s presledki, v vsakem
je
10.00 primeru
športno društvo mestinje
priporočljiv dogovor z odgovorno urednico glasila.

24.6.
28.6.

MEŠANO 2+1

Hvala celotniNEDELJA
uredniški ekipi
in vsem
Sladka
Gora, ostalim,
igrišče
13.30 športno
ki ste kakor koli prisostvovali
k zapisovanju
in
društvo sladka
gora
oblikovanju Šmarskih novic in pri tem vložili svoj
dragoceni čas. Šmarske novice
so postale
postale IN
GASILSKO
TEKMOVANJE
zaščitni znak naše občine.VESELICA
SOBOTA Šmarje pri Jelšah, pri gasilskem
20.00 domu
prostovoljno gasilsko društvo
šmarje pri jelšah

29.6.

30.6.

3 35
31

UTRINKI

1

2

3

4

5

6
1 Otvoritev 13. bralne značke z Miho Šaleharjem.
2 Kmetijski sejem.
3 Obisk učencev OŠ Zibika v Lembergu.
4 Noč knjige z Dimekom in Davorjem Klarićem.
5 Koncert Adija Smolarja na Paradi učenja.
6 Slikarski ekstempore z Jankom Oračem na Tinskem.
7 Tek po šmarskih bregih.

7
4

Fotografije: 1, 4 Tomaž Žnider, 2 arhiv Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah,
3 arhiv Zavoda TŠM, 5 arhiv knjižnice Šmarje, 6 Katja Šket,
7 arhiv Športnega društva Šmarje pri Jelšah.

B E S E DA Ž U PA N A

MATIJA
ČAKŠ

Spoštovane Šmarčanke in
Šmarčani, nestrpno smo
pričakovali izid Šmarskih novic v
tem letu. V sedanji številki našega
časopisa vam želimo predstaviti
naš kraj in občino skozi projekte,
ki smo se jih lotili zato, da bi bila
kakovost bivanja v našem kraju
karseda dobra za vse generacije.
Verjamem, da podpirate naša prizadevanja
za lepšo podobo občine Šmarje pri Jelšah,
da si želite urejene prometne infrastrukture,
da ste se udeležili kakšnega izmed
dogodkov, ki se je odvijal, da bi popestril
dogajanje v občini, in da so vas nagovorile
zgodbe uspešnih ljudi v našem kraju.
Že kmalu letos nas je razveselilo priznanje
Zlati kamen, ki ga je občina pridobila
za najbolj prodorno občino v regiji, s
poudarkom »kultura kot gibalo razvoja
občine«. To potrjuje prizadevanja mnogih
na področju razvijanja kulture in kulturne
dediščine našega kraja. Muzej baroka s
Kalvarijo in cerkvijo sv. Roka so šmarski
potencial za razvoj turizma, zato bodimo
nanj ponosni. Zavod Knjižnica in Kulturni
dom kot skrbnika naše kulture bosta s
podporo Občine Šmarje pri Jelšah še naprej
skrbela za pestro dogajanje ter ohranjanje
kulturnih in muzejskih prireditev.
Za starejše občane smo podpisali pogodbo
z zavodom Zlata mreža, čigar namen je
vzpostavitev baze za starejše občane - tu
želimo spodbuditi tiste, ki potrebujete
prevoz in tudi tiste, ki bi bili pripravljeni
prostovoljno opravljati prevoze z vozilom
PROSTOFER, ki že čaka.

Nadaljujemo s projektom oskrbovanih
stanovanj - do konca letošnjega poletja bo
urejena dokumentacija za gradnjo.
Verjetno ste opazili, da prenavljamo
pomembne stavbe v občini. Tako bomo
zagotovili energetsko obnovo šmarskih
osnovnih šol s podružnicami Sveti Štefan,
Mestinje, Šentvid in Zibika, zdravstvenega
doma, delno stare šole. Začenja se obnova
Skazove hiše, poteka gradnja plinovoda v
kraju Šmarje pri Jelšah.
Urejali smo tudi del prometne infrastrukture
v krajevnih skupnostih naše občine.
Podpisali smo pogodbo za urejanje ceste
Cerovec–Sveti Štefan, objavljamo razpis
za obnovo ceste Sladka Gora–Lemberg,
pločnik Dvor. Zbiramo dokumentacijo za
začetek gradnje telovadnice pri podružnični
osnovni šoli Zibika. V prvem sklopu
smo zagotovili pet pokritih avtobusnih
postajališč in javno razsvetljavo, kjer otroci
vstopajo na avtobus in izstopajo iz njega.
Letos bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za
šmarski bazen.
Z direkcijo za infrastrukturo vodimo
pogovore o rekonstrukciji ceste Mala
Pristava–Belo, pločnik Pečica, izgradnjo
križišč Kašča in Mestinje. Tudi povezovalno
cesto Dobrava, ki vodi od centralne šole
proti Grajskemu logu bomo po pogovorih z
lastnikih odkupili.
V novi vlogi župana, ki sem jo nastopil
v decembru, se odlično počutim in jo
opravljam z največjo odgovornostjo do
ljudi in do našega kraja. Usklajevanje dela z
mojim poklicem veterinarja in opravljanjem
funkcije župana občine Šmarje pri Jelšah
zame predstavlja prednost, saj še vedno
preživim del časa na terenu med ljudmi,
bodisi zaradi veterine bodisi zaradi dela na
občini. Z veseljem se udeležujem kulturnih
in drugih dogodkov v občini, ki jih prirejajo
naši zavodi in društva. Vsem ustvarjalcem
teh dogodkov se zahvaljujem za njihov

prispevek k družabnemu utripu v občini.
Delo na občinski upravi poteka tekoče,
temeljito in zavzeto zaradi zaposlenih
uslužbencev, ki so delovni in se zavedajo
svoje odgovornosti do občine, za katero
delujejo. Podžupana občine, gospa Nina
Anderlič Petek in gospod Jože Misja,
imata nenadomestljivo vlogo pri pomoči
župana na različnih področjih. Sodelovanje
z direktorji zavodov naše občine poteka
korektno, saj si vsi prizadevamo za bolj
kakovostno bivanje naših občanov na
vseh življenjskih področjih. Občina se
lahko uspešno razvija le z usklajenimi
in spoštljivimi načini dela ter primerno
komunikacijo v občinskem svetu, zato
se zahvaljujem vsem svetnikom Občine
Šmarje pri Jelšah za konstruktivne predloge,
temeljite razprave in podporo pri razvijanju
naše občine.
Čaka nas še kar nekaj dela in prepričan
sem, da nam bo uspelo izpeljati zastavljene
projekte in dogodke tako, da bo vsak
občan našel v tem nekaj zase. Še posebej
se veselimo selitve občinske uprave v
Šmarski hram ter slovesne seje ob šmarskem
občinskem prazniku, ki jo bomo ob koncu
praznovali na Šmarski noči.
Vedno sem bil prepričan, da je naša občina
edinstvena v smislu svoje gričevnate
pokrajine, posejane z vinogradi, s Kalvarijo,
po kateri nas poznajo, ter po prijaznosti
in domačnosti naših ljudi, kar se mi je v
zadnjih mesecih le še potrdilo. Želimo
si še večje prepoznavnosti v turizmu in
prepoznavanju naših odlik.
Želim vam veliko bralnih užitkov s tokratno
številko Šmarskih novic in vas vabim, da
nas obiščete na občini s svojimi predlogi in
pobudami.
Pozdrav,
matija čakš,
dr. vet. med., spec. bujatrike
župan
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SMO RAZVOJNO NAJBOLJ
PRODORNA OBČINA
V REGIJI
Občina Šmarje pri Jelšah je
razvojno najbolj prodorna občina
v regiji od Koroške do Posavja.
Plaketo Zlati kamen je prejela
na zaključni konferenci, ki je
potekala 7. marca v Kristalni
palači v Ljubljani.
Župan Matija Čakš se je ob prejemu
nagrade zahvalil vsem, ki sodelujejo in
ustvarjajo lepšo občino. Izpostavil je pomen
prizadevanj za ohranitev bogate kulturne
dediščine, ki je osnova razvoja turizma in
drugih spremljajočih dejavnosti.
Strokovni svet Zlatega kamna je v
utemeljitvi med drugim zapisal: “V
strategiji Šmarja pri Jelšah je zapisano,
da želi postati kraj »baročnih presežkov«.
Kulturno dediščino so v Šmarju pri Jelšah
res znali integrirati v razvoj kot malo kje
pri nas. Zelo poudarjena vloga kulture
ne pomeni, da občina ni aktivna tudi na
drugih področjih. Pester seznam projektov
vključuje od novega nizkoenergijskega vrtca
do športnega parka, od muzeja baroka do
poslovne cone. Kar je najbolj pomembno:
vse te aktivnosti niso brez učinkov. Šmarje
pri Jelšah sodi med relativno manj razvite

slovenske kraje. Toda pri naši lanski
analizi preboja se je uvrstil na dvanajsto
mesto glede na izbrane ključne dinamične
kazalnike.
Zgodba Šmarja pri Jelšah ni pomembna kot
dokaz, da gredo »baročni presežki« kulture
še kako lahko vštric s hitrim razvojem.
Ne. Šmarje pri Jelšah se lahko tako dobro
razvija prav zato, ker v kraju cenijo
dediščino, razumejo svoje korenine, vedo,
v čem je identiteta kraja in na tem temeljijo
razvoj. Zato je njihova zgodba pomembna.”
Zlati kamen je skupni projekt podjetij SBR
in Planet GV. Pri vsebinskem razvoju in
pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine
sodelujejo s strokovnim svetom Zlatega
kamna, neodvisnim telesom, v katerega so
vključeni strokovnjaki s treh slovenskih
univerz in iz prakse.
Sergeja Javornik

KAMEN NA KAMEN ZLATI KAMEN
Zrno na zrno pogača, kamen na
kamen - zlati kamen! Pestrost
in privlačnost sveta baročnih
presežkov z bogato kulturno
dediščino sta Občini Šmarje pri
Jelšah letos prinesla naziv najbolj

prodorna občina v regiji, ki jo
pooseblja nagrada zlati kamen.
V počastitev prejema nagrade smo v torek,
23. aprila, Občina in javni zavod Knjižnica
družno obeležili priznanje z dnevom
baročnih presežkov.
Dan smo začeli s predavanjem Nuške
Dolenc Kambič z zgodbo kipov s
kalvarije. Dopoldan smo preživeli v
družbi melodij učencev in profesorjev
Glasbene šole Rogaška Slatina in
predstavitvi različnih glasbenih
inštrumentov otrokom iz vrtca Šmarje
pri Jelšah. V Muzeju baroka je bilo
ves čas pestro in polno ustvarjanj na
različnih delavnicah, ob branju pravljic in
lokostrelstvu.
Vrhunec dnevnega dogajanja je obeležil
župan Matija Čakš s slavnostnim strelom
z lokom in odprtjem novega stopnišča.
Občina je uresničila večletno željo, da bi
bila zgornje parkirišče pri občinski stavbi
in Muzej baroka povezana s stopnicami.
Podjetje Žeki gradnje je zgradilo stopnice
in postavilo še štiri svetilke javne
razsvetljave. Pestro celodnevno dogajanje
smo sklenili s koncertom ob Noči knjige
v knjižnici.
Sergeja Javornik

