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Decembrsko dogajanje v 
Šmarju pri Jelšah

BARBARIN SEJEM 
Ploščad pred kulturnim domom
jz tšm, občina šmarje

KAKO PREMAGATI IZGORELOST  

IN ZAŽIVETI DRUGAČE? 

PSIHOLOŠKI VEČER, GOSTJA 

TINA BONČINA
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

iOTOK, DOKUMENTARNI FILM 

IN SREČANJE Z AVTORJEM 

MIHOM ČELARJEM, ZA FILMSKI 

ABONMA OB KAVI IN IZVEN 

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

KRASITEV SMREKE 
Ploščad pred kulturnim domom
jz otroški vrtec šmarje

DECEMBRSKI VINSKI VEČER 

vstopnina
Šmarska vinska klet
jz tšm, društvo trta

PRIŽIG LUČK Z ANO FERME IN 

DAVIDOM BEVCEM
Ploščad pred kulturnim domom
jz tšm

KONCERT ANDREJA ŠIFRERJA 

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

DOBRODELNI KONCERT

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
karitas

O TISTEM DARILU, KI GA NE 

MOREMO KUPITI Z 

DR. KARLOM GRŽANOM
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

PRAZNIČNA PRAVLJIČNA URICA 

ZA OTROKE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

LEDENA DEŽELA - 

FOTOGENIČNA ISLANDIJA, 

POTOPISNO PREDAVANJE IN 

OTVORITEV FOTOGRAFSKE 

RAZSTAVE MATICA JAVORNIKA 

IN PETRA FAJSA
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

PRAZNIČNI SEJEM V VINSKI 

KLETI IN DELAVNICA PEKE 

PIŠKOTOV ZA OTROKE
Šmarska vinska klet in prostori 
Društva kmetic Ajda
jz tšm, društvo trta, društvo 
kmetic ajda, mkk netek

MATINEJA ZA OTROKE: 

SNEŽINKINA SKRITA ŽELJA, 

IGRANA PREDSTAVA V IZVEDBI 

GLEDALIŠČA PRAVLJIČARNA

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah
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U V O D N I K

Ste nas že pogrešali? 

Glede na odzive vas nismo mogli pustiti 
ravnodušnih in verjamemo, da bo tako tudi v 
prihodnosti, saj so pred vami decembrske Šmarske 
novice. December je mesec povezovanja, zato 
smo tudi mi v uredniškem odboru zbrali moči ter 
ustvarili novo decembrsko številko. 

Za nami je leto vzponov in padcev, izzivov in 
dosežkov. Eden izmed njih so tudi Šmarske novice, 
ki me zmeraj znova presenečajo, kako so mi prilezle 
pod kožo, saj jih z veseljem ustvarjam s tako 
uspešno ekipo. V prihodnosti se bomo tako srečali 
vsaj štirikrat letno − kot štirje letni časi, ki vedno 
prinašajo nepričakovana presenečanja. 

December je mesec miru, mesec notranjega 
obilja, novega in starega, preteklega, sedanjega in 
prihodnjega. Prisotnost topline, domačnosti, a po 
drugi strani neskončno iskanje miru. Je mesec, ki 
povezuje ljudi in krajane.

Pripravljamo veselo in razigrano decembrsko 
vzdušje, zato ne pozabite obiskati prireditev, ki nas 
čakajo. Nihče ne želi zamuditi lučk, kuhanega vina, 
vroče čokolade in cimetovih palčk. V Šmarju smo 
se resnično potrudili in ustvarili »veseli december«, 
ki bo zadovoljil želje Šmarčanov in Šmarčank. 

Naj bo vaš december srečen in uspešen.  
Pa nasvidenje do spomladi!  

Špela Žaberl
odgovorna urednica 
šmarskih novic

Glasilo občine Šmarje pri Jelšah

Občinsko glasilo Šmarske novice z občasno prilogo Uradne 
objave izhaja predvidoma štirikrat letno 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.

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 ODDAJO PRISPEVKOV  
V NASLEDNJI ŠTEVILKI

Rok oddaje prispevkov, obvestil in drugih objav je 
ponedeljek, 17. februar. Naslednja številka izide v začetku 

meseca marca 2020.
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U T R I N K I

1 Pogovorni večer z Vasjo Jagrom in dr. Petrom Čeferinom. 
2 40 let Območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah. 
3 Mateja Žagar in dr. Slavko Ciglenečki na otvoritvi razstave 
Arheološka odkritja dr. Frana Lorgerja.
4 Srednjeveški dan v Lembergu.
5 Dlavnica srednjeveških pisem ob dnevu turizma v Lembergu.
6 Pozdrav vinu.
7 Vlasta Nussdorfer in Ana Četkovič na obisku v Muzeju 
baroka, ob mednarodnem dnevu starejših.

Fotografije: 
1 Matic Javornik, 2 Damjan Regoršek 3 Ajda Samec, 4, 5 Katja Šket,  
6 Foto klub filma in tiska Šmarje pri Jelšah 7 arhiv Muzeja baroka
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B E S E D A  Ž U P A N A

S SKUPNIMI 
MOČMI DELAMO 
DOBRO IN 
POMAGAMO 
SOČLOVEKU
MATIJA
ČAKŠ

Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani,
pred nami so Šmarske novice, v katerih 
se boste lahko bolj podrobno seznanili z 
dogajanjem v občinski upravi in z deli, ki 
smo jih v občini Šmarje pri Jelšah izpeljali 
do sedaj. Leto 2019 je bilo z vidika projektov 
široko naravnano in veseli me, da smo 
zastavljene projekte s skupnimi močmi 
svetnikov in predanim delom zaposlenih v 
občinski upravi uspešno realizirali. Veseli 
nas, da smo estetsko in energetsko uredili 
naš kraj, saj smo s tem letos pridobili tudi 
kar nekaj priznanj (Turistična patrulja, 
nagrada Turistične zveze Slovenije, Zlati 
kamen), kar našo občino zagotovo postavlja 
v ospredje naše regije. Dobro sodelovanje s 
krajevnimi skupnostmi je obrodilo, da smo 
v vsaki krajevni skupnosti uredili prometno 
infrastrukturo ter s tem uredili varne šolske 
poti in zagotovili pogoje za varno vožnjo 
prebivalcev, prispevali k lepši podobi krajev, 
sanirali smo plazove. Skozi vse leto so 
različna društva, zavodi, občina in prodorni 
posamezniki naše občine prirejali odmevne 
dogodke, ki so vplivali na prepoznavnost 
našega kraja.

Občino Šmarje pri Jelšah so v letošnjem 
poletju dvakrat prizadele hude poplave, ko 
je bil poplavljen osrednji del trga, škodo 
so utrpeli tudi nekateri posamezniki. 
Nemudoma smo začeli s popisom škode 
in s pogovori na državnem nivoju. Tako se 
že od začetka novembra namešča prodni 
zadrževalnik vode na območju pod sv. 
Barbaro, začelo se je čiščenje potoka.  
Ukrepa sta le del načrtovanih aktivnosti, s 
katerimi želimo dodatno izboljšati poplavno 
ogroženost občine.

Prav tako smo se soočali s tremi 
obsežnejšimi požari na gospodarskih 
poslopjih, kjer je občina pomagala pri 
čiščenju pogorišča, plačilu storitev s stroji 
in z organizacijo zbiranja finančne pomoči. 
Družine so si že nekoliko opomogle, živali 
pa so skrbno pod streho. Vaša nesebična in 
odzivna pomoč je družinam v hudi stiski 
pomagala in jih opogumljala. Zato se vsem, 
ki ste pomagali, iskreno zahvaljujem. Le s 
skupnimi močmi lahko delujemo dobro in 
pomagamo sočloveku.

Vse izpeljane aktivnosti ne bi bile mogoče 
brez trdne opore v občinskem svetu, zato 
se zahvaljujem vsem svetnikom Občine 
Šmarje pri Jelšah za konstruktivne predloge, 
temeljite razprave in podporo pri razvijanju 
naše občine. 

V omenjenih projektih in jasno začrtani 
viziji, ki spodbuja razvoj naše občine, 
nismo pozabili na nikogar, zato smo 
tesno sodelovanje z zavodi v naši občini 
še okrepili in za vse krajane oblikovali 
December v Šmarju, kjer boste lahko 
začutili utrip povezanosti, usklajenosti 
in prepoznane potrebe po kakovostnem 
bivanju in preživljanju časa v Šmarju tudi v 
prihajajočih prazničnih dneh.

December je praznični mesec; čaroben za 
najmlajše, saj pričakujejo obiske treh dobrih 
mož; mesec, kjer se človek ozre v preteklo 
leto in ovrednoti svoje dosežke ali neuspehe, 
predvsem pa naj bo december mesec 
iskrenih želja in trdnih stiskov rok, ki nas 
bodo srečale in nam omogočile nov zagon v 
prihajajočem letu 2020.

December v Šmarju ponuja bogate 
aktivnosti, dogodke in prireditve za vse 
generacije v naši občini, gotovo pa bodo 
pritegnile obiskovalce tudi od drugod. Še 
posebej se veselimo otroškega božičkovanja, 
prireditev v javnem zavodu Knjižnica 
Šmarje pri Jelšah, živih jaslic na ploščadi in 
predsilvestrovanja z Mambo Kingsi. 

Želim vam veliko bralnih užitkov ob 
tokratni številki Šmarskih novic, praznični 
december pa naj bo priložnost za snidenje 
na kateri izmed prireditev v pestri ponudbi 
prazničnega dogajanja v Šmarju pri Jelšah.
Pozdrav, 

matija čakš, 
dr. vet. med., spec. bujatrike 
župan
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PODJETJE KITAK GRADNJE 
CELOVITO OBNOVILO 
DALJŠA ODSEKA 
LOKALNIH CEST

V začetku novembra smo namenu predali 
obnovljen odsek lokalne ceste Nova vas–
Sladka Gora v dolžini 356 m. Nova ureditev, 
katere pogodbena vrednost znaša 254.000 
evrov, vključuje razširitev vozišča na 6 m 
z bankinami in odvodnjavanjem. Zgrajen 
je hodnik za pešce z javno razsvetljavo, za 
zaščito brežin ob cesti pa kamnita oporna 
zidova v skupni dolžini 220 m.

V zaključni fazi je obnova odseka na 
lokalni cesti Cerovec–Sveti Štefan, od 
objekta Ješovec pri Šmarju 7 do odcepa 
za objekt Brezje pri Lekmarju 1. 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 
ter izvedbo novih jarkov in drenažami. 
Izbrani izvajalec bo dela na trasi v dolžini 
4670 m izvedel za 1.052.706 evrov.
V 2021 načrtujemo celovito obnovo 580 m 
dolgega odseka na lokalni cesti Mestinje–
Lemberg, od objekta Lemberg pri Šmarju 
3 do objekta Lemberg pri Šmarju 13. Z 
ureditvami na cestah želimo v prvi vrsti 
zagotoviti varnost udeležencev v prometu, 
izboljšati prometno tehnične razmere in 
posledično zmanjšati stroške vzdrževanja.
Mag. Anita Reich, vodja oddelka  
za investicije

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V EI Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

Obnova odseka Cerovec–Sveti Štefan je v 
zaključni fazi. foto: arhiv občine

Do Sladke Gore je bil obnovljen 356 m dolg 
odsek ceste. foto: arhiv občine

500 m³. V njem se bo zadržal mulj in prod, 
pa tudi vejevje in druga gozdna zarast, kar 
naraščajoče vode običajno nosijo s seboj. 
Poleg tega bo prodni zadrževalnik lahko 
zadržal tudi nekaj vode ob manjših nalivih. 

V sklopu zagotavljanja večje pretočnosti 
bo Nivo Eko očistil strugo Šmarskega 
potoka skozi naselje, vključno s pritokom 
Dvorskega potoka do železniškega mosta, 
in strugo Bobovskega potoka na območju 
Belega. Na teh odsekih se je v strugah 
nabralo veliko nanosov, pretočnost pa ovira 
tudi bujna ali odmrla obrečna vegetacija. 
Čiščenje bo koncesionar predvidoma 
opravil še letos in to takoj po pridobitvi 
soglasja od Direkcije Republike Slovenije 
za vode. 

Navedene aktivnosti so del izvedbe 
nujnih protipoplavnih ukrepov za zaščito 
naselja Šmarje pri Jelšah in območij, ki 
so bili prizadeti ob letošnjih močnejših 
nalivih. Največ težav je povzročil potok 
izpod sv. Barbare, ki je hudourniškega 
značaja. Ob sušnih obdobjih skoraj 
presahne, ob nalivih pa se struga hitro 
napolni in prestopi bregove. Dodaten 
problem predstavlja tudi dejstvo, da 
je struga do kulturnega doma odprta, 
potem pa je po starem dotrajanem 
kanalu speljana do Šmarskega potoka, 
v katerega se zliva pod mostom pri 
Mavrinu. Deroča voda prinese s sabo 
velike količine mulja in proda ter druge 
nesnage, ki se odlaga v kanalu, ki je zato 
postal praktično neprevoden za obilnejše 
vode. Tudi kamniti obok se je na več 
mestih že deloma porušil, kar onemogoča 
enostavno čiščenje z izpiranjem kanala. 
Strokovnjaki so ocenili, da bo treba kanal 
v bližnji prihodnosti zgraditi na novo, za 
kar se projekti že pripravljajo.
Peter Planinšek, vodja oddelka za  
okolje in prostor

UREDITEV DRŽAVNIH 
CEST NA OBMOČJU 
OBČINE

Občinska uprava intenzivno 
sodeluje z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo na 
projektih rekonstrukcij državnih 
cest na območju občine. 

V zaključni fazi je izdelava projekta PZI 
ureditve križišča v Mestinju, vključno s 
kolesarsko stezo in avtobusnimi postajališči. 
Usklajene so rešitve z Agencijo Republike 
Slovenije za okolje in Direkcijo Republike 
Slovenije za vode, odprta pa so vprašanja s 
Slovenskimi železnicami in lastniki objekta 
na območju križišča. 

Projekta dokumentacija PZI za ureditev 
križišča pri trgovini Kašča v Šmarju pri 
Jelšah je izdelana in recenzirana. Poteka 
faza odkupa potrebnih zemljišč in priprava 
sporazuma o sofinanciranju projekta. 
Pripravljena je razpisna dokumentacija za 
rekonstrukcijo odseka Mala Pristava–Belo. 
Razpis za izvajalca in postopek javnega 
naročanja bo Direkcija objavila, ko bo imela 
zagotovljena finančna sredstva. Če bodo ta 
zagotovljena, se bo v začetku 2020 začela 
rekonstrukcija ceste s hodnikom za pešce 
na Pečici. Za projekt je bilo treba dodatno 
izdelati geološko geomehanske raziskave.
Mag. Anita Reich, vodja oddelka  
za investicije

IZVEDBA 
PROTIPOPLAVNIH 
UKREPOV V OBČINI 
ŠMARJE PRI JELŠAH

Nivo Eko gradi prodni 
zadrževalnik, še letos bosta 
očiščena Šmarski in Bobovski 
potok – Denar za izvedbo ukrepov 
zagotavlja Direkcija Republike 
Slovenije za vode.

Direkcija Republike Slovenije za vode 
je v oktobru naročila gradnjo manjšega 
prodnega zadrževalnika v Šmarju pri Jelšah 
pri izbranem koncesionarju Nivo Eko, d.o.o. 
Gradnja je bila končana v minulih dneh. 
Prostornina zadrževalnega bazena je dobrih 

Med gradnjo prodnega zadrževalnika v 
Šmarju pri Jelšah. foto: arhiv občine
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I Z  O B Č I N S K E  U P R A V EI Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

kmetovalci pozivamo, da oddate svoje 
predloge in pobude v okviru svojih 
dolgoročnih prostorskih potreb in vizij. 
V vložišču občine ali na naši spletni strani 
(v zavihku E-občina/Vloge in obrazci/
Pobuda za spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta) lahko 
dobite obrazec, v katerem izrazite potrebe 
po razširitvi ali gradnji novih objektov za 
potrebe stanovanj, kmetijstva, obrti ali 
druge dejavnosti, seveda v okviru svoje 
zemljiške posesti. Izpolnjene obrazce 
oziroma pobude je treba oddati najkasneje 
do srede, 15. januarja 2020.
Peter Planinšek, vodja oddelka  
za okolje in prostor

USPEŠNO ZAKLJUČILI 
ENO POMEMBNEJŠIH 
NALOŽB V ZADNJIH LETIH

Jeseni je bila zaključena za 
Občino Šmarje pri Jelšah ena 
pomembnejših naložb zadnjih let.  

Izbrani koncesionar Petrol, d.d., je celovito 
energetsko saniral sedem javnih objektov 
v lasti Občine, osnovno šolo Šmarje pri 
Jelšah, podružnične osnovne šole Zibika, 
Šentvid, Sveti Štefan in Mestinje, staro šolo 
in zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah. 
Za izvedbo projekta smo pridobili tudi 
kohezijska sredstva v okviru »Operativnega 
programa Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020«.

Obnovili smo fasade z ustrezno toplotno 
izolacijo, vgradili strešno toplotno izolacijo, 
zamenjali stavbno pohištvo, vgradili 
zunanja senčila. Na vseh objektih smo 
izboljšali ogrevalni sistem, zamenjali 
neučinkovito razsvetljavo in vzpostavili 
energetsko upravljanje, s katerim bomo 
zagotavljali načrtovane prihranke energije.
Poleg celovite energetske obnove javnih 
objektov smo z zasebnim partnerjem delno 
energetsko prenovili še dva objekta. V 
knjižnici Šmarje pri Jelšah smo celovito 
prenovili kotlovnico na zemeljski plin, 
v objektu telovadnice pri centralni 
šolo pa toplotno postajo in energetsko 
neučinkovito razsvetljavo.
V skladu s koncesijsko pogodbo bo 
koncesionar v omenjenih stavbah petnajst 

Stara šola, zdravstveni dom, OŠ Šmarje 
pri Jelšah in podružnica Sv. Štefan po 
energetski obnovi. foto: arhiv občine

SANACIJA PLAZU NA 
LOKALNI CESTI ŠMARJE–
CEROVEC–SV. ŠTEFAN

V treh mesecih je izbrani izvajalec Sajko 
Marjan, s.p., celovito saniral nestabilno 
pobočje na Vinskem vrhu nad Šmarjem. 
Saniralo se je pobočje v širini 150 m, 100 m 
nad cesto in 180 m pod cesto. Izvedlo se je 
približno 600 m globinskih drenaž. Naložba 
vključuje tudi izgradnjo kamnitega rebra 
iz 1000 m3 kamna in asfaltiranje cestišča v 
dolžini 150 m. Vrednost naložbe je 159.000 
eurov, od tega je Ministrstvo za okolje in 
prostor prispevalo 117.455 eurov. 
Na tem mestu se posebej zahvaljujemo 
domačijama Lorger in Plevčak, ki sta 
omogočili poseg po svojih zemljiščih. 
Mag. Anita Reich, vodja oddelka  
za investicije

SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

Občani, podjetniki, kmetovalci 
lahko do sredine januarja 2020 
oddate predloge in pobude 
za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta 
(OPN).  