Župani razvojno najbolj prodornih občin po regijah in v Sloveniji s premierjem Marjanom Šarcem.
foto: planet gv

Matija Čakš v družbi županje Črne na Koroškem in podžupana Zreč ter predstavnikov organizatorja
izbora. foto: planet gv
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Nove stopnice smo uradno namenu predali
na dan baročnih presežkov.
foto: tomaž žnider

I Z O B Č I N S K E U P R AV E

PROSTOFER TUDI V ŠMARJU PRI JELŠAH
Občina je podpisala pogodbo z zavodom Zlata mreža, pri podjetju
Petrol pa naročila novo vozilo na električni pogon, ki bo namenjeno
projektu. Predvidoma bo projekt za uporabnike zaživel na začetku
poletja. V tem času bo zavod Zlata mreža poskrbel za izobraževanje in
usposabljanje voznikov – prostoferjev.
KAJ JE PROSTOFER?
Prostofer je skovanka iz besed ‘prostovoljni’ in ‘šofer’. To je projekt zavoda Zlata mreža. Je
trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših.
Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj središč, kjer ni razvite
avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar
si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski
člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar to pomeni dodatne stroške, kar je za
številne prevelik finančni zalogaj.
KAKO DELUJE PROSTOFER?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V
komunikacijskem centru zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza
klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za
katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno
za zavarovanje voznika kot tudi sopotnikov.
KOMU JE NAMENJEN PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov,
trgovinskih centrov ipd. Prevozi starejših se bodo opravljali samo na območju občine
Šmarje pri Jelšah in ob delovnih dneh.
KDO JE LAHKO PROSTOFER?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v prostem času
pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Prostoferji sopotnikom tudi nesebično
pomagajo, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo
nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri
vzpenjanju po stopnicah ...
KAKO POSTATI PROSTOFER V ŠMARJU PRI JELŠAH?
Vozniki, ki želijo postati prostoferji naj pokličejo koordinatorico projekta Sergejo Javornik
na telefon 03 81 01 264 ali pišejo na e-naslov sergeja.javornik@smarje.si.
Sergeja Javornik

OD 1. JANUARJA
OB TURISTIČNI
ŠE PROMOCIJSKA
TAKSA
V skladu z zakonom o spodbujanju razvoja
turizma se je namreč uveljavila tako
imenovana promocijska taksa.
Svet Občine Šmarje pri Jelšah je maja
lani sprejel ustrezen odlok, ki določa, da
turistična taksa na prenočitev na osebo
znaša 1,20 evra, promocijska taksa pa 30
centov; skupna višina taks je tako 1,50 evra
na osebo dnevno.
Podjetja, zasebniki, sobodajalci in ostali,
ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo voditi evidenco o turistični taksi.
V skladu z odlokom morajo zavezanci
turistično in promocijsko takso na poseben
račun Občine Šmarje pri Jelšah nakazati
najkasneje do 25. v mesecu za pretekli
mesec. Zavezanci nakazujejo pobrano
turistično in promocijsko takso na
podračun Občine Šmarje pri Jelšah številka
SI 56 0132 4845 0000 012 z nazivom
TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA
TAKSA - OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH,
s sklicevanjem na številko po modelu
SI 19 davčna številka zavezanca – 07129.
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja
medobčinski inšpektorat. Globe za
nespoštovanje določil odloka znašajo
od 300 do 2.000 evrov.
Sergeja Javornik

OBVESTILO O
JAVNIH RAZPISIH

Prostofer povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi
priskočijo na pomoč. foto: zavod zlata mreža

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da
sta še vedno odprta javna razpisa za
sofinanciranje vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav in priključkov na javno
fekalno kanalizacijsko omrežje.
Razpisa sta odprta do porabe sredstev
oziroma do 30.10.2019. Javna razpisa sta
objavljena na spletni strani Občine Šmarje
pri Jelšah smarje.si.
7
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ŠMARSKI TURISTIČNI
PREPLET – NARAVA,
KULTURA IN ŠPORT
Občina Šmarje pri Jelšah je marca
lani na razpis LAS Obsotelje
in Kozjansko prijavila projekt
»Šmarski turistični preplet –
narava, kultura in šport«.
Na različnih lokacijah v naselju Šmarje pri
Jelšah bo izvedenih več naložb in aktivnosti,
kot so izobraževalne delavnice in športna
vadba na prostem.
Projekt smo začeli izvajati aprila letos in
ga bomo zaključili do konca leta. Vrednost
celotnega projekta je 93.980 evrov, 85
odstotkov pridobimo iz evropskih virov.
V projektu sodelujejo Zavod za gozdove
Slovenije, območna enota Celje, Krajevna
enota Rogaška Slatina, Zavod za turizem,
šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Športno
društvo Šmarje pri Jelšah in zeliščna
kmetija Gorska roža.
KAJ NAČRTUJEMO?
Celotna naložba »Šmarski turistični preplet
– narava, kultura in šport« vključuje:

• ureditev Kneippovega parka ob cesti za
Dvor;
• ureditev fit parka v gozdu nad osnovno
šolo;
• postavitev lesene drevesne hišice opazovalnice z ozvočenjem v gozdu nad
osnovno šolo;
• nakup in zasaditev novih dreves po
principu keltskega horoskopa ob gozdu
nad šolo, ob cesti za Dvor, v športnem
parku in pri Skazovi hiši;
• postavitev informativnih tabel, košev in
klopi na več lokacijah;
• vzpostavitev mobilne aplikacije in
spletnih servisov;
• izobraževalne delavnice na temo
zeliščarstva, gozdarstva in športnih
aktivnosti;
• promocijo (table, zloženke).
Za Kneippov park bomo uredili zemljišče
s potkami naravnih materialov. Ob potkah
bodo zasajena zdravilna zelišča in dišavnice
z namenom izvajanja terapevtskih metod
po Kneippu. V gozdu nad osnovno šolo
bomo namestili več naprav za športno
udejstvovanje na prostem. Gozd in
dogajanje v njem bo popestrila lesena
drevesna hiška, kjer bo možno izvajati

različne dogodke. Predmet projekta je
vzpostavitev povezovalne poti, ob kateri
bomo zasadili drevesa po keltskem
horoskopu. Skupaj z drevesno opazovalnico
bo pot predstavljala tudi šolsko učno in
turistično pot.
V sklopu projekta bo vzpostavljena tudi
mobilna aplikacija, ki bo uporabnike
informirala o celotni turistični
ponudbi občine.
mag. Zinka Berk, vodja oddelka
za gospodarstvo

V novem parku bo med drugim postavljena
plezalna lestev.
foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

ZA NALOŽBE PET
MILIJONOV EVROV
Svet Občine Šmarje pri Jelšah je
na februarski seji potrdil letošnji
proračun, ki predvideva 12,1
milijona evrov prihodkov in
12,3 milijona evrov odhodkov.

davčni prihodki 61%

investicijski odhodki 44%

transferni prihodki 19%

tekoči transferi 34%

kapitalski prihodki 14%

tekoči odhodki 19%

nedavčni prihodki 7%

investicijski transferi 3%

Na prihodkovni strani je največ davčnih
prihodkov, znotraj katerih je dohodnina, ki
predstavlja 54,44 odstotka vseh prihodkov
občine. Povprečnina v 2019, ki znaša
na osebo 573,50 evra, bo občinskem
proračunu prinesla 6,6 milijona evrov
dohodnine. Občina je upravičena tudi
do finančne izravnave, saj dohodnina ne
zadostuje za pokritje vseh pripadajočih
sredstev (primerne porabe).

transferi, tekoči odhodki in investicijski
transferi. Občina se bo letos zadolžila za
317 tisoč evrov in odplačala za 517 tisoč
evrov dolga.

Med prihodki so še transferni prihodki v
višini 2,2 milijona evrov, nekoliko manj
je kapitalskih prihodkov, sledijo nedavčni
prihodki. Med odhodki bomo največ
(skoraj 44 odstotkov) odhodkov namenili
investicijskim odhodkom, sledijo tekoči

Med načrtovanimi naložbami, ki znašajo
skupno 5,3 milijona evrov, so celovite
energetske obnove sedmih objektov in
tehnološke izboljšave dveh objektov, ki so v
lasti občine. Med večjimi naložbami so še
obnova ceste Mestinje–Lemberg–Nova vas,
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12,1 mio eur

12,3 mio eur

obnova ceste Cerovec–Sv. Štefan, izgradnja
javnega kanalizacijskega omrežja v naseljih
Šentvid in Grobelno, sanacije plazov
Strtenica–Babna Reka in Šmarje–Cerovec,
projekt oskrbovanih stanovanj in obnova
Skazove hiše v sklopu čezmejnega projekta
In cultura veritas.
mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka
za proračun in finance
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OSKRBOVANA
STANOVANJA
Vseskozi potekajo priprave na
gradnjo oskrbovanih stanovanj,
ki je načrtovana v letu 2020.
Občina pridobiva DGD dokumentacijo
za prestavitev potoka, ki bo podlaga za
pridobitev gradbenega dovoljenja. V
postopku izdelave je PZI dokumentacija
za prestavitev potoka. Objavili smo
javno naročilo za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije za gradnjo objektov
– osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja in gradnje. Teče postopek
za brezplačen prenos dveh manjših
parcel v sklopu občinskega podrobnega
prostorskega načrta iz Republike Slovenija
na Občino Šmarje pri Jelšah. Naš cilj je,
da ponudimo oskrbovana stanovanja
z neprofitno najemnino, ki zagotavlja
dostopnost teh storitev za naše občane.
Neprofitno najemnino je možno zagotoviti
s sodelovanjem Nepremičninskega sklada
in Stanovanjskega sklada. Občina se z
obema skladoma dogovarja za sodelovanje

Oskrbovana stanovanja bodo na območju Lorgerjeve domačije.
foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

pri izgradnji, realne možnosti so tudi za
izvedbo javno-zasebnega partnerstva.
3 OBJEKTI, 45 STANOVANJ
V skladu s občinskim podrobnim
prostorskim načrtom in idejnimi
zasnovami bodo na območju Lorgerjeve
domačije med kulturnim domom in
domom upokojencev zgrajeni 3 objekti,
v treh etažah s po 15 oskrbovanimi
stanovanji. Vsako stanovanje bo imelo
teraso in shrambo. V objektih bodo
dvigala, varovalna tipka SOS, urejene bodo

parkovne površine in parkirišča.
Lokacija in orientacija vhodov v objekte
oskrbovanih stanovanj omogoča
funkcionalno navezavo oskrbovanih
stanovanj na obstoječ dom upokojencev.
Infrastruktura doma lahko nudi storitve za
potrebe stanovalcev oskrbovanih stanovanj:
zdravstvene storitve, prehrana, čiščenje,
pranje, koriščenje večnamenskih prostorov
za druženje, kulturno in umetniško
udejstvovanje, delovno terapijo.
mag. Zinka Berk, vodja oddelka
za gospodarstvo

DIRKA PO SLOVENIJI
PONOVNO PRI NAS
Kolesarska dirka Po Sloveniji
(Tour of Slovenia) je največji
kolesarski dogodek in ena
največjih športnih prireditev
v Sloveniji.
Letos bo že 26. izvedba dirke, in sicer od 19.
do 23. junija. Druga etapa od Maribora do
Celja bo kolesarje vodila tudi skozi občino
Šmarje pri Jelšah, v četrtek, 20. junija.
Vabljeni, da kolesarje spodbujate tudi v
svojem kraju na relaciji od Mestinja
do Grobelnega.
Občane obenem obveščamo, da bodo
zaradi izvedbe kolesarske dirke Po
Sloveniji premične občasne popolne
zapore za ves promet na trasi dirke.
Prosimo za spoštovanje oznak in navodil
spremljevalcev dirke ter se zahvaljujemo
za razumevanje.