Občina Šmarje pri Jelšah zaključuje s 
sprejemanjem vlog in pobud za spremembo 
namenske rabe zemljišča v OPN-ju. V 
avgustu 2018 smo sprejeli odlok o OPN-
ju, vedno znova pa ugotavljamo, da imate 
občani in podjetniki še veliko idej in  želja, 
ki jih s trenutnim stanjem v OPN-ju ne 
morete realizirati. Zato bo Občina Šmarje 
pri Jelšah v letu 2020 začela s postopkom 
sprememb in dopolnitev OPN-ja.
Ravno zato vas, občani, podjetniki in 

Saniran plaz na lokalni cesti Šmarje–
Cerovec–Sv. Štefan. foto: arhiv občine

let vodil energetski management oz. na podlagi 
vzpostavljenega centralnega nadzornega 
sistema z objekti energetsko upravljal. 

Želimo si, da bomo v naslednjih mesecih 
zagotovo zatrdili, da smo z ukrepi naložbe 
v obravnavanih objektih izboljšali 
delovne in bivalne pogoje, znižali stroške 
porabe energije ter stroške rednega 
in investicijskega vzdrževanja. Tudi v 
prihodnje bomo ambiciozno uresničevali 
energetsko strategijo občine.
Mag. Anita Reich, vodja oddelka  
za investicije
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GRADNJA PRIZIDKA 
Z REKONSTRUKCIJO 
ŠOLSKE KUHINJE 

Centralno osnovno šolo Šmarje pri 
Jelšah obiskuje nekaj manj kot 800 otrok. 
Šolska kuhinja je bila ob zadnji prenovi 
leta 1997 dimenzionirana za približno 
200 obrokov in se do danes ni povečala. 
Prostori obstoječe kuhinje so utesnjeni in 
nefunkcionalni, oprema v njej pa zaradi 
starosti obrabljena in tehnološko zastarela. 
Znotraj obstoječih površin šolskega objekta 
ni prostorskih možnosti, ki bi zagotavljale 
rešitev rekonstrukcije centralne kuhinje s 
pripadajočimi prostori, zato smo se odločili, 
da na prostem zemljišču med obstoječo 
kuhinjo in telovadnico dogradimo prizidek 
velikosti 243 m2. Primerno dimenzionirano 
in opremljeno centralno kuhinjo bomo 
zagotovili z rekonstrukcijo obstoječih 
površin kuhinje in njihovo razširitvijo v 
pritličje prizidka. Z gradbenimi ureditvami 
bomo preuredili in razširili tudi sedaj 
utesnjeno jedilnico in zbornico, s čimer 
bomo dosegli večnamembnost prostorov. 
Zgornja etaža prizidka bo omogočala 
izvajanje dodatnih vsebin učnega programa, 
za katere že sedaj ni povsem zadovoljivih 
prostorskih zmogljivosti.

Izbrani izvajalec podjetje Kuponko iz 
Šentjurja zaključuje, v skladu z razpisnimi 
pogoji in gradbenim dovoljenjem, prvo 
fazo projekta, ki vključuje gradnjo prizidka 
P+1 do zaključene 3. faze oz. do faze, ki je 
omogočala nemoteno izvedbo energetske 
sanacije objekta šole. V 2020 bomo 
smiselno nadaljevali s projektom. Izvedli 
bomo finalizacijo pritličja in prostorov 
v 1. nadstropju prizidka ter ovoj stavbe 
prizidka. Če bodo finančna sredstva 
dopuščala, bomo začeli tudi z rekonstrukcijo 
kuhinje in njeno tehnološko obnovo.
Mag. Anita Reich, vodja oddelka  
za investicije

I Z  O B Č I N S K E  U P R A V EI Z  O B Č I N S K E  U P R A V E

Celotna naložba skupaj z nadzorom je 
znašala 47.886,60 EUR. Naložbo smo 
prijavili na razpis Fundacije za šport za 
leto 2019 in prejeli sofinancerska sredstva 
v višini 15.768,00 EUR. Za izvedbo del 
smo izbrali najugodnejšega ponudnika 
Alojza Škorjanec, s. p., iz Zibike. Za 
strokovni nadzor pri izvajanju del in 
izdelavo varnostnega načrta je poskrbelo 
podjetje Hidrosvet iz Celja.

Obnovljeno igrišče smo namenu predali 
20. 10. 2019 na prireditvi ob zaključku 
letne lige malega nogometa, ki jo zadnjih 
nekaj let uspešno in z velikim zanosom 
organizira Športno društvo Zibika.
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za 
družbene dejevnosti

NOVE PRIDOBITVE V 
ŠMARJU PRI JELŠAH  

Občina Šmarje pri Jelšah ob finančni 
podpori Evropske unije preko LAS-a 
Obsotelje in Kozjansko končuje projekt 
Šmarski turistični preplet. V okviru 
projekta, ki se je izvajal letos, smo postavili 
12 vadbenih naprav v gozdu nad osnovno 
šolo. Navodila za uporabo naprav so 
predstavljena na obveščevalni tabli in na 
napravah. Trenutno potekajo še dela pri 
postavitvi Kneippovega parka in gozdne 
opazovalnice, izvedli bomo zasaditev 
dreves po tako imenovanem keltskem 
horoskopu. 

Čeprav je zima pred vrati, ko bodo dnevi 
kratki in turobni in je bivanje v naravi 
precej otežkočeno, vabimo občane, da 
si nove pridobitve v Šmarju pri Jelšah 
ogledajo, predvsem pa jih uporabljajo.
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za 
gospodarstvo 

PRENOVA IGRIŠČA  
V ZIBIKI

Občina Šmarje pri Jelšah je v 
začetku septembra končala z 
obnovo zunanje  večnamenske 
športne površine pri podružnični 
šoli Zibika.
 
Zunanje igrišče je namenjeno predvsem 
otrokom dislociranega oddelka vrtca, 
otrokom podružnične osnovne šole in 
prebivalcem krajevne skupnosti Zibika, 
seveda pa tudi drugim  prebivalcem 
občine. Površina obstoječega igrišča je bila 
v zelo slabem stanju. 

V sklopu naložbe smo prenovili površino 
za mali nogomet (igrišče dimenzije cca 
40x20 m) in večnamensko asfaltirano 
površino (igrišče za ulično košarko in 
druge športne vsebine, dimenzije cca 17x6 
m), saj je imela obstoječa asfaltna površina 
neustrezno utrjeno podlago. Športna 
površina je imela sicer ustrezno opremo 
(gol in koš) in ustrezno ograjo, je pa bilo 
treba obstoječi koš vgraditi na drugo 
lokacijo. Skupna površina predmetne 
investicije zajema cca 1.000 m² površine. 

V popisih del je bilo predvideno rezkanje 
asfalta, odstranitev na začasno deponijo 
ob igrišču in ponovna vgradnja materiala 
na pripravljeno podlago. Med izvedbo se 
je ugotovilo, da rezkani asfalt in obstoječi 
drobljenec pod njim nista bila primerna za 
kasnejšo ponovno vgradnjo, zato ju je bilo 
treba odstraniti in nadomestiti z novim.

Različne naprave omogočajo vadbo na 
prostem. foto: arhiv občine

Otvoritev obnovljenega igrišča.  
foto: arhiv občine

Za obnovo smo pridobili sofinancerska sredstva 
Fundacije za šport. foto: arhiv občine

Tako bo videti objekt šole po dograditvi in 
ureditvi kuhinje. vir: projektna dokumentacija
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KADROVSKE SPREMEMBE
V OBČINSKI UPRAVI

Letos se je Občina Šmarje pri Jelšah 
okrepila tudi kadrovsko. Prvega junija je 
petletni mandat nastopila nova direktorica 
občinske uprave Patricia Goručan, 
univerzitetna diplomirana pravnica. Na 
delovno mesto je prišla iz Okrožnega 
sodišča v Celju s ciljem, da v kolektiv 
vnese novo energijo in zagon ter poskrbi, 
da bo občinska uprava še naprej uspešno 
delovala. V kolektiv je vnesla pozitivno 
energijo. Poudarja, da sta povezovanje in 
sodelovanje ključ do uspeha, saj bomo 
samo tako dosegli pozitive rezultate za 
lokalno skupnost.

Novost v občinski upravi je oddelek za 
investicije, ki je bil ustanovljen zaradi boljše 
učinkovitosti pri pridobivanju državnega 
in evropskega denarja, saj je bil investicijski 
del pred tem razdrobljen na več oddelkov. 
Vodja oddelka je mag. Anita Reich, ki je pred 
tem delala v oddelku za okolje in prostor.
Sergeja Javornik 

REBALANS  
PRORAČUNA 2019

Pri izvrševanju letošnjega 
proračuna je prišlo do nekaterih 
sprememb pri višini in strukturi  
prihodkov in odhodkov. Zato 
je bilo treba pripraviti rebalans 
proračuna, ki so ga občinski 
svetniki na oktobrski seji potrdili. 

Glavni razlog za pripravo rebalansa je 
zmanjšanje kapitalskih prihodkov; v 
proračunu 2019 smo načrtovali prodajo 
zemljišč, do realizacije pa ne bo prišlo. 
Spremembe so nastale delno tudi zaradi 
projektov, s katerimi smo se prijavili na 
razpise za pridobitev evropskih sredstev. S 
predlogom rebalansa je v bilanci prihodkov 
in odhodkov predvideno zmanjšanje 
prihodkov in odhodkov, v bilanci 
financiranja pa povečanje zadolževanja.
Tako se je višina prihodkov, predvsem 
kapitalskih, zmanjšala, in sicer skupno 
za 1,686.680 evrov, na drugi strani smo 
zmanjšali odhodke za 761.194 evrov. 
Skupni prihodki po rebalansu proračuna 
2019 znašajo 10.484.379 evrov, kar je 13,9 % 
manj, kot smo načrtovali. Tekoče odhodke 
in tekoče transferje smo uspeli znižati za 
165.349 evrov, investicijske odhodke in 
transferje pa za 595.845. Skupno to pomeni 6,2 
% oz. za 761.194 evrov nižje odhodke v 2019.

Z rebalansom je predvidena dodatna 
zadolžitev v višini 1,3 milijona evrov zaradi 
naložb in projektov. V načrtu razvojnih 
programov 2019–2022 imamo za nekaj 
več kot pet milijonov evrov projektov; če 
upoštevamo še delež Petrola pri energetskih 
sanacijah, pa za 6,1 milijona.

Občina Šmarje pri Jelšah je s 332 evri 
dolga na prebivalca na dan 31. 12. 2018 
od 212 občin v Sloveniji na 108. mestu 
po zadolženosti. Povprečna zadolženost v 
Sloveniji znaša 414 evrov na prebivalca. Po 
dodatni zadolžitvi bo dolg na prebivalca 
narastel na 438 evrov na prebivalca. 
V občinskih strokovnih službah smo že 
pripravili predlog proračuna za prihodnje 
leto. Predvidoma naj bi ga občinski svet 
potrdil na seji 19. decembra. Predlog 
predvideva 10.892.716 € prihodkov in 
11.340.834 € odhodkov. 4,6 milijona 

Patricia Goručan od prvega junija vodi občinsko upravo. 
foto: andraž purg

Mag. Anita Reich vodi novo ustanovljeni oddelek  
za investicije. foto: marko samec

sredstev načrtujemo za projekte v načrtu 
razvojnih programov 2020–2023.
Mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka za 
proračun in finance

POSLUJEMO V NOVIH 
PROSTORIH

Občina Šmarje pri Jelšah se je 19. avgusta 
preselila na novo lokacijo, tako da sedaj 
posluje na naslovu Aškerčev trg 15. Tako 
je tudi nekdanji Šmarski hram dobil novo 
podobo in vlogo, kar je izrednega pomena 
za občino. Prostori so zelo svetli in prijetni, 
zaradi česar se v njih vsi prijetno počutimo. 
Tudi delo poteka nemoteno, saj smo vsi 
v istem nadstropju (razen vložišča, ki je v 
pritličju), zaradi česar je sodelovanje med 
zaposlenimi boljše in lažje. Smo zelo srečni 
in hvaležni za prostore, ki smo jih pridobili. 
V pritličju stavbe so vložišče, velika sejna 
soba, protokolarna županova pisarna in 
pisarna krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah. 
V prvem nadstropju je 19 pisarn, ki so po 
barvni shemi razdeljene na osem sklopov. 
Urejena so še majhna kuhinja, sejna soba, v 
kateri potekajo kolegiji, in priročen arhiv s 
fotokopirnico. V kleti so arhivski prostori. 
Celotna naložba je vredna nekaj manj kot 
1.66 milijona evrov, od tega je vrednost 
notranje opreme dobrih sto tisoč evrov.
Patricia Goručan, direktorica  
občinske uprave

STERILIZACIJA IN 
KASTRACIJA MAČK 

Zaradi vse večjega števila brezdomnih in 
lastniških mačk se je Občina Šmarje pri 
Jelšah odločila za sofinanciranje stroškov 
kastracij in sterilizacij mačk in za to v 
proračunu za letos namenila 3.000 evrov. 
Uvedba subvencij je bila med občani zelo 
dobro sprejeta, saj smo do konca oktobra 
prejeli kar 93 vlog. Načrtovana sredstva za 
ta namen bodo letos porabljena, zato smo 
v proračun za prihodnje leto zagotovili 
več denarja. Subvencije za sterilizacijo in 
kastracijo mačk bodo občani zopet lahko 
pridobivali po objavi razpisa za leto 2020, 
ki bo objavljen predvidoma v januarju. 
mag. Zinka Berk, vodja oddelka  
za gospodarstvo
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SOFINANCIRANJE 
JUTRANJEGA VARSTVA 
V ŠOLI

Občinski svet je avgusta sprejel 
odločitev o sofinanciranju 
jutranjega varstva na 
podružničnih šolah, kjer 
jutranjega varstva ne financira 
ministrstvo.

Občina Šmarje pri Jelšah je ustanoviteljica 
Osnovne šole (OŠ) Šmarje pri Jelšah, 
ki opravlja dejavnost osnovnošolskega 
splošnega izobraževanja kot javno službo 
v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFI). Občina zagotavlja sredstva za 
sofinanciranje programov OŠ na podlagi 
akta o ustanovitvi ter 82. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, na podlagi katerega se 
iz sredstev lokalne skupnosti v skladu z 
normativi in standardi zagotavljajo:
• sredstva za plačilo stroškov za uporabo 

prostora in opreme, razen materialnih 
stroškov iz 81. člena ZOFI-ja;

• sredstva za prevoze učencev OŠ v skladu 
s 56. členom Zakona o OŠ;

• sredstva za investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin in opreme;

• sredstva za dodatne dejavnosti OŠ in 
• sredstva za investicije za OŠ. 

OŠ ima na centralni šoli organizirano 
jutranje varstvo (in tudi financirano s strani 
ministrstva), na podružničnih šolah (POŠ) 
pa lahko organizira (in ima financirano) 
jutranje varstvo samo, če dosega merila 
za oblikovanje skupin jutranjega varstva 
na podlagi Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje programa OŠ. 
Pravilnik v 34. členu namreč določa, da 
se skupina učencev za jutranje varstvo 
oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 
10 učencev 1. razreda. V preteklosti so to 
merilo dosegali na POŠ Šentvid in do letos 
tudi na POŠ Kristan Vrh, letos so to merilo 
dosegli na POŠ Šentvid in Sveti Štefan.

Občina in OŠ želita omogočiti enakovredne 
možnosti vsem učencem, zato je občinski 
svet sprejel odločitev, da se na vseh 
podružnicah, kjer je potrebno, oblikujejo 
oddelki jutranjega varstva, s tem da šola 

za prvo uro jutranjega varstva zagotovi 
kader (in sredstva) v okviru doprinosa 
ur iz tretjega stebra, za drugo uro (kjer 
je potrebno) pa se zagotovi sredstva iz 
občinskega proračuna. Na podlagi izračuna 
šole bo treba v letu 2020 zagotoviti 
približno dodatnih 10 tisoč evrov za 
sofinanciranje jutranjega varstva na 
nekaterih podružnicah.

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

OGREVANJE NA 
ZEMELJSKI PLIN TUDI V 
ŠMARJU PRI JELŠAH

Zgodbe o plinifikaciji naselja Šmarje so 
stare več deset let. Segajo v leto 1991, ko 
je bil izdelan prvi idejni projekt. Na tej 
točki je zadeva počakala vse do leta 2015, 
ko smo pripravili tehnično in investicijsko 
dokumentacijo ter potrebne pravne podlage 
za vodenje postopka izbire koncesionarja v 
skladu z določili Zakona o javno zasebnem 
partnerstvu. V tem času sta bila preko 
območja občine zgrajena dva prenosna 
plinovoda. Koncesijska pogodba za izvajanje 
lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina 
na območju občine Šmarje pri Jelšah je bila 
podpisana 27. 2. 2018.

Julija 2019 je koncesionar zaključil prvo fazo 
izgradnje distribucijskega plinovoda. Skupaj 
s priključki do objektov je bilo zgrajenih 
skoraj 6000 metrov plinovoda in približno 40 
priključkov.
Distribucijski plinovod za naselje Šmarje 
pri Jelšah je na prenosno omrežje priključen 
preko merilno regulacijske postaje, ki jo je 
za ta namen v naselju Dvor postavila družba 
Plinovodi. 

Prvi odjemalci, med katerimi so  občinski 
objekti, predvsem tisti, kjer je Petrol skoraj 
sočasno z izvedbo plinifikacije izvajal tudi 

energetsko sanacijo objektov in kot glavni 
energetski vir predvidel zemeljski plin, se že 
ogrevajo na zemeljski plin. 