Tako smo kolesarje pozdravili lani. foto: sportida

POZDRAV
KOLESARJEM!
POSEBEN POZDRAV KOLESARJEM PRIPRAVLJAMO
OB CESTI SKOZI ŠMARJE PRI JELŠAH NA RELACIJI
OD BENCINSKE ČRPALKE DO ZDRAVSTVENEGA DOMA.
PRIDRUŽITE SE NAM V

ČETRTEK, 20. JUNIJA, OB 13.30.
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OD JUNIJA VIŠJA CENA
STORITVE POMOČ
NA DOMU
Center za socialno delo (CSD),
enota Šmarje pri Jelšah, predlaga,
da se s prvim junijem zviša cena
storitve pomoč na domu.
O predlogu so na seji prejšnji
teden odločali občinski svetniki.
Nova cena bo predvidoma tako višja
za devet odstotkov in bo 18,34 evra.
Razlog zvišanja cene storitve je ponovni
preračun stroškov vodenja, koordiniranja
in neposredne oskrbe ob upoštevanju
dejanskega števila efektivnih ur, ki bi naj
bile opravljene v letu 2019. Na zvišanje
cene vpliva predvsem dogovor o plačah v
javnem sektorju in na podlagi tega sprejet
aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
UPORABNIKI BI PLAČALI
POL EVRA VEČ
V skladu s pravilnikom o metodologiji
je občina dolžna kriti najmanj polovico
cene efektivne ure. Občinskemu svetu je
bilo predlagano, da se veljavna cena za
občino poviša za 1,05 evra na 12,44 evra,
za uporabnike bi se povišala za pol evra
in bi po novem znašala 5,90 evra. Občina
bi tako še naprej prispevala dve tretjini k
ceni stroška storitve, uporabniki krijejo
tretjino. Predlagano je bilo še, da bi cena
za nedelje in nočni čas (19,76 evra) po
novem za občino znašala 13,26 evra,
za uporabnike 6,50 evra. Prav tako je
bilo predlagano, da bi cena za praznike
in dela proste dneve (20,37 evra) po
novem za občino znašala 13,67 evra, za
uporabnike 6,70 evra.
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za
družbene dejevnosti

VIŠJA DENARNA POMOČ
ZA NOVOROJENCE
Od prvega maja denarna pomoč
za novorojence z območja občine
znaša 250 evrov.
Pomoč staršem ob rojstvu otroka je
pravica, ki jo od leta 2004 izplačujemo
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vsem upravičencem, ki oddajo vlogo za
dodelitev denarne pomoči in so do nje
upravičeni v skladu s pravilnikom. Od
leta 2004, ko je pravilnik stopil v veljavo,
do konca leta 2018 smo pomoč izplačali
skupno 1.528 upravičencem. Od leta 2011
se število nakazil zaradi manjšega števila
novorojencev znižuje. Lani smo za pomoč
staršem ob rojstvu otrok izplačali le še za
16.600 evrov pomoči.
Spremenjen pravilnik poleg višje denarne
pomoči prinaša še nekaj sprememb,
in sicer povezanih s prebivališčem
upravičencev in rokom oddaje vloge.
Upravičenci do denarne pomoči lahko
na podlagi pravilnika v roku enega leta
od rojstva otroka izpolnijo vlogo, na
podlagi katere pristojni občinski upravni
organ izda odločbo. Denarna pomoč se
upravičencu nakaže v roku 30 dni od
dokončnosti odločbe.
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za
družbene dejevnosti

PET NOVIH AVTOBUSNIH
POSTAJALIŠČ
Lemberg, Sladka Gora, Spodnja Ponkvica,
Lekmarje in Šerovo imajo nova avtobusna
postajališča. Naložbo je Občina Šmarje pri
Jelšah izvedla v sodelovanju s krajevnimi
skupnostmi. Občina je zagotovila 15.500
evrov za izdelavo in postavitev montažnih
avtobusnih postajališč, krajevne skupnosti
pa 7.500 evrov za pripravo betonskih
platojev. Dela je izvedel podjetnik Franc
Orač. Postavitev novih postajališč po zaselkih je večletni projekt, ki ga bomo v
sodelovanju s krajevnimi skupnosti sklenili
v letu 2023.
Sergeja Javornik

ZAČENJA SE OBNOVA
SKAZOVA HIŠE
Občina Šmarje pri Jelšah obvešča,
da se v teh dneh začenja obnova
Skazove hiše v sklopu čezmejnega
projekta In cultura veritas.
Načrtovani so obnova pročelja južne
fasade in stopnišča, restavracija fresk
v avli Skazove hiše in oprema Šmarske
vinske kleti. Dela bodo predvidoma
končana do 31. julija. Dela bo izvajalo
podjetje Lesnina MG oprema, podjetje
za inženiring, Ljubljana, s podizvajalci. V
času izvedbe lahko prihaja do povečanega
hrupa, oviranega prometa, parkiranja v
okolici Skazove hiše in dostopa do objekta.
Uporabnike, obiskovalce in občane
prosimo, da zaradi varnosti in nemotenega
poteka obnovitvenih del upoštevajo
gradbiščna opozorila. Za morebitne
nevšečnosti se opravičujemo, prosimo za
strpnost in se zahvaljujemo za razumevanje.
Občinska uprava

Postavitev novih avtobusnih postajališč je
večletni projekt sodelovanja občine in krajevnih
skupnosti. foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

KAKO KAŽE Z
OBNOVO DRŽAVNE
INFRASTRUKTURE?
Z Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo nadaljujemo uspešno
sodelovanju tudi v novem mandatnem
obdobju. Po zagotovilih pristojnih na
direkciji bodo naložbe realizirane, seveda
odvisno od zagotovljenega denarja. Še
vedno so aktualne naslednje naložbe:
• rekonstrukcija regionalne ceste s
hodnikom za pešce v območju Pečice;
• obnova vozišča na cesti Šmarje pri
Jelšah–Mestinje, odsek avtobusno
postajališče Belo–odcep Mala Pristava;
• ukinitev nivojskih križanj cest z
železniško progo Rogatec–Grobelno
in Imeno–Stranje ter gradnja novih
povezovalnih cest;
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• ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah na
glavni cesti Šentjur–Mestinje z Vegovo
ulico (križišče pri trgovini Kašča);
• ureditev križišča v Mestinju na križanju
glavnih cest Šentjur–Mestinje in
Mestinje–Podčetrtek;
• izgradnja glavne kolesarske povezave
G12 od Šentjurja do Rogatca.
mag. Anita Reich, v. d. direktorice
občinske uprave

POTEKA OBNOVA CESTE
CEROVEC–SVETI ŠTEFAN
Podjetje KIT-AK gradnje iz Rogaške
Slatine bo do konca leta obnovilo lokalno
cesto Cerovec–Sv. Štefan. Občina se je
odločila obnoviti in razširiti voziščno
konstrukcijo lokalne ceste od objekta
Ješovec pri Šmarju 7 do odcepa za objekt
Brezje pri Lekmarju 1. Ureditev trase v
dolžini 4.670 metrov bo izvedena v dveh
fazah. Pogodbena vrednost načrtovanih
del je 1.052.706 evrov.
Nova ureditev predvideva struganje
obstoječega asfaltnega sloja in dograditev
gramozne grede ter nosilni in obrabni
sloj asfalta. Odvodnjavanje bo urejeno z
dograditvijo asfaltnih muld, čiščenjem
obstoječih jarkov, izvedbo novih jarkov in
drenažami. Namen gradnje je zagotovitev
večje prometne varnosti in zmanjšanje
stroškov vzdrževanja.
V času obnove bo moten lokalni promet.
Domačine in uporabnike ceste prosimo
za razumevanje.
Sergeja Javornik

Andrej Kitak, direktor podjetja KIT-AK gradnje, in
župan Matija Čakš sta pogodbo o obnovi ceste
podpisala 13. maja 2019.
foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

OBVESTILO O GRADNJI
PLINOVODNEGA OMREŽJA
Petrol Ljubljana kot koncesionar za
izgradnjo plinovodnega omrežja v Šmarju
pri Jelšah izvaja dela na terenu, ki bodo
zaključena do konca junija. V času gradnje
je moten promet z motornimi vozili zaradi
polovičnih zapor in občasnih kratkotrajnih
popolnih zapor cest. Vsa delovišča so
ustrezno označena s prometno signalizacijo.
Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo
ter prosimo za strpnost in dosledno
upoštevanje signalizacije.
Občinska uprava

SANIRAN PLAZ NAD
CESTO BABNA REKA–
STRTENICA
Končana so vsa predvidena sanacijska dela
na plazu Babna Reka–Strtenica. Izvajalec
Marjan Sajko je med drugim zaključil
vse drenaže, izvedel zemeljska dela in
gramozne nasipe ter izvedel še asfaltiranje
obnovljenega cestišča. Izvajalec Marjan
Sajko je bil izbran v postopku javnega
naročila. Načrtovana je bila fazna sanacija
približno 5 hektarjev velikega zemljišča
in 750-metrskega odseka lokalne ceste.
Pogodbena vrednost del znaša 454.798
evrov. Glavnino denarja za sanacijo
zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor;
iz lanskega državnega proračuna je za
izvedbo prve faze zagotovljenih 175.000
evrov, za drugo fazo pa 196.000 evrov iz
letošnjega državnega proračuna. Občina
Šmarje pri Jelšah bo zagotovila denar za
DDV in gradbeni nadzor.
Sergeja Javornik

V pogodbenem roku so bila opravljena vsa
sanacijska dela.
foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

NOVOST,
SOFINANCIRANJE
STERILIZACIJE IN
KASTRACIJE MAČK
Občina Šmarje pri Jelšah je letos uvedla
novost na področju skrbi za zapuščene
živali. Da bi bilo teh živali čim manj,
je občina objavila javni razpis za
sofinanciranje sterilizacije in kastracije
lastniških mačk. V proračunu je
načrtovanih 3.000 evrov, ki so po razpisu
namenjena za sofinanciranje storitev
kastracije in sterilizacije lastniških mačk do
višine 40 odstotkov cene storitve vključno
z DDV-jem, vendar ne več kot 30 evrov za
sterilizacijo mačke in 20 evrov za kastracijo
mačka.
Lastniki mačk s stalnim prebivališčem v
občini lahko uveljavljajo subvencijo, če
je bila storitev opravljena od 1.1.2019 do
vključno 30.10.2019.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 30. 10. 2019. Dodatne
informacije lahko pridobite v oddelku za
gospodarstvo občine.
mag. Zinka Berk, vodja
oddelka za gospodarstvo

V NOVE PROSTORE OB
KONCU POLETJA
Poslovni prostori v delu prvega in v celoti
drugega nadstropja v obnovljeni stavbi
''Šmarskega hrama'' čakajo na vselitev
občinske uprave. V sodobnih svetlih
prostorih manjka samo še pisarniška
oprema, ki jo bo izdelalo na javnem razpisu
izbrano podjetje HI-PO iz Grosupljega.
Nove prostore bomo najprej ustrezno
opremili, sledila bo selitev na novo lokacijo,
predvidoma ob koncu poletja.
Vsem občanom se že vnaprej iskreno
opravičujemo za morebitne nevšečnosti,
ki jih bo selitev povzročila, saj bo
zaradi izklopa računalniškega in
telekomunikacijskega omrežja delo
občinske uprave močno omejeno.
mag. Anita Reich, v. d. direktorice
občinske uprave
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SKRBIMO ZA RAZVOJ
KMETIJSTVA
Občina je v letošnjem proračunu ponovno
zagotovila denar za subvencije v kmetijstvu.
Subvencije so za naložbe v kmetijska gospodarstva, razvoj
dopolnilnih dejavnosti, zavarovalne premije, izobraževanja in
različne dejavnosti v okviru delovanja društev. Z dodeljevanjem
subvencij za področje kmetijske proizvodnje želimo izboljšati
splošno učinkovitost in trajnost delovanja kmetijskih gospodarstev
tako, da se znižujejo stroški ter povečuje učinkovitost in tržnost
proizvodov. Želimo izboljšati naravno okolje, higienske razmere in
standarde za dobrobit živali.

z dopolnilnimi dejavnostmi.
V letošnjem proračunu je za različne namene pospeševanja
kmetijstva namenjenih 109.100 evrov, kar je 25 odstotkov več kot
preteklo leto. Kljub znatno povečanim sredstvom za te namene in
sorazmerno pozno objavljenemu razpisu za pridobitev subvencij
smo večino sredstev po posameznih namenih pospeševanja
kmetijstva že izčrpali, nekaj pa jih je še na voljo.
Podrobnejše informacije o tovrstnih pomočeh, postopkih
pridobitve, zahtevanih pogojih in obveznostih prosilcev lahko
pridobite v oddelku za gospodarstvo.
mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

Občina sofinancira približno 30 odstotkov upravičenih stroškov
naložbe, v nekaterih primerih je stopnja tudi do 50-odstotna.
Osnovni pogoj za pridobitev subvencij za naložbe v kmetijska
gospodarstva je zbirna vloga za neposredna plačila.
Pogoji za pridobitev sredstev so v letošnjem razpisu podobni kot
v preteklih letih. Opozoriti pa velja, da subvencije za prekrivanje
streh (razen na hlevih) na pomožnih gospodarskih objektih ni
možno pridobiti, razen če gre za salonitne plošče ali lepenko.
Uveljavljena je finančna omejitev črpanja sredstev v obdobju
zadnjih 5 let za tiste vlagatelje, ki so v tem obdobju
že večkrat kandidirali in presegli omejitev ter se ne ukvarjajo

S subvencijami prispevamo k ohranjanju kmetij in urejenosti podeželja.
foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

KONČANA PRVA FAZA
KANALIZACIJE GROBELNO
V prvi polovici junija bomo slovesno
obeležili zaključek prve faze izgradnje
kanalizacijskega sistema v naselju Grobelno.
Gradbeno podjetje Stiplovšek iz Belega je z deli začelo konec
preteklega leta. Zgrajenih je 767 metrov fekalnega kanala in
28 hišnih priključkov. Pogodbena vrednost del znaša 258.390
evrov. Urejena je še meteorna kanalizacija v treh ulicah, pol
kilometra občinskih cest ima novo asfaltno prevleko. Ob tej
naložbi je podjetje OKP Rogaška Slatina sočasno zamenjalo 325
metrov precej dotrajanih vodovodnih cevi. Vzporedno z gradnjo
kanalizacijskega sistema je Telekom položil optični kabel in zgradil
telekomunikacijski vod.
Zgrajena kanalizacija trenutno še ni v funkciji, saj je
trebapredhodno zgraditi še čistilno napravo. Postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja že teče. Ocenjena vrednost te naložbe
je 970 tisoč evrov. Občina računa na možnost sofinanciranja s
strani države in Evrope. Še letos želi Občina s projektom gradnje
kanalizacije nadaljevati, tako da bi se zgradil fekalni kanal od
železniške proge do bodoče čistilne naprave.
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V naselju Grobelno je končana gradnja prve faze kanalizacijskega sistema.
foto: arhiv občine šmarje pri jelšah

Glavna razloga za izgradnjo čistilne naprave Grobelno in
fekalnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Grobelno in
Šentvid je zakonodaja s področja varstva okolja ter neurejen
sistem odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na območju
aglomeracije. Po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje
Hidrosvet iz Celja, je v celoti predvidena gradnja 8 km fekalnega
kanala, 300 m meteornega kanala in 122 hišnih priključkov na
sistem javnega kanalizacijskega omrežja. V naselju Grobelno
je predvidena skupna čistilna naprava z zmogljivostjo 1.500
populacijskih enot.
Zdenka Kos

I Z O B Č I N S K E U P R AV E

V čistilni akciji
pobrali 2.100 kg odpadkov
V aprilski čistilni akciji Očistimo in uredimo občino Šmarje pri Jelšah
je bilo zbranih 2.100 kg odpadkov. Čistilno akcijo smo izvedli v sklopu
akcije Dan za spremembe.
Na odlagališče v Tuncovcu je bilo pripeljanih 1.470 kg pobranih odpadkov, v zbirni center
v Šmarju pri Jelšah 630 kg. Samo na območju krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah so zbrali
450 kilogramov smeti. V ostalih krajevnih skupnosti so udeleženci skupaj pobrali več kot
200 vrečk odpadkov.
Akcija je potekala na območju vseh desetih krajevnih skupnosti. V glavnem so čistili
ob cestah, kolesarski stezi, sprehajalnih poteh. Občina je prispevala vrečke in rokavice,
organizacijo čistilne akcije so na svojem območju prevzele krajevne skupnosti, na nekaterih
območjih so se zelo aktivno vključila društva. Skupno število udeležencev je preseglo 250.
Hvala vsem, ki ste s svojo udeležbo in opravljenim delom dokazali, da vam ni vseeno.
Hvala krajevnim skupnostim za koordinacijo in pogostitve, ki so jih organizirali za
udeležence čistilne akcije. Hvala tudi vsem društvom in klubom, ki so se organizirano
pridružili na terenu. Hvala tudi zaposlenim v zavodu za turizem, šport in mladino kot
številnim zasebnikom za pomoč pri odvozu odpadkov.
Več podatkov o čistilni akciji po posameznih krajevnih skupnostih in fotografij je
objavljenih na naši spletni strani www.smarje.si.
Sergeja Javornik

foto: arhiv krajevnih skupnosti in foto klub šmarje
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ENERGETSKE OBNOVE PO TERMINSKEM
NAČRTU
Predvidena dela v sklopu energetskih obnov
objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah potekajo po
terminskem načrtu. Gradbena dela bodo zaključena
do konca junija.
Sedem objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah bo celovito
energetsko obnovljenih, in sicer podružnične osnovne šole Šentvid,
Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, stara šola, centralna osnovna šole
in zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah. Glede na stanje objektov
bodo obnovljene fasade, vgrajena strešna toplotna izolacija,
zamenjano stavbno pohištvo, vgrajena zunanja senčila. Predvidena je
izboljšava ogrevalnega siste-ma in menjava energetsko neučinkovite
razsvetljave. Vzpostavljeno bo energetsko upravljanje, preko katerega
bo zagotovljeno doseganje želenih prihrankov energije.
Za dva objekta je predvidena tehnološka energetska obnova.
V objektu knjižnice v Šmarju pri Jelšah je predvidena prenova
kotlovnice na zemeljski plin, v objektu telovadnice pri centralni
osnovni šoli bosta obnovljeni toplotna postaja in obstoječa
energetsko neučinkovita razsvetljava.
Naložbena vrednost znaša nekaj več kot 1,9 milijona evrov. Izbrani
koncesionar Petrol zagotavlja več kot 960.000 evrov, kohezijska
sredstva znašajo približno 710.000 evrov, Občina v proračunu
zagotavlja 244.000 tisoč evrov. Projekt bo izveden v skladu z določili
programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike
za obdobje 2014–2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje
kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014–2020.
PREVIDNOST NE BO ODVEČ
Gradbišča ob objektih so zavarovana, vse obiskovalce objektov
pa prosimo za upoštevanje varnostnih navodil. Zaradi obnove
zdravstvenega doma je nekoliko ovirana uporaba parkirišč,
predvsem pred vhodom v objekt. Za potrebe parkiranja zaposlenih
v zdravstvenem domu je zača-sno ukinjena modra cona pri Skazovi
hiši, uporabniki lahko parkirajo na obsto-ječih parkiriščih okoli
zdravstvenega doma. Priporočamo tudi uporabo ostalih parkirišč v
kraju. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in potrpežljivost.
Sergeja Javornik, mag. Anita Reich, v. d. direktorice občinske uprave

Srednjeveska
pustolovscina za
solske skupine
Ogled srednjeveskega trga
lemberg in rotovza

S svojo historično funkcijo opozarjata na
pomen in častitljivo zgodovino. Rotovž
predstavlja simbol zgodovine trga, njegovih
pravic in privilegijev, v katerem si bomo
ogledali stalno zbirko, Roko pravice,
pranger in druge srednjeveške skrivnosti.

Iskanje viteskega zaklada

Po poti do sv. Pankracija bomo v skupini,
skozi igro in namige iskali viteški zaklad.

Viteska malica

Ob uspešni najdbi sledi okrepčilo s pravo
viteško malico.