Če vas zanima izvedba plinskega priključka 
do vaše parcele oz. objekta, kontaktirajte 
vodjo projekta plinifikacije v naselju Šmarje 
pri Jelšah Andreja Karlina, 01 47 14 273 ali 
andrej.karlin@petrol.si.
mag. Anita Reich, vodja oddelka  
za investicije

KANDIDAT ZA POSEBNO 
PRIZNANJE TZS IZ TD 
ŠMARJE PRI JELŠAH

Martin Selan je aktivni član TD Šmarje 
pri Jelšah. Je član UO TD Šmarje pri 
Jelšah. Njegova skrb je promocija društva 
in njegovih prireditev na spletu in na 
družabnih omrežjih, posebej pa nas 
razveseljuje s posnetim gradivom, ki ga 
ima društvo za vsak dogodek. Martin je 
avtor promocijskega filma o kraju Šmarje 
pri Jelšah, ki smo ga predstavili na srečanju 
TD podeželja in ga uporabljamo kot 
uradno predstavitev kraja. Skrbi za celostno 
grafično podobo (logotip ipd.). Čeprav ne 
živi v Šmarju, je prisoten na vseh dogodkih, 
ki jih pripravlja TD Šmarje pri Jelšah. 
Aktivno sodeluje tudi z drugimi društvi 
v občini. S svojimi predlogi in idejami 
nas bogati, zato menimo, da si je s svojim 
večletnim delom prislužil priznanje TZS. 
Melita Meh Mastnak, TD Šmarje pri Jelšah

Martin Selan ob prejetju priznanja.  
foto: arhiv td šmarje pri jelšah

D R U Š T V E N I  U T R I P
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NOVI IZVAJALEC STORITVE
Za Občino Šmarje pri Jelšah trenutno 
storitev pomoč na domu izvaja Center 
za socialno delo Celje, enota Šmarje pri 
Jelšah, ki pa je dal občini odpoved pogodbe 
o izvajanju storitve. Na podlagi sklepa 
občinskega sveta se izvajanje storitve z 
novim letom prenese na DU Šmarje pri 
Jelšah. Oskrbovalke se bodo prezaposlile 
na novega izvajalca storitve, DU pa bo tudi 
zagotovil osebo za izvajanje strokovnih 
priprav v zvezi s sklenitvijo dogovora ter 
za vodenje in koordiniranje neposrednega 
izvajanja storitve, ki sta del storitve.

DU je po usklajevanjih občini v novembru 
posredoval vlogo za soglasje k ceni storitve 
od 1. 1. 2020. Občinski svet je na seji 21. 11. 
2019 potrdil cene storitve. Stroški storitve 
pomoči na domu se določijo na podlagi 
12. člena pravilnika o metodologiji in so 
sestavljeni iz:
• stroškov strokovne priprave v zvezi s 

sklenitvijo dogovora;
• stroškov vodenja in koordiniranja 

neposrednega izvajanja storitve;
• stroškov za neposredno izvajanje storitve 

na domu uporabnikov.

Cena socialno varstvene storitve pomoč 
na domu, ki jo je predlagal DU Šmarje pri 
Jelšah od 1. 1. 2020, je izračunana v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev. 

DU Šmarje predvideva izvajanje socialno 
varstveno storitev pomoč na domu za:

POMOČ NA DOMU,
PRENOS IN SOGLASJE  
K CENI STORITVE

Občinski svet je novembra 
sprejel odločitev o prenosu 
socialnovarstvene storitve pomoč 
na domu na novega izvajalca 
storitve in dal soglasje k novim 
cenam izvajanja storitve. Pomoč 
na domu bo od novega leta 
izvajal Dom upokojencev (DU) 
Šmarje pri Jelšah.  

Pomoč na domu je na podlagi Zakona 
o socialnem varstvu socialno varstvena 
storitev, katere izvajanje in sofinanciranje 
spada v pristojnost občin, saj mora ta 
zagotoviti mrežo javne službe na tem 
področju. 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.

Pomoč na domu je strokovno voden proces 
in organizirana oblika praktične pomoči, 
pri kateri sodelujejo vodja in koordinator 
storitve ter izvajalec storitve. Vodenje 
storitve opravljajo strokovni delavci, ki 
morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo 
ustrezne smeri. Neposredno izvajanje 
storitve pomoč na domu pa izvajajo 
socialne oskrbovalke (pod vodstvom 
strokovnega delavca), ki morajo imeti 
najmanj IV. stopnjo izobrazbe, pridobljeno 
nacionalno poklicno kvalifikacijo s 
področja socialne oskrbe na domu in 
opravljen verificiran program za izvajanje 
storitve.

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.

• povprečno 45 uporabnikov   
storitve iz Občine Šmarje pri Jelšah;

• storitev bo izvajalo 7 izvajalk   
(socialnih oskrbovalk);

• izvajalke bodo opravile poprečno po 770 
ur efektivnega dela mesečno;

• na uporabnika odpade poprečno po 17 
efektivnih ur pomoči na domu mesečno.

V skladu s pravilnikom je občina dolžna 
kriti najmanj 50 % cene efektivne ure in 
strošek strokovne priprave v celoti, kar bi 
po izračunu, ki ga je pripravil DU Šmarje 
znašalo 10,88 EUR (za delovni dan). 
Cena za delovni dan bo po novem 
znašala 20,82 EUR, od tega bo občina 
krila prispevek v višini 14,12 EUR, za 
uporabnike bo po novem cena znašala 6,50 
EUR. Na leto naj bi opravile oskrbovalke 
skupaj 8.600 ur storitve na delovni dan. 
Cena za nedelje in nočni čas bo po novem 
znašala 24,73 EUR, od tega bo občina 
krila prispevek v višini 16,63 EUR, cena 
za uporabnike bo po novem znašala 8,10 
EUR. Na leto naj bi oskrbovalke opravile 
skupaj približno 500 ur storitve ob nedeljah. 
Cena za praznike in dela proste dneve bo 
po novem znašala 26,88 EUR, od tega bo 
občina krila prispevek v višini 18,08 EUR, 
cena za uporabnike bo po novem znašala 
8,80 EUR. Na leto naj bi oskrbovalke 
opravile skupaj približno 140 ur storitve ob 
dela prostih dnevih in praznikih. 
Damjan Boštjančič, vodja oddelka 
za družbene dejavnosti

DELOVNI DAN

NEDELJE IN NOČNI ČAS

PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI
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LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI

Vseskozi potekajo priprave na gradnjo oskrbovanih 
stanovanj, ki je načrtovana v letu 2020. 

V petek, 21. junija 2019, je potekala osrednja slovesnost ob 
letošnjem prazniku Občine Šmarje pri Jelšah. Kulturni program so 
izvedli otroci OŠ Šmarje pri Jelšah – kar 116 jih je ob spremljavi 
Big banda Šmarje zapelo Zdravljico, šmarski big band in moški 
zbor iz Šentvida. Po sklepu občinskega sveta je bilo na slovesnosti 
podeljenih pet priznanj in nagrad. 
Plaketo je prejel Jožef Čakš, nekdanji župan in direktor Knjižnice 

Šmarje pri Jelšah, za večletno prizadevno delo na družbeno-
političnem in kulturnem področju ter pomemben vpliv na razvoj 
občine. Posebno priznanje je prejel Rafael Artiček – Raf za 
življenjsko delo izgradnje zemljanke Rafov rov. Priznanji sta prejela 
Borut Lorger, kapelnik Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah, za 
vztrajnost in vizijo delovanja ter ohranjanje godbeništva v občini 
in širše ter Jakob Romih iz Sv. Štefana za večletno aktivno delo v 
lokalni skupnosti in prostovoljno delo v društvih. Denarno nagrado 
je letos prejel Moški pevski zbor Kulturnega društva Šentvid pri 
Grobelnem, ki deluje že 42 let.  
Sergeja Javornik 

Prejemniki letošnjih priznanj in nagrad z moderatorko osrednje slovesnosti Majo Ratej.  
foto: blaž lah

DOBRODOŠEL PROSTOFER 

Od 16. septembra letos izvajamo projekt Prostofer, brezplačne 
prevoze starejših občanov po različnih opravkih - do zdravnika, 
v trgovino, na obisk ... Do konca oktobra so vozniki prostoferji 
prevozili 1.635 kilometrov in opravili 31 prevozov. Občani so 
največkrat potrebovali prevoz na preglede v bolnišnico ali pri 
osebnem zdravniku, nekajkrat so se tako odpravili v trgovino, na 
banko ali pošto. 
Največ prevozov so do konca oktobra opravili Olga Avbelj, Branimir 
Verbovšek, Elizabeta Fidler in Karol Drofenik. Vsem voznikom 
prostoferjem, ki so vključeni v projekt, se iskreno zahvaljujemo za 

njihov prispevek k lepšemu in bolj kakovostnemu bivanju v občini. 
S projektom seveda nadaljujemo. Tako še vedno velja povabilo 
vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje 
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi 
sredstvi, da izkoristijo priložnost brezplačnega prostoferskega 
prevoza. 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. Priporočljivo je, da na klicni center 
pokličete vsaj tri dni pred želenim dnevom prevoza.
Sergeja Javornik, koordinatorica projekta Prostofer