Kreativne tematske delavnice v
stari soli lemberg
× kaligrafija - lepopisje s peresom
× Izdelava prenosne, namizne igre - mlin

Rezervacije in informacije

Izbrani program prilagodimo starosti
učencev in uskladimo z učnim programom.

Zaradi obnove zdravstvenega doma je nekoliko ovirana uporaba parkirišč.
foto: arhiv občine šmarje pri jelšah
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Zavod TŠM
Celjska cesta 6
3240 Šmarje pri Jelšah
T | +386 (0)8 201 03 91
E | spela.zaberl@tsm-smarje.si
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vanljeni na otvoritev

5. 6. 2019
dom upokojencev šmarje pri jelšah

1. 10. 2019

NAROČNIK OGLASA: GOSTILNA KRPAN

dom upokojencev, enota podčetrtek

B R E Z P L AČ N E O B J AV E

DEMENCI PRIJAZNE TOČKE
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FILM IN KINO

FAF JE MAJHEN
FILMSKI FESTIVAL
Z OGROMNIM
SRCEM
ŽIGA PLANINŠEK

Režiser in scenarist Miha Čelar je bil gost na
pogovornem večeru. foto: marko samec

Prijeten pozdrav, dragi ljubitelji kina. Že
četrto leto zapored smo dokazali, da je
Šmarje festivalski kraj, ki privabi filmske
ustvarjalce iz več koncev države. 10. in 11.
maja se je tako v našem filmu prijaznem
kraju nabralo vseh tistih, ki ne le, da v filmu
uživajo do te mere, da jim ne uide veliko
filmskih podrobnosti ter novosti, temveč
čutijo tudi potrebo, da filme ustvarjajo,
nekateri amatersko, spet drugi pa tudi
neodvisno. Filmski ustvarjalci, pisana
druščina, so na letošnji FAF prijavili 10
kratkih filmov in s tematsko raznolikostjo,
dodelanimi zgodbami, natančnimi
režijskimi odločitvami in dobro fotografijo
zopet spravili strokovno komisijo (letos
v zasedbi Mateja Patljaka, Špele Rožman,
Žige Planinška, Boštjana Vrhovca in dr.
Marka Samca) pred težko nalogo, ko je
šlo za podeljevanje lovorik. Odločitev je
naposled padla in nagrade so šle v roke
ustvarjalcev. Titulo ter kipec za najboljši
film po izboru strokovne žirije si je zaslužilo
delo Tadeja Vintarja in ekipe (ŠCC, Srednja
šola za mehatroniko in medije) z naslovom
Hrepenenje, ki ga odlikuje pozorna in
sočutna vzpostavitev odnosa do problema
mladega osamljenega dekleta, avtor pa
je zgodbo dodatno podkrepil z uporabo
izčiščenega, nepomembnih elementov
in odvečnega dialoga razbremenjenega
filmskega jezika ter z dobro rabo simbolike.
Drugo mesto si je prislužil Gašper Markun
z ekipo s filmom Sam, ki skozi presenetljiv

Program Mladi filmar sta igrivo povezovala
Mia in Blaž. foto: marko samec

obrat pokaže, kako hitro obsojamo drugega,
ki beži od majhnih obveznosti, ker s sabo
nosi velike stiske. Film odlikuje prepričljiva
in neokorna igra. Nagrada za tretje mesto pa
je šla v roke Jana Fabrisa in njegove ekipe.
Ustvarili so film z naslovom Modri zajček, ki
temelji na vrhunski in detajlirani fotografiji,
kajti vsak kader filma je dejansko fotografija,
na kateri so edini premikajoči element liki.
Filmu je nagrado prinesla globoka zgodba o
ženski, ki jo je depresija oropala dostojnega
življenja. Vsak kader je kakor nov preizkus
zanjo ter nudi nov premislek za gledalca.
Kakor večina festivalov, ki so vredni imena,
je šmarski festival tudi letos imel pestro
spremljevalno dogajanje. Za plaketo v
kategoriji Mladi filmar so se potegovali
otroci starejši od 15 let. Mladi filmski
ustvarjalci, ki se s filmskim medijem
šele spogledujejo, pa so imeli možnost
sodelovanja na filmski delavnici in ustvariti
kratek film. Prvi večer pa je, kakor veleva
nekajletna tradicija, ponudil pogovor
z enim izmed uveljavljenih slovenskih
filmskih ustvarjalcev. Letos je bil to režiser
in scenarist Miha Čelar. Na koncu koncev
pa se je vse sklenilo v soboto s prav prijetno
pogostitvijo, kjer se je dalo prisluhniti
navdušenim komentarjem tako s strani
ustvarjalcev kot tudi gledalcev. Ponosno
lahko rečemo, da smo veliki ljubitelji sedme
umetnosti.

Ustvarjalci filma Hrepenenje, ki je prejel nagrado
za najboljši film po izboru strokovne žirije.
foto: severina kovačič
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DOMOZNANSKA KAMRA

šmarski podeželski
zdravniki (1870-1970)

Življenje in delo prvih ljudskih zdravnikov
Mateja Žagar, bibliotekarka, domoznanska zbirka knjižnice šmarje pri jelšah

Nedavno smo v šmarskem
kulturnem domu otvorili
domoznansko razstavo o prvih
zdravnikih, ki so delovali v
našem kraju v letih med 1870
in 1970. Razstava, katere del bo
postavljen kot stalna razstava v
Zdravstvenem domu Šmarje pri
Jelšah, je nastala iz dokumentov,
ki jih hranimo v domoznanski
zbirki Knjižnice Šmarje pri
Jelšah ter dokumentov zasebnih
zbirk Guste Grobin in Janeza
Anderluha. Razstava bo na
ogled do konca junija 2019.

DR. JOSIP VOŠNJAK
zdravnik v Šmarju od leta 1870 do 1872
Dr. Josip Vošnjak je bil prvi doktor
medicine, ki je deloval v Šmarju pri
Jelšah kot okrožni oz. podeželski
zdravnik. Poleg zdravniškega poklica
se je ukvarjal tudi s politiko in v času
bivanja v Šmarju opravljal še delo
načelnika okrajnega zastopa. Skupaj s
Francem Skazo sta v Šmarju ustanovila
napredno politično društvo Naprej ter
prvo slovensko tiskarno v Mariboru,
katere pogodba je bila podpisana v
Skazovi hiši v Šmarju, Franc Skaza pa je
postal lastnik te tiskarne.

Zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah s prvim prizidkom, 1978. Spredaj službeni avto dr. Joška Majhna.
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DR. JOŽEF RAKEŽ

zdravnik v Šmarju od 1894 do 1935

Po Vošnjakovem odhodu je bilo Šmarje dlje

priljubljen hobi je bilo fotografiranje,
imel pa je tudi prvi avtomobil v Šmarju.

takratni občini Šmarje pri Jelšah, ki je v
šestdesetih letih preteklega stoletja dobila
moderne zdravstvene domove v Šmarju pri
Jelšah, Rogaški Slatini in Rogatcu ter nove
zdravstvene postaje v Podčetrtku, Kozjem
in Bistrici ob Sotli. Skrbel je za dobre
delovne pogoje zdravnikov in ostalega
zdravstvenega osebja, predvsem pa za
pogoje zdravljenja bolnikov.
AMALIJA ANDERLUH

prva zobozdravnica od 1948 do 1968

časa brez stalnega zdravnika. V teh letih
se omenja zdravnik Johan Cepelka, ki je
deloval tudi v Podčetrtku, leta 1893 pa je
iz Koroške v Šmarje prišel dr. Jožef Rakež.
Zdravstveno ordinacijo in lekarno je imel
v družinski hiši, ki je stala na mestu, kjer
je danes policijska postaja. Oboževal je
književnost, rad je recitiral in pisal. Poleg
Križevačkih statutov je izdal knjižico Uho
in sluh in vrsto strokovnih člankov ter
drugih prispevkov v slovenski periodiki.
Bil je član krajevnega šolskega odbora in
odbora šmarske Hranilnice in posojilnice.
DR. VIKTOR LORGER

zdravnik v Šmarju od 1924 do 1971

DR. JOŠKO MAJHEN

zdravnik v Šmarju od 1953 do 1988

Dr. Joško Majhen se je za poklic zdravnika
odločil že v otroštvu, saj je imel dobrega
vzornika v svojem dedku dr. Jožefu Rakežu.
Leta 1953 je doktoriral in se zaposlil za
nekaj časa v Slovenj Gradcu, kmalu zatem
pa v Šmarju pri Jelšah, kjer je bil leta 1960
imenovan za upravnika zdravstvenega
doma. Od leta 1978 in vse do prerane
smrti leta 1988 je delal kot direktor ZD
Šmarje pri Jelšah. Večino časa je posvečal
delu zdravnika splošne medicine, predaval
na številnih simpozijih, poleg tega je
skrbel za organizacijo zdravstva v celotni

Amalija Anderluh je v Šmarje prišla iz
Bele krajine. Tukaj se je leta 1933 poročila
z Avgustom Andrluhom. Dentistično šolo
je končala v Ljubljani, ob njej se je tudi
Avgust učil za zobotehnika. Pred začetkom
druge svetovne vojne sta se preselila v
Črnomelj, kjer je imela Amalija svojo
zobno ordinacijo. Kmalu po vojni sta se
vrnila v Šmarje in leta 1948 kot prva uradna
zobozdravstvena uslužbenca prevzela
zobozdravstveno delo v novoustanovljeni
zobni in zdravstveni ambulanti v Skazovi
hiši poleg dr. Viktorja Lorgerja. Avgust
Anderluh je bil v Šmarju več let župan.
Izredno aktivna sta bila tudi v kulturi, v letu
1949 ustanovljenem Kulturno-umetniškem
društvu Anton Aškerc, v okviru katerega
je delovala dramska skupina pod njunim
okriljem. Tako sta v povojnem času z
izborom raznovrstnih iger, režijo in dobro
izvedbo popeljala amatersko dramsko
skupino do velikega uspeha.

Dr. Viktor Lorger se je rodil v Šmarju. Po
končani medicinski fakulteti v Gradcu
je leta 1924 v Šmarju odprl privatno
zdravstveno ordinacijo in kasneje
postal banovinski oz. uradni zdravnik
ter upravnik zdravstvenega doma. Kot
okrajni sanitetni referent in vztrajen
organizator preventivnega dela je prirejal
številne tečaje in potujoče razstave o
preventivni medicini, higieni in prvi
pomoči. Med leti 1934 in 1936 je bil tudi
župan, v tem času je Šmarju priskrbel
vodovod in bazen. Rad je planinaril,
se večkrat podal s prijatelji na Triglav
in druge slovenske vrhove. Njegov
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Minka Gantar na zaključku
Bralne značke za starše

Minka Gantar med pogovorom. foto: arhiv šole

in praktičnem znanju. Teoretično znanje je zajemalo znanje iz
prve pomoči in zgodovine Rdečega križa. Praktično znanje so
ekipe izkazale na treh delovnih točkah, na vsaki od njih so morale
oskrbeti po dva poškodovanca. Našo šolo so zastopale Sergeja
Jezovšek, Manca Korenjak Šoster, Tia Grobovšek, Laura Lipar,
Ema Verbovšek, Špela Gobec in Neža Močenik. Dekleta so se
razveselila drugega mesta. Za dobro sodelovanje in strokovno
podporo se zahvaljujemo Območnemu združenju RK Šmarje pri
Jelšah in gospe Klavdiji Lipnik Čakš.
Marija Kuraj, mentorica

Dve zlati in dvanajst srebrnih priznanj
na državnem tekmovanju iz znanja
Vesele šole

Starši naših učencev so se tudi letos množično odzvali povabilu,
da sodelujejo pri Bralni znački za starše in so tako pri branju
zgled svojim otrokom. Na zaključnem srečanju so se srečali z
motivacijsko govornico in prehransko svetovalko Minko Gantar.
Pogovor z njo je vodila Tanja Jurjec.
Minka Gantar je mati treh hčera, je raziskovalka življenja in vsega,
kar je povezano z njim, predvsem pa z zdravjem človeka. Zbrane
je navdušila s svojo energijo in predstavila, kako spodbuja ljudi,
da začnejo popotovanje do osebne sreče in zdravja. Svoje znanje je
zbrala v knjigah Ko imajo hormoni žur in Ko ima življenje žur.
Bralno značko za starše smo organizirali že sedmo leto zapored, 45
staršev se je udeležilo zaključnega srečanja, vseh 174 sodelujočih pa
je prejelo zaslužena bralna priznanja.
Tanja Jurjec in Monika Javornik, knjižničarki

13. regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči

Naši veselošolci. foto: arhiv šole

Na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole je sodelovalo14
učencev OŠ Šmarje pri Jelšah s podružnicami. Že na šolskem
tekmovanju so izstopali po odličnem znanju, na državnem pa
dokazali, da sodijo v sam vrh. Blaž Hajnšek, Kaja Žnidarec, Melita
Zagajšek, Blaž Kolar, Ven Krobat, Eva Mužerlin, Ana Korenjak
Šoster, Lara Šuc, Nela Jurjec, Tilen Artnak, Manca Korenjak
Šoster in Lana Likar so osvojili srebrna priznanja. Posebej sta
zablesteli Kristina Trkmič, ki je prejela zlato priznanje, in
Tina Tiara Opalič, ki je dosegla vse možne točke.
Ivica Rošer, Milena Pevec, Boža Gojtan in Maja Krmpotić, mentorice

Predstavili smo se na Paradi učenja

Uspešna ekipa prve pomoči. foto: arhiv šole

V torek, 17. aprila, smo se udeležili 13. regijskega tekmovanja
iz znanja prve pomoči na OŠ Dramlje. Na tekmovanju je
sodelovalo osem ekip, ki so se med seboj pomerile v teoretičnem
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V sredo, 15. maja 2019, se je na Paradi učenja, osrednji prireditvi
Tedna vseživljenjskega učenja, s svojo stojnico predstavila tudi OŠ
Šmarje pri Jelšah. V ospredju so bile aktivnosti, ki jih izvajamo v
okviru programa Ekošola. Učenke so obiskovalce seznanile, kaj
vse v šoli naredimo na področju odgovornega ravnanja s hrano,
samooskrbe, ozaveščanja o posledicah podnebnih sprememb ...
in jim ponudile letake, da so o naših okoljevarstvenih dejavnostih
lahko prebrali še kaj več. V pokušino so jim ponudile tudi zanimive
jedi: krompirjev kruh, namaz iz belega fižola in pecivo beračeva
torba. Slednje so pripravile po receptu iz knjižice ročno napisanih

receptov za jedi iz sestavin, ki v naših kuhinjah pogosto ostajajo.
Na Paradi učenja je sodelovala tudi šolska ekipa prve pomoči in
pod sloganom Pomagam prvi prikazala oskrbo pogostih poškodb.
Marjeta Dečman Iglič, Marija Kuraj, Polona Štante,
Monika Javornik, mentorice

Dekleta so z zanimivo predstavitvijo privabljala obiskovalce.
foto: arhiv šole

Rastem s knjigo – srečanje s pisateljico
Natašo Konc Lorenzutti

Na dan Parade učenja, v sredo, 15. maja 2019, so se sedmošolci
v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah srečali s pisateljico Natašo
Konc Lorenzutti. V okviru projekta Rastem s knjigo – izvirno
slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu so že
v začetku šolskega leta v dar prejeli njeno knjigo Avtobus ob treh,
na srečanju pa so avtorico spoznali še v živo, jo povprašali kaj
onastajanju mladinskega romana in nasploh o njenem literarnem
ustvarjanju. Uživali so tudi v kamišibaju, svojevrstni umetnosti
pripovedovanja zgodb, ki jo Lorenzuttijeva kot gledališka igralka
odlično obvlada. Popeljala jih je v modrosti ljudskih basni,
preoblečenih v rime in zbranih v knjigi Krilate in kosmate basni.
Na koncu se je pisateljica s sedmošolci še fotografirala in podpisala
knjige, ki bodo mladim bralcem gotovo v trajen spomin.
Monika Javornik

VPIS OTROK
V VRTEC
ZA ŠOLSKO
LETO 2019/20
Od prvega do petega aprila je potekal vpis novincev za šolsko
leto 2019/20. Prav tako so v omenjenem terminu potekala
odprta vrata, kjer so se lahko starši skupaj s svojimi otroki
seznanili s potekom življenja in dela v vrtcu.
Do konca razpisa je prispelo 95 vlog za vpis, od tega 78 vlog
za vpis v septembru in 17 vlog za vpis med šolskim letom.
Glede na predvideno število prostih mest ugotavljamo, da je
prostih mest za vpis v septembru 2019 dovolj za vse novince,
za katere so vloge prispele pravočasno ter hkrati izpolnjujejo
vse zakonske pogoje za vpis.
Na voljo je še nekaj prostih mest za vpis v septembru, tako
da so starši še vedno vabljeni, da podajo vlogo za vpis. Za
dodatne informacije lahko kontaktirajo svetovalno delavko
ali se osebno oglasijo v vrtcu.
Vloge za vpis med šolskim letom sprejemamo skozi vse leto
in jih bomo obravnavali v skladu s Pravilnikom o postopku
sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (UR.L.RS
117/08 in 35/10), o čemer so bili starši že pisno obveščeni.
Hkrati so bili vsi starši že vabljeni na sestanek novincev,
ki bo potekal 5. 6. 2019 v centralni enoti Sonček.
Vrtec bo otroke razporedil v posamezne oddelke, pri čemer
lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane
oddelke. Cene posameznih oddelkov so v skladu s Sklepom
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem
vrtcu Šmarje pri Jelšah (UR.L.RS 6/2019) od 1. 2. 2019
naslednje:
– oddelki starostne skupine od 1–3 let
– oddelki starostne skupine od 3–6 let
– oddelki starostne skupine od 3–4 let
in kombinirani oddelki 			

494,00 EUR;
369,00 EUR;
411,00 EUR.

Jelka Kitak, Ravnateljica JZ Vrtec Šmarje pri Jelšah

Nataša Konc Lorenzutti in 7. c. foto: arhiv šole
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Igrišča Otroškega vrtca
Šmarje pri Jelšah
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah posluje na osmih lokacijah.
Poleg dveh večjih enot Sonček in Livada so oddelki še na vseh
podružničnih šolah. Na vseh teh lokacijah so tudi otroška igrišča,
ki jih s pridom uporabljajo otroci vrtca, na podružnicah pa tudi
šolski otroci. Za vsa igrišča skrbimo po najboljših močeh in
izvajamo vse potrebne preglede. Za letos smo načrtovali temeljito
prenovo igral na igriščih podružnic. Gre za velik delovni in
finančni zalogaj, zato smo z navdušenjem sprejeli pomoč podjetja
Vitli Krpan, d.o.o., ki nam je ponudilo brezplačno barvanje igral s
predhodnim odstranjevanjem starih nanosov. V preteklih letih se
je izkazalo, da ročna obnova barvnih premazov ni uspešna, saj se je
barva vedno znova luščila.
Na pobudo župana, gospoda Matije Čakša, ta igrišča po končani
obnovi odpiramo tudi izven delovnega časa vrtca. S tem bomo
omogočili vam krajanom, da z otroki preživljate popoldanski čas
tudi na naših igralih. Igrišča bomo odpirali postopoma, takoj po
dokončani prenovi vsakega posebej. Tako sta že prvi odprti otroški
igrišči na Sladki Gori in v Mestinju. Ob odprtju vsakega igrišča
posebej je oz. bo na vhodna vrata obešena tudi obvestilna tabla. Ob
tem se obračamo na vse vas, ki boste obiskali otroška igrišča, da
upoštevate navodila na tablah, ki bodo oz. so že nameščena na vseh
vhodih ter da z igrali in na samem igrišču skrbno ravnate. Le skupna
skrb nam bo omogočala in zagotavljala varno igro otrok na igriščih.
Iskreno se zahvaljujemo podjetju Vitli Krpan, d.o.o., za velikodušno donacijo, ki so nam jo izkazali zdaj kot tudi v minulih letih.
Jelka Kitak, Ravnateljica JZ Vrtec Šmarje pri Jelšah