V začetku septembra so prostovoljci opravili obvezno izobraževanje in  
usposabljanje za opravljanje voženj v sklopu projekta Prostofer. foto: arhiv občine
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Evropski teden mobilnosti (ETM), 
ki je od 16. do 22. septembra 
potekal pod sloganom Gremo 
peš!, je v naši občini ponudil 
pestro obliko aktivnosti za vse 
generacije. 
Začeli smo s promocijo kratkega filma 
Gremo peš!, ki je nastal na filmski delavnici 
v sklopu letošnjega festivala FAF - Festivala 
amaterskega in neodvisnega filma v Šmarju 
pri Jelšah. Sodelovalo je 26 šmarskih 
osnovnošolcev, s katerimi sta priporočila 

in izkušnje delila mentorja Ajda Račečič in 
Marko Samec iz produkcijske hiše Samino.
Gremo peš … Po gričih okoli Šmarja so 
nas povabili člani študijskega krožka Svet 
pred domačim pragom, ki deluje pod 
okriljem Univerze za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) pri Knjižnici Šmarje pri 
Jelšah. V znamenju slogana ETM-ja je bilo 
uvodno srečanje UTŽO-ja, na katerem so 
udeleženci aktivno poskrbeli za zdravje 
in dobro počutje. Fizioterapevtki Renata 
in Dušanka iz doma upokojencev sta 

poskrbeli za razgibavanje, zdravstveno 
osebje šmarskega zdravstvenega doma 
pa je udeležencem izmerilo krvi pritisk 
in sladkor ter jim svetovalo, kako naj 
ohranjajo kondicijo in zdravje. 
V sodelovanju z republiško agencijo za 
varnost v prometu smo izvedli delavnico 
Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu. 
Starejši občani so osvežili znanje prometnih 
predpisov in pravil, varne vožnje po 
avtocesti in hitri cesti, temeljnih postopkov 
oživljanja ... 

Stalnica ETM-ja ostaja prireditev Zdravi, 
aktivni, čili Šmarčani. S prikazom športnih 
disciplin, promocijskim gradivom, 
pripomočki in napravami so se predstavila 
športna društva in klubi, ki delujejo 
na območju naše občine. Sodelovali so 
tudi prostovoljci območnega združenja 
Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in osebje 
Zdravstvenega doma. 

Celotedensko dogajanje smo sklenili z 
Rokovim tekom. Po osmih letih premora je 
Rokov tek ponovno povezal ljubitelje teka, 
ki so se jim pridružili še kolesarji. Trase so 
povezale pet občin in dve državi: Šmarje 
pri Jelšah, Rogaško Slatino, Podčetrtek, 
Hum na Sotli, Zagorska Sela, Slovenijo in 
Hrvaško. Častni pokrovitelj Rokovega teka 
je bil predsednik republike Borut Pahor. 
Hvala vsem ustanovam, društvom in 
posameznikom, ki ste se odzvali našemu 
povabilu in sooblikovali letošnji program. 
Verjamemo, da v prihodnjem letu ponovno 
stopimo skupaj in izvedemo še bolj raznolik 
program aktivnosti. Tema bo Mobilnost z 
ničelnimi emisijami za vse. 
Sergeja Javornik,  
lokalna koordinatorica ETM-ja

Gremo peš … Po gričih okoli Šmarja so nas povabili člani študijskega krožka Svet pred 
domačim pragom. foto: mira čakš

Z Rokovim tekom smo sklenili aktivnosti ETM-ja. foto: tomaž žnider

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 2019 
HODILI SMO,
MIGALI, 
SE UČILI  
IN ZABAVALI
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V sklopu projekta je bila delno obnovljena Skazova hiša.  
foto: sergeja javornik

OBNOVLJENA SKAZOVA HIŠA

Sredi oktobra smo zaključili z obnovo Skazove hiše 
v Šmarju pri Jelšah, ki je potekala v sklopu projekta 
čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Hrvaška In cultura veritas. 

Podjetje Lesnina MG oprema je obnovilo pročelje južne fasade in 
stopnišče ter zamenjalo stopniščno ograjo. Restavrirane so freske v 
avli Skazove hiše, v sklopu projekta smo kupili dodatno dekorativno 
in avdio-vizualno opremo za Šmarsko vinsko klet. Naložba je stala 
97.591 evrov. 

Opravljena obnovitvena dela so le del projektnih aktivnosti, ki 
potekajo od avgusta lani, zaključile se bodo novembra prihodnje leto. 
Med drugim smo minuli mesec skupaj z Društvom vinogradnikov in 
kletarjev Trta, Turističnim društvom Šmarje pri Jelšah ter zavodom 
za turizem, šport in mladino izvedli prireditev 14. Pozdrav vinu. Še 
letos načrtujemo nakup štirih pametnih klopi in turistomatov, ki 
bodo postavljeni v Šmarju pri Jelšah, Lembergu, na Sladki Gori in 
Tinskem. V Muzeju baroka Šmarje pri Jelšah bo nameščen zaslon na 
dotik, vzpostavljena bo aplikacija za štetje obiskovalcev. 
Prihodnji mesec se bomo projektni partnerji skupaj predstavili 
na turističnem sejmu na Dunaju. V sklepni fazi sta vzpostavitev 
centralnega digitaliziranega kataloga čezmejne turistične destinacije 
in izdelava promocijskih spotov. V prihodnjih mesecih bomo 
skupaj s projektnimi partnerji izvedli oziroma sodelovali še na 
izobraževalnih delavnicah o vinarstvu, turistični promociji in 
predstavljanju kulturne dediščine. 

Vodilni partner projekta In cultura veritas je Zagrebška županija, 
sodelujemo še Združenje hrvaških potovalnih agencij, Muzejski 
dokumentacijski center, Razvojna agencija Sotla, Občina Šmarje pri 
Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Aktivnosti projekta 
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
Sergeja Javornik, koordinatorica projekta In cultura veritas

AMPELOGRAFSKI GVAŠI 
VINCENZA IN CONRADA 
KREUZERJA
IZJEMNA RAZSTAVA V SKAZOVI HIŠI

V Skazovi hiši je na ogled izjemna zbirka gvašev sort 
vinske trte. Zbirka ampelografskih gvašev Vinzenza in 
Conrada Kreuzerja je bila ob najdbi in nato še desetletja 
skoraj neznana, zaposleni na Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Maribor, kjer jo zadnja desetletja hranijo, pa 
so se ves čas zavedali njene izredne pomembnosti kot 
neprecenljive kulturne dediščine. Po doslej znanih virih 
ocenjujejo, da sta brata Kreuzer v tridesetih in štiridesetih 
letih 19. stoletja naslikala okrog 180 sort vinske trte. 
V sklopu projekta In cultura veritas je Kmetijsko gozdarski 
zavod Maribor izdal monografijo in pripravil razstavo 
izbranih reprodukcij. Ta bo v tem mesecu na ogled tudi 
v Šmarju pri Jelšah. Razstavo si lahko ogledate v času 
poslovanja zavoda za turizem, šport in mladino. 

Vabljeni. 
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V sklopu srečanja župana z gospodarstveniki občine 
Šmarje pri Jelšah je konec oktobra potekala okrogla 
miza z naslovom Lokalna skupnost in gospodarstvo 
v dialogu za napredek in razvoj. 

Na okrogli mizi so sodelovali: Zdravko Počivalšek, minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, župan Matija Čakš, Aleš Seidl, 
predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri 
Jelšah in direktor podjetja AS system, Šmarje pri Jelšah, ter Janko 
Kodila, direktor podjetja Kodila iz občine Murska Sobota, tudi 
prejemnik nagrade obrtnik leta 2014. 

Gostje so odgovarjali na vprašanja o pomenu in vlogi lokalne 
in državne politike na razvoj podjetništva, cestah, zaposlenih, 
izzivih prihodnosti. Matija Čakš je med drugim napovedal 
ureditev nove poslovne cone v Šmarju pri Jelšah. Osnova za 
to so spremembe občinskega prostorskega načrta, potekajo pa 
že pogovori s skladom kmetijskih zemljišč o odkupu zemljišč. 
Izpostavil je zavedanje, da so prometne povezave ključne za dobro 
gospodarstvo, in predstavil aktivnosti lokalne skupnosti za čim 
hitrejšo ureditev načrtovanih na tem področju. 

Zdravko Počivalšek je poudaril, da obvoznici Šentjurja in Šmarja, 
o katerih se že več let govori, nista samo problem teh dveh krajev, 
ampak celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega. »Pričakujem, 
da bomo vsi na tem območju bolj sistematično začeli pritiskati 

na državo, da se projekti od oziroma do Dramelj mimo Šmarja 
pripeljejo do realizacije,« je poudaril minister. Napovedal je še 
državne ukrepe za spodbudo slovenskim podjetnikom, da bi vlagali 
v obmejna območja. »Če ljudje na teh območjih ne bodo imeli 
delovnih mest, če ne bo urejena ustrezna infrastruktura, se bodo 
izselili. Tega si kot država ne smemo dovoliti,« je poudaril. 
Aleš Seidl je dejal, da sta tako državna kot lokalna politika zelo 
pomembni za razvoj podjetništva in gospodarstva. »Ustrezna 
infrastruktura in zagotavljanje dobrega podpornega servisa sta 
nalogi lokalne politike. V Šmarju pri Jelšah te pogoje imamo, bo 
pa zelo dobrodošla še kakšna poslovna cona,« je med drugim dejal 
Aleš Seidl. 

Gost iz Murske Sobote je opozoril, da za podjetniški preboj ceste 
niti niso ključnega pomena, sam stavi na (dobro) idejo in dober 
– delaven, usposobljen, priden – kader, »s katerim lahko idejo 
uresničiš.« Ob tem je posebej izpostavil: »Vsak podjetnik, ki dela s 
srcem, je uspešen; če delaš za denar, si siromak. Določene stvari, ki 
jih narediš, ne narediš zaradi denarja, in uspeh pride sam od sebe.«
Sergeja Javornik

Na okrogli mizi, ki jo je vodila Sergeja Javornik, so sodelovali: Janko Kodila, Aleš Seidl, Matija Čakš in Zdravko Počivalšek. foto: tomaž žnider

LOKALNA SKUPNOST 
IN GOSPODARSTVO V 
DIALOGU ZA NAPREDEK 
IN RAZVOJ
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O B V E S T I L O

PREVOZNOST OBČINSKIH 
CEST V ZIMSKIH 
RAZMERAH — OBVESTILO 
ZA JAVNOST

Občinska uprava intenzivno 
sodeluje z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo na 
projektih rekonstrukcij državnih 
cest na območju občine. 

Trenutno na naših cestah še ni zimskih 
razmer, vendar se takšno stanje lahko 
nenadoma spremeni. Vozniki morajo 
med 15. novembrom in 15. marcem na 
motornih vozil imeti predpisano ustrezno 
zimsko opremo. Ustrezna zimska oprema, 
poleg prilagojene hitrosti glede na stanje 
cest in vremenskih razmer, zagotavlja 
varno udeležbo v cestnem prometu. 

Tako kot vsako leto bodo občine in 
krajevne skupnosti tudi letos v zimskih 
razmerah zagotavljale vzdrževanje cest v 
skladu s predpisano zakonodajo (Zakon 
o cestah, odloki o občinskih cestah, 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih 
cest). Zimske razmere nastopijo takrat, ko 
je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica 
in drugo) lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa. Izvajalci vzdrževanja 
cest zaradi izrednih vremenskih razmer 
in drugih nepredvidljivih okoliščin 
(okvare strojne opreme ipd.) včasih v 
vsakem trenutku in na vsaki lokaciji ne 
morejo zagotoviti takšne prevoznosti 

ceste, ki bi jo morda občani takrat 
pričakovali. Zato moramo vozniki ostati 
strpni in potrpežljivi ter upoštevati 
postavljeno cestnoprometno signalizacijo.
Vzdrževanje prevoznosti posameznih 
cest v zimskih razmerah določa 
poseben pravilnik, ki ceste opredeljuje 
s prednostnimi razredi, v katere so 
razvrščene glede na kategorijo, gostoto in 
strukturo prometa, geografsko-klimatske 
razmere in krajevne potrebe. Za večino 
občinskih cest je tako opredeljeno, da je 
prevoznost zagotovljena, če višina snega 
ne presega 15 cm, promet pa je možen z 
uporabo zimske opreme vozil.

V obdobju izredno močnega sneženja, 
ob močnih zametih in snežnih plazovih 
prevoznosti cest ni nujno potrebno 
zagotavljati. Podobno velja za poledico, 
če je zaradi dežja cesta gladka in poledice 
ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi 
tehničnimi sredstvi (žled).

Na pomembnejših lokalnih cestah, 
zbirnih mestnih in krajevnih cestah je 
ob normalnem sneženju od 5. do 20. ure 
potrebno zagotoviti prevoznost, možni 
so zastoji do 2 ur, predvsem med 20. 
in 5. uro. Med močnim sneženjem so v 
nočnem času možni zastoji. Na ostalih 
lokalnih, mestnih in krajevnih cestah je 
potrebno zagotoviti prevoznost cest med 
7. in 20. uro, pri čemer se upoštevajo 
krajevne potrebe. Na teh cestah so 
v tem času ob normalnem sneženju 

možni krajši zastoji, Ob močnem in 
dolgotrajnejšem sneženju pa so zastoji 
možni do enega dne.

Na javnih poteh, parkiriščih in 
kolesarskih povezavah se prevoznost cest 
zagotavlja glede na krajevne potrebe. Pri 
normalnem sneženju so zastoji možni do 
enega dne. Ob močnem sneženju pa so 
možni tudi večdnevni zastoji.
Mesta in način posipanja proti poledici 
se določijo glede na geografsko-klimatske 
razmere, lego, naklon in kategorijo ceste 
ter druge lokalne razmere.

Občane bi tudi želeli opozoriti, da Zakon 
o cestah (ZCes-1) in Odloki o občinskih 
cestah v posameznih občinah določajo, 
da morajo lastniki zemljišč ob občinski 
cesti dopustiti prost odtok vode in 
odlaganje snega na njihovo zemljišče, 
če se jim s tem ne povzroča škoda. Prav 
tako morajo lastniki objektov ob občinski 
cesti imeti na strehah objektov, s katerih 
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, 
pritrjene snegolove. Z objektov ob cesti 
morajo lastniki odstraniti ledene sveče 
pravočasno in tako, da ne ogrozijo 
varnosti udeležencev v prometu. Omenjeni 
predpisi tudi določajo, da je sneg 
prepovedano metati na cesto. Globa za 
fizične osebe večine omenjenih prekrškov 
na podlagi odlokov znaša 200,00 evrov, za 
nekatere pa 1.000,00 evrov.
Marko Razboršek
vodja inšpektorata in redarstva, inšpektor I

Pluženje zima 2017/2018 foto: arhiv občine šmarje pri jelšah 
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JAVNI ZAVOD ZA
TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO
ŠMARJE PRI JELŠAH

ANA FERME
DRUŠTVO GODBENIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH 

OTROŠKI PLESNI IN PEVSKI PROGRAM 
DECEMBRSKA PONUDBA

Ploščad pred KD v Šmarju pri Jelšah

Podrobnosti o prireditvi:
www.tsm-smarje.si

JAVNI ZAVOD ZA
TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO
ŠMARJE PRI JELŠAH

Podrobnosti o prireditvi:
www.tsm-smarje.si

18:00
Predsilvestrovanje za otroke

s čarodejem Sam Sebastianom

20.00
Zabava z Mambo Kingsi

Ploščad pred KD v Šmarju pri Jelšah

Predsilvestrovanje

O G L A S I
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D O M O Z N A N S K A  K A M R A

40 let
40 letTRADICIONALNI BARBARIN SEJEM  

V ŠMARJU ŠE ŽIVI
Mateja Žagar, bibliotekarka, domoznanska zbirka knjižnice šmarje pri jelšah

Sejemsko izročilo v Šmarju pri 
Jelšah je že zelo staro. Ob godu 
zavetnice cerkve sv. Barbare 
4. decembra je v Šmarju že 
po tradiciji veselo. Na ta dan 
se namreč vsako leto že kar 
nekaj stoletij odvija Barbarin 
sejem. V svojih začetkih se je 
odvijal v neposredni bližini 
danes podružnične cerkve sv. 
Barbare na Vinskem Vrhu pri 
Šmarju. Okoli leta 1400 je dal 
cerkev postaviti Herman II. 
Celjski, morda je bila povod za 
izgradnjo cerkve njegova hči 
Barbara Celjska. 

Središče sejemskega dogajanja 
se je z razvojem prometne 
in trgovinske infrastrukture 
preselilo v trg Šmarje, z njim 
pa tudi Barbarin sejem. Ta je 
danes del kulturnega izročila, ki 
predstavlja poglavitno dediščino 
trgovanja nekdanjih dni.

SEJMI V ŠMARJU NEKOČ
Številni sejmi so nekoč v Šmarju oskrbovali 
prebivalce skozi vse leto. Prvi je bil 
kramarski sejem v začetku januarja po 
svetih treh kraljih. Ta sejem je bil posebno 
zanimiv otrokom, saj so kramarji ponujali 
veliko različnih stvari, tudi sladkarije in 
izdelke iz lecta. Gospodinje so se preskrbele 
z novo posodo od lončarjev, nakupile so 
tudi čebulo in česen, ki ga je čez zimo že 
zmanjkalo v shrambah, seveda pa iz sejma 
niso odšle brez nove kuhalnice.

Kramarskemu sejmu je takoj sledil živinski 
sejem, kjer so trgovali z domačimi živalmi. 
Poleg prodaje živine so sklepali tudi druge 
pomembne kupčije. Spomladi, na god sv. 
Jožefa, se je sejemski vrvež ponovno vrnil 
v Šmarje. Sledil mu je Alojzijev sejem 21. 
junija, najbolj živo pa je bilo na Rokovem 
sejmu 15. in 16. avgusta, saj sta praznika 
Marijinega vnebovzetja in god sv. Roka v 
Šmarje privabila številne romarje. Takrat 
so kramarji ostali v Šmarju več dni. Jesen 
je prinesla ponovno živinski sejem, začetek 
prazničnih decembrskih dni pa je obeležil 
Barbarin sejem.