Vseživljensko učenje oseb
s posebnimi potrebami

Varstveno delovni center (VDC) Šmarje pri Jelšah, ki sodi pod
okrilje Varstveno delovnega centra Šentjur, ki je regijski zavod,
trenutno vključuje že 31 oseb z motnjo v duševnem in telesnem
razvoju iz celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega. V enoti
se poleg osnovne socialno varstvene storitve varstva, vodenja in
zaposlitve odvijajo številne aktivnosti vseživljenjskega učenja, ki
jim omogočajo učenje, izobraževanje oziroma pridobivanje novih
znanj in s tem možnosti za boljše in kvalitetnejše življenje, kar
se nam zdi zelo pomembno, saj se osebe s posebnimi potrebami
na različnih življenjskih področjih srečujejo z ovirami in
primanjkljaji, ki jim naravno onemogočajo »normalno« učenje,
izobraževanje in usvajanje znanj. Naši varovanci so željni novih
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znanj, veščin in kompetenc ter dosegajo na številnih področjih
izjemne rezultate. Zaposleni v enoti varovancem nudimo pomoč,
podporo pri usvajanju novih znanj in veščin, jih usmerjamo,
motiviramo in spodbujamo. Velikokrat naletimo na pomanjkanje
posluha in finančne podpore ravno s strani države, smo pa veseli,
da se v okolju, kjer delujemo, povezujemo še sštevilnimi drugimi
institucijami, ki našim varovancem omogočajo vključevanje in
vseživljenjsko učenje. Tako letos v sodelovanju z Ljudsko univerzo
Rogaška Slatina naši varovanci izpopolnjujejo znanje s področja
angleškega jezika in računalništva, v sodelovanju z Zavodom
Prom se učijo novih plesnih korakov, v sodelovanju s Knjižnico
in KD Šmarje pri Jelšah obiskujemo številne prireditve, beremo
knjige, prisluhnemo številnim potopisnim in drugim predavanjem,
nastopamo z raznovrstnimi plesnimi in pevskimi točkami na
številnih prireditvah, se športno udejstvujemo na različnih športnih
tekmovanjih gibanja Specialna olimpiada Slovenije. Že drugo leto
zapored smo se udeležili tudi Teka po šmarskih bregih, sodelujemo
z JZ za turizem, šport in mladino, ki nas povabi, da se na različnih
prireditvah predstavimo z izdelki našega lastnega ustvarjalnega
programa in se udeležimo različnih ustvarjalnih delavnic, ki jih
organizirajo. Sodelujemo tudi z Zdravstvenim domom Šmarje,
ki izvaja zdravstveno preventivna predavanja na različne teme,
z Vrtcem in Osnovno šolo Šmarje, z Društvom Sožitje Obsotelje
in Kozjansko ter z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah ...
Smo na dobri poti, saj sodelovanje s številnimi organizacijami
vodi k izboljšanju kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami.
Vseživljenjsko učenje pa za nas pomeni tudi druženje in
spoznavanje novih oseb ter predstavitev življenja v naši enoti,
zato si želimo, da bi nas ljudje večkrat obiskali v naših prostorih
na Slomškovi ulici, si ogledali, kaj vse počnemo in ustvarjamo, z
nakupom unikatnega izdelka pa bi nagradili delo oseb s posebnimi
potrebami. K sodelovanju vabimo tudi prostovoljce.
Urška Škrljanc

Tek po šmarskih bregih. foto: arhiv vdc
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ROMARSKE POTI
Iz Šmarja do
Sladke Gore
Novosti v Domu
upokojencev
Šmarje Pri Jelšah
V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah
skušamo bivanje naših stanovalcev dvigniti
na višji nivo. Tako smo v letošnjem letu
otvorili Kotiček za sproščanje, ki je namenjen
stanovalcem in vsem ostalim, ki v tem hitrem
tempu življenja potrebujejo razvajanje za
dušo in telo. Na voljo imamo različne kopeli
z dodatki (sol, mleko, zelišča ...), ki si jih
naši stanovalci izberejo glede na počutje in
potrebe. V samem prostoru je poskrbljeno
tudi za sproščujoče vonjave (s 100% eteričnimi
olji) in primerno glasbo. Vsi ti pristopi
imajo neposredni dostop do čustvenega in
podzavestnega sveta. Imajo pozitivne učinke
na vedenje ter spodbujajo spominjanje
lepih in prijetnih trenutkov. Celotni tretma
pripomore k boljšemu počutju telesa in duha.
Uporabljamo tudi barvno terapijo, in sicer s
tehniko, kjer se uporabljajo različni spektri
svetlobe. Vsaka barva ima drugačne učinke
na telo kot celoto (na samo telo, čustva in
dušo). Naši stanovalci in svojci so nad novo
pridobitvijo navdušeni, prav tako pa pri naših
stanovalcih opažamo pozitivne učinke.
Drugi večji pridobitvi pa nas čakata v mesecu
juniju in oktobru, ko bomo imeli otvoritev
Demenci prijazne točke, 5. 6. 2019 v Domu
upokojencev Šmarje pri Jelšah ter 1. 10. 2019
v naši dislocirani enoti v Podčetrtku.
Točko bosta slavnostno otvorili Gordana
Drimel – direktorica Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah in predstavnica Spominčice –
Alzheimer Slovenija.
Demenci prijazna točka bo našim občanom
in ostalim obiskovalcem nudila vse potrebne
informacije o demenci.
Pomagali vam bomo, da boste lažje prepoznali
to bolezen, vam svetovali, kako obravnavati
takšne bolnike, kako se sporazumevati,
negovati, seznanjati svojce z novimi pristopi,
ki omogočajo lažje in bolj kakovostno življenje
bolnikov in svojcev.
Sara Nassib, mag. soc. dela

OGLED OBNOVLJENE CERKVE
MARIJINEGA VNEBOVZETJA V ŠMARJU PRI JELŠAH
Sprva si boste ogledali cerkev Marijinega vnebovzetja, ki
je velikokrat zapostavljena zaradi neposredne bližine sv.
Roka, ampak tako boste primerjali podeželsko arhitekturo
z veličastnim barokom. V svoji prvotni obliki je bila še
romanska stavba, novo podobo pa ji je dal barok v prvi
polovici 18. stoletja, ko so jo povišali in s prezidavami povečali.

OGLED KALVARIJE S CERKVIJO SV. ROKA IN
MUZEJA BAROKA ŠMARJE PRI JELŠAH
Baročna kalvarija, ki se vije iz Šmarja pri Jelšah do cerkve s
v. Roka na bližnjem hribu, je ena najslikovitejših na
slovenskih tleh in spada med sedem čudes Slovenije. Ob
sprehodu med kapelami boste občudovali kopije kiparskih
skupin s prizori iz pasijona, v Muzeju baroka pa si boste
lahko ogledali originalne kipe, katerih postavitev v
prostoru še nikogar ni pustila ravnodušnega.

OGLED TRGA LEMBERG Z ROTOVŽEM IN
POGOSTITEV S TRADICIONALNO KULINARIKO
Lokalni turistični vodnik vas bo popeljal na ogled trga
Lemberg, ki ima bogato in zanimivo preteklost. Ustavili
se boste ob kamnitem sramotilnem stebru sredi trga in si
ogledali Rotovž, v katerem je krajevna muzejska zbirka.
Nasmejali se boste ob šaljivih zgodbah o Lembržanih in
okušali tradicionalne jedi, kot so »jerpica«, »zafrkječa« in
»mlinčovka«.

OGLED MARIJINE CERKVE NA SLADKI GORI
Odpravili se boste na voden ogled Marijine cerkve na Sladki
Gori, kjer že od daleč zagledate lepoto več kot 250 let stare
baročne cerkve, izjemno arhitekturno delo, ki spada med
najpomembnejše kulturne spomenike na Štajerskem in
premore eno najlepših notranjosti v Sloveniji.

KOSILO NA TURISTICNI KMETIJI
Izlet boste zaključili s kosilom na eni izmed turističnih
kmetij, ki se ponaša z vrhunsko kuhinjo. Pripravili vam bodo
odlično domače kosilo in vam postregli domače vino.

REZERVACIJE IN INFORMACIJE
Zavod TŠM, Celjska cesta 6,
3240 Šmarje pri Jelšah
T | +386 (0)8 201 03 91
E | spela.zaberl@tsm-smarje.si
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Uspešno izvedeno usposabljanje
»Sobodajalstvo, Airbnb in
Booking.com poslovanje«
Razvojna agencija Sotla je v okviru projekta SPOT svetovanje
Savinjska organizirala 10-urno usposabljanje s področja
sobodajalstva. Za usposabljanje je bilo izredno veliko zanimanja
in tudi aktivna udeležba je pokazala, da je tematika aktualna in
zanimiva ter jo mnogi podjetniki vidijo kot dobro poslovno priložnost.
Udeleženci so pridobili vse potrebne informacije o zakonodaji, saj
jim je predavateljica Klara Korenč, strokovnjakinja na področju
legalizacije sobodajalstva in poslovanja preko Airbnb in Booking.
com celovito predstavila vse potrebno.
Udeleženci so spoznali različna prodajna spletna orodja in spoznali,
da je biti gostitelj lahko, vendar ne tako lahko, kot se na prvi pogled
zdi. Prav vse je pomembno: od osebne urejenosti, prvega vtisa,
servisa, čistoče … Verjamemo, da bomo na območju Obsotelja in
Kozjanskega kmalu pridobili dodatne, nove oziroma kvalitetnejše
ponudnike nastanitvenih kapacitet.
Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Usposabljanje “Sobodajalstvo, Airbnb in Booking.com poslovanje.”
foto: ra sotla

Bolezni, ki jih prenašajo klopi

S pomladjo in toplejšim vremenom se poveča nevarnost za okužbe,
ki jih prenašajo klopi. Slovenija sodi med endemska področja
za bolezni, ki jih prenašajo klopi, glede na pogostost klopnega
meningoencefalitisa pa se uvršča v sam vrh evropskih držav. Nevarnost okužbe z boleznimi traja lahko vse od februarja do novembra,
v primeru mile zime in vlažne pomladi pa tudi vse leto.
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Klopi imajo posebne žleze z izvodilom v ustih, ki izločajo slino,
v kateri so snovi, ki zavirajo strjevanje krvi in imunski odziv
ter blag anestetik. Vbod klopa zato ne boli in ga z lahkoto
spregledamo. Klop je lahko okužen z bakterijami in virusi in
jih tako med sesanjem človeške krvi, ko je pričvrščen na kožo,
prenese v človeka. Pri nas klopi prenašajo 3 vrste bolezni:
lymsko boreliozo, klopni meningoencefalitis in humano
granulocitnoanaplazmozo (erlihiozo) – redkejša bolezen.
Lymska borelioza je v Sloveniji daleč najbolj pogosta bolezen,
ki jo prenašajo klopi. Povzročajo jo bakterije, ki se imenujejo
borelije. Cepiva proti lymski boreliozi pri ljudeh ni, zato je
zelo pomembna zaščita, uporaba repelentov ter čimprejšnja
odstranitev prisesanega klopa. Bolezen se običajno začne z
rdečino, ki se pojavi nekaj dni do tednov po vbodu klopa, se
počasi širi in na sredini bledi. Tako dobi obliko obroča. Temu
pravimo erythemamigrans – potujoča rdečina.
Nekateri so alergični na klopovo slino pri njih se pojavi samo
rdečina na mestu vboda. To ni enako kot erythemamigrans. Že
v času kožnih sprememb ali prvih mesecih po izginotju se lahko
pojavijo tudi težave zaradi prizadetosti živčevja, sklepov in srca.
Lymsko boreliozo zdravimo z antibiotiki. Zdravljenje je uspešno
in enostavno v zgodnjih fazah bolezni, bolj zapleteno v poznejših
fazah in zastaranih oblikah, ki pa so na srečo redke.
Klopni meningoencefalitis je resno virusno vnetje, ki se prenaša
z vbodom okuženega klopa in povzroči vnetje možganskih
ovojnic in možganovine. Manj pogosta je okužba z uživanjem
okuženega svežega (nepasteriziranega) mleka in mlečnih izdelkov.
Okužba lahko poteka tudi brez bolezenskih znakov. V primeru
pojava znakov se v prvi fazi bolezni, ki se razvije približno en
teden po vbodu klopa, pojavijo težave s slabim počutjem, bolečinami v mišicah, glavobolom in vročino. Prvi fazi, ki je podobna
gripi, sledi premor, ki ji sledi druga faza, v kateri pride do vnetja
možganskih ovojnic in/ali možganskega tkiva. Smrtni izid je redek
(smrtnost 1–2%), pri več kot tretjini bolnikov pa ostanejo trajne
posledice – glavobol, utrujenost, motnje sluha, koncentracije,
razpoloženja, ... Bolnike se zdravi simptomatsko, saj zdravila za
zdravljenje okužbe ni. Za preprečevanje bolezni so pomembni
zaščitni ukrepi, najučinkovitejši način pa je zagotovo cepljenje,
ki obsega 3 osnovne odmerke in nato poživitvene odmerke.
sporočamo, da smo 1.4. začeli
izvajati cepljenja proti klopnemu
meningoencefalitisu tudi v zd šmarje
pri jelšah. pacienti se lahko naročijo
pri izbranem osebnem zdravniku, kjer
bodo dobili termin za cepljenje.
Aurora Nassib, dr.med.
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sobota,