»KUPITE ŠNIRAVCE, ZA DINAR PAR.«
Barbarin sejem je zaživel dopoldan 
po sejemski maši. Stojnice, ki so bile 
postavljene po šmarskem trgu in okoli 
farne cerkve, so ponujale vse, kar so ljudje 
potrebovali za preživetje zime. 
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Kmetje so kupovali orodje, ki so ga med 
letom polomili, koše, košare, lončeno 
posodo, sita in rešeta. S Prlekije so trgovci 
pripeljali čebulo in česen, ki so jih prodajali 
spletene v vence. Prodajali so zimska 
oblačila, pletene rokavice in nogavice, 
tudi čevlje. Otroke so privabljale stojnice s 
sladkarijami, lectovimi srčki ter medenimi 
Miklavži in parkeljni. Prodajale so se 
tudi igrače: lončeni petelinčki, žogice na 
elastiki, lesene igrače, ki pa jih starši zaradi 
pomanjkanja denarja otokom niso mogli 
kupiti. V posebno veselje je bil vrtiljak, 
včasih pa se je v Šmarju ustavil tudi lajnar 
in igral na lajno. Nekoč je prišel celo 
potujoči cirkusant s plešočim medvedom. 
Kramarji so prodajali svoje izdelke in jih 
glasno ponujali mimoidočim: »Kupite 
šniravce, za dinar par.« Šmarski trgovci in 
mesarji so na sejemski dan široko odprli 
vrata svojih trgovin in mesnic ter vabili: 
»Ase klobase, zdaj so vroče, kdo jih hoče!« 
Zadovoljni mešetarji pa so po opravljenih 
kupčijah zavili še v Habjanovo gostilno na 
kozarček vina in kislo juho.

LEGENDA O SV. BARBARI
Sv. Barbara naj bi bila edina hči nekega 
pogana iz Nikomedije v Mali Aziji. Poleg 
premoženja je bila obdarjena tudi z lepoto 
in bistrim umom, zato so se kmalu začeli 
zanjo zanimati številni snubci. Vztrajno 
jih je zavračala, ker je želela v življenju 
doseči kaj drugega. Po zaslugi znamenitega 
učenjaka Oregona se je začela zanimati za 

krščanstvo ter skrivaj sprejela krščansko 
vero. Oče, zagrizen nasprotnik kristjanov, 
je kmalu nekaj zasluti in jo dal zapreti v 
stolp. Barbara je zavrnila očetovo željo, naj 
se poroči s kraljevičem Fabricijem in se s 
tem daruje poganskim bogovom, zato jo 
je dal zapreti v ječo, kjer so jo grozovito 
mučili. Kasneje pa je sodnik izrekel njeno 
usmrtitev, ki jo je izvršil njen oče. S sabljo ji 
je odsekal glavo. 

GOTSKI KIPEC SV. BARBARE
Čeprav o življenju sv. Barbare govori le 
legenda, jo ljudje že od nekdaj izjemno 
častijo in jo prištevajo k štirinajstim 
priljubljenim zavetnikom v sili.Upodabljajo 
jo v dolgi obleki s pasom ali v imenitnem 
oblačilu s pokrivalom ali krono na glavi. Pri 
sebi ima številne atribute. Stolp simbolizira 
njeno jetništvo. Kelih, ki ga drži v roki, 
pomeni okrepčilo, ki ji ga je dala njena 
trdna vera. Sablja, ki jo najdemo ob njej, 
pa simbolizira njeno mučeniško smrt. Je 
zavetnica rudarjev, kmetov, arhitektov, 
zidarjev, kovačev, kamnosekov in številnih 
drugih obrtnikov, umirajočih, za srečno 
zadnjo uro, proti ognju, neurju, proti vročici 
in kugi, priprošnjica v stiski.
Nekoč je tudi cerkev sv. Barbare na Vinskem 
Vrhu krasil Barbarin gotski kipec, ki je 
danes razstavljen v celjskem Pokrajinskem 
muzeju. Neznani rezbar, ki ga je izdelal okoli 
leta 1510, je njegovi izdelavi posvetil veliko 
pozornost in natančnost, kar kipcu daje 
izjemno kulturno-zgodovinsko vrednost.

BARBARIN KELIH
Ob praznovanju 
760-letnice prve 
omembe Šmarja 
pri Jelšah leta 1996 
so v Steklarski šoli 
Rogaška Slatina izdelali 
kelih sv. Barbare, ki se je 
uporabljal kot občinsko 
protokolarno darilo. 
Izdelavo keliha, ki ohranja 
zgodovinski spomin na 
poznogotsko obdobje v 
Sloveniji, je zasnovala 
slovenska arhitektka in 
oblikovalka Janja Lap. 
Spominski kelih ima vse 
elemente originalnega keliha.

VIRI

Sveta Barbara med nami?: raziskovalna naloga 

(2004). Osnovna šola Šmarje pri Jelšah. 

V. Kramperšek. (2003). Barbarin sejem nekoč 

in danes: radijska oddaja. Radio Štajerski val, 

Šmarje pri Jelšah.

M. Lorenčak. (1996). Kelih sv. Barbare. Občina 

Šmarje pri Jelšah.

FOTOGRAFIJE

Šmarje pri Jelšah, 1935.

Kelih sv. Barbare.

Gotski kipec sv. Barbare, Pokrajinski muzej Celje.

Barbarin sejem, 1996.
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F I L M  I N  K I N O

ZA PRAZNIKE 
ZNOVA SKUPAJ
ŽIGA PLANINŠEK

Šmarski ljubitelji filmov in kinematografov, 
prav lep prazničen pozdrav. 

Nekaj mesecev je že minilo od mojega 
zadnjega članka v maju. V tem času se je 
odvrtel marsikateri film in predvajalo lepo 
število serij. Nekaj pa ostaja nespremenljivo. 
To je prihajajoče decembrsko obdobje, ko se 
na trenutke zazdi, da se čas ustavi in takrat 
se posvetimo tistim osebam in rečem, ki 
naše življenje bogatijo najbolj. Pri marsikom 
je božično-novoletni čas tudi možnost, da 
najde prostor med sedeži kinodvorane in si 
ogleda kakšen film več kakor sicer. Jesen in 
zima sta že v splošnem obdobji, v katerih 
se ocenjuje bera filmov, ki so nastajali skozi 
leto. Tako se je med 13. in 24. novembrom 
v Ljubljani odvil jubilejni 30. festival 
Liffe, zagotovo najbolj odmeven filmski 
festival pri nas, ki združuje poznavalce in 
strastne ljubitelje filma ne le iz Slovenije, 
temveč pritegne tudi mednarodno 
javnost. V sklopu festivala smo vselej 
priča filmom nacionalnih produkcij ter 
filmom, ki nosijo močne avtorske podpise, 
ki bodo krojili urnike kinematografov 
v prihodnjih mesecih. Obeta se tudi na 
področju domačih serij. 29. novembra 
na priljubljeno spletno platformo prihaja 
tretja (obljublja se, da poslednja) sezona 
zabavne in mladostne serije V dvoje, ki jo je 
s soustvarjalci zasnoval Luka Marčetič. Za 
tiste, ki imate raje iztreznjene kriminalke, 
na nacionalko proti koncu decembra 
prihaja težko pričakovana nadaljevanka 

Jezero, oblikovana po istoimenski literarni 
uspešnici Tadeja Goloba. Na slovenski 
prostor prinaša dobro znani nordijski 
pridih, povezali pa jo bomo lahko z znanimi 
slovenskimi igralskimi imeni, glavno vlogo 
detektiva Tarasa Birse je na primer prevzel 
Sebastian Cavazza, režijski dvojček pa sta 
sestavljala Klemen Dvornik in Matevž 
Luzar, oba ustvarjalca, ki jima kilometrine 
in inovativnosti na filmsko-televizijskem 
prostoru ne manjka. Če ste zagret ljubitelj 
kavča, se vam je zdaj verjetno na obraz 
zarisal širok nasmešek. Če pa se boste 
sprehodili do naše prijetne kinodvorane, vas 
tam v prazničnem času, kakor vselej, čakala 
vrsta filmov. V decembru si bo tako mogoče 
ogledati klasično romantično komedijo Last 
Christmas (14. decembra), ki navdih črpa 
iz nepozabnega glasbenega hita skupine 
Wham!, torej lahko pričakujemo nostalgijo. 
Možno bo videti tudi manj praznične 
filme, med drugim dokumentarec iOtok 
Mihe Čelarja, s katerim bo organiziran tudi 
pogovor (5. december) in nov del kultne 
franšize, Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja 
(20. december). Na starega leta dan pa 
se bo odvrtel film Downtown Abbey, 
nadaljevanje istoimenske televizijske serije 
o premožni družini Crawley, tokrat v obliki 
zgodovinske drame. Dragi bralci, izberite 
tisto, kar vas vselej znova navdihuje in v tem 
uživajte v objemu najboljše družbe.  
Za praznike vam ob izbranih filmskih 
poslasticah želim vse dobro, iskrivo,  
prav tako kot iz filma.

PETEK, 6. 12. 2019, 17.00 
Ledeno kraljestvo II (2D) / 
Frozen 2 
ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA

PETEK, 6. 12. 2019, 19.00 
Doktor Sleep / Doctor Sleep
GROZIJIVKA/TRILER 

PETEK, 13. 12. 2019, 19.00 
Jaz sem Frenk / I am Frank
DRAMA

SOBOTA, 14. 12. 2019, 17.00 
Jumanji: Naslednja stopnja / 
Jumanji: The Next Level 
AKCIJSKA KOMIČNA PUSTOLOVŠČINA

SOBOTA, 14. 12. 