15. 6. ob 2000, muzejski atrij
Tamburaški orkester iz Majšperka in Ana Ferme
ponedeljek,

24. 6. ob 2000, muzejski atrij
Duo Fuoco - Kaja Bicskey in Žan Stres
četrtek,

27. 6. ob 2000, sv. rok
Orgelski koncert Renate Bauer
sreda,

3. 7. ob 2000, sv. rok
Dialogi, godalni duo Haas-Firšt

torek,

13. 8. ob 2000, muzejski atrij
Kvartet Pušeljc
četrtek,

17. 8. ob 2000, muzejski atrij
Jazz večer s skupino Chaves
petek,

23. 8. ob 2000, sv. rok
Vokalna skupina Ingenium Ensemble
četrtek,

29. 8. ob 2000, sv. rok
Komorni godalni orkester Grex Symphoniacorum
nedelja,

LETOŠNJE ROKOVO POLETJE Z
NAJVEČ KONCERTI DOSLEJ

Letos se bo v Šmarju pri Jelšah
zvrstilo že osmo glasbeno
obarvano Rokovo poletje, v
katerem se bo odvilo največ
koncertov doslej. Ljubitelji resne
glasbe, zimzelenih melodij in
jazzovskih ritmov bodo priča kar
devetim glasbenim dogodkom, ki
se bodo od junija do septembra
zvrstili v cerkvi sv. Roka nad
Šmarjem in v atriju Muzeja
baroka.
Rokovo poletje 2019, katerega glavni
pokrovitelj je Občina Šmarje pri Jelšah,
se bo začelo na muzejsko poletno noč
v soboto, 15. junija, in sicer z glasbeno
uverturo tamburaškega orkestra iz
Majšperka in gostjo Ano Ferme.

15. 9. ob 1900, sv. rok
Harmonikarski orkester GŠ Rog. Slatina

Na predvečer državnega praznika, 24.
junija, bosta prav tako v atriju Muzeja
baroka nastopila Kaja Bicskey in Žan
Stres, ki ju v zadnjem obdobju srečujemo
pod umetniškim imenom Duo Fuoco. Po
lahkotnem začetku se v vode resne glasbe
podajamo 27. junija z orgelskim koncertom
v cerkvi sv. Roka, ko bomo gostili orglarko
Renato Bauer, izredno profesorico na
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Prvi sklop
Rokovega poletja 2019 pa zaključujemo s
koncertom Dialogi, celjskega godalnega dua
Haas-Firšt, in sicer 3. julija v cerkvi sv. Roka.
V drugo polovico poletja bomo stopili z
dvema koncertoma v muzejskem atriju, in
sicer s predprazničnim koncertom Kvarteta
Pušeljc 13. avgusta in jazzovskimi ritmi
mlade skupine Chaves 17. avgusta.

Od klasike do tanga bomo v cerkvi sv. Roka
29. avgusta potovali s komornim godalnim
orkestrom Grex Symphoniacorum
Univerze v Ljubljani, na začetku septembra
pa spoznali izjemno vokalno skupino
Ingenium Ensemble, ki sicer pretežno
nastopa v tujini, k nam pa jo pripelje njena
članica Blanka Čakš. Veliki finale Rokovega
poletja 2019 bo sredi septembra pripadel
Harmonikarskemu orkestru Glasbene šole
Rogaška Slatina z gosti.
Z Rokovim poletjem 2019 bomo dosegli
vsak glasbeni okus, o vseh podrobnostih
pa vas bomo obveščali na Facebook strani
Muzeja baroka in spletni strani Knjižnice
Šmarje pri Jelšah.
Vlasta Kramperšek Šuc
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PRIREDITVE
Občina Šmarje pri Jelšah
praznuje

6.6.

ZAKLJUČEK SANACIJE PLAZU
STRTENICA–BABNA REKA
ČETRTEK Babna Reka
11.00 občina šmarje pri jelšah

9.6.

22. POHOD PO GRIČIH OKROG
ŠMARJA
NEDELJA Šmarje pri Jelšah, start pred

08.00

11.6.

kulturnim domom
planinsko društvo šmarje
pri jelšah

srednjeveske
delavnice

OD JESENI DO POMLADI
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
TOREK knjižnica šmarje pri jelšah

09.00

13.6.

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE
kreativne delavnice
V BALINANJU
ČETRTEK Šmarje pri
bodo
Jelšah,potekale
športni park v
15.00 društvo
stari
soli v lembergu,
upokojencev
šmarje
kjer bomo izdelovali
pri jelšah

13.6.

ČETRTEK
16.00

15.6.

ŠENTVIDOVO
Šentvid pri Grobelnem, pri
SOBOTA gasilskem domu
12.00 krajevna skupnost in
prostovoljno gasilsko društvo
šentvid pri grobelnem

15.6.

MEMORIAL JANEZA LOMŠKA
Šmarje pri Jelšah, športni park
SOBOTA športno društvo šmarje pri
18.00 jelšah

srednjeveska
15.6.
trznica

srednjeveska
kuhinja

TURNIR V MALEM NOGOMETU

ZA VETERANE (45+ LET)
SOBOTA Sladka Gora, igrišče
20.00 športno društvo sladka gora

obsezna lokalna
16.6.

ŽEGNANJE KONJ
na meniju bodo
Šentvid pri Grobelnem, pri cerkvi,
NEDELJA
ponudbaSp.
inSelce
pestro
slastne srednjeveske
10.30 konjeniško
sejemsko
dogajanje,
jedi, ki bodo
društvo šmarje

v okviru katerega se
nahranile grajsko
tradicionalne
bodo predstavljala
SPREJEM NAJBOLJŠIH gospodo, pisarja,
18.6.
loncarske
izdelke,
turisticna
drustva,
mecevalce, bojevnike,
ZAKLJUČEK
PRVE FAZE
UČENCEV
IN PREDSTAVITEV
TOREK za turizem,
pletli kosare
in vadili
zavodi
viteze, princeze in
KANALIZACIJE
GROBELNO
RAZISKOVALNIH NALOG
17.00
Grobelno kaligrafijo.
obrtniki
inŠmarje
rokodelci.
lacne
pri Jelšah, kulturni
dom obisovalce.
občina šmarje pri jelšah, oš
šmarje pri jelšah

občina šmarje pri jelšah

14.6.

VALETA DEVETOŠOLCEV
PREDSTAVITE SE NA 2. SREDNJEVEŠKEM DNEVU V LEMBERGU PRI ŠMARJU IN POSTANITE DEL
KOLESARSKA
DIRKA PRIJAVITE SE PO ELEKTRONSKI
Šmarje
pri Jelšah,
osnovna šola
PESTREGA
DOGAJANJA.
PREDSTAVITEV NA DOGODKU
JE BREZPLAČNA.
PETEK oš šmarje pri jelšah
PO
SLOVENIJI
POŠTI SPELA.ZABERL@TSM-SMARJE.SI
ALI NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 031 348 042, DO 31. 8. 2019.
ČETRTEK
16.00
Šmarje pri Jelšah
13.30 kolesarski klub adria mobil,
občina šmarje pri jelšah
BALINARSKI TURNIR TROJK

15.6.

20.6.

Šmarje pri Jelšah, balinišče

SOBOTA športno društvo šmarje
09.00 pri jelšah

15.6.

ŠAHOVSKI TURNIR
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
SOBOTA šahovski klub šmarje pri jelšah

09.30
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21.6.

SLAVNOSTNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA S
PETEK
PODELITVIJO PLAKETE,
18.00
PRIZNANJ IN DENARNE
NAGRADE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
občina šmarje pri jelšah

PRIREDITVE
Občina Šmarje pri Jelšah
praznuje

21.6.

ŠMARSKA NOČ
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred
PETEK kulturnim domom
19.00 zavod tšm šmarje pri jelšah

21.6.

VAŠKI TURNIR V MALEM
NOGOMETU
PETEK Zibika, igrišče pri podružnični šoli
19.00 športno društvo zibika

22.6.

13. SREČANJE VAŠČANOV
Vodenovo, športni park
SOBOTA vaška skupnost vodenovo

14.00

22.6.

18. TRADICIONALNI TURNIR
V MALEM NOGOMETU IN 4.
SOBOTA
TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI
15.00
Kristan Vrh, športno igrišče
športno društvo kristan vrh

24.6.

PROSLAVA OB DNEVU
DRŽAVNOSTI
PONEDELJEK Šmarje pri Jelšah, športna
09.20 dvorana OŠ
oš šmarje pri jelšah

24.6.
28.6.

POČITNICE ZA OTROKE
Šmarje pri Jelšah
zavod tšm šmarje pri jelšah

4.7.

POPROK A CAPPELLA FESTIVAL
ČETRTEK
Šmarje pri Jelšah, atrij
20.00
Muzeja baroka
društvo vs amadeus, jskd oi
šmarje, knjižnica šmarje
pri Jelšah

6.7.

17. TURNIR V ODBOJKI NA
MIVKI ZA POKAL JAKOBA SKETA
SOBOTA Mestinje, igrišče pri podružnični
13.00 šoli Mestinje
športno društvo mestinje

6.7.

10. TRADICIONALNI TURNIR V
MALEM NOGOMETU
SOBOTA Lemberg, igrišče
17.00 športno društvo lemberg in
glossy bar

7.7.

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI,
MEŠANO 2+1

NEDELJA Sladka Gora, igrišče
13.30 športno društvo sladka gora

13.7.

GASILSKO TEKMOVANJE IN
VESELICA

SOBOTA Šmarje pri Jelšah, pri gasilskem
20.00 domu
prostovoljno gasilsko društvo
šmarje pri jelšah

29.6.

POHOD OD GORCE DO GORCE
Sladka Gora, dom krajanov
SOBOTA in gasilcev
09.00 turistično društvo skriti biser
sladka gora

30.6.

18. DAN NA KOLESU
Mestinje, start pred domom
NEDELJA gasilcev in krajanov
10.00 športno društvo mestinje
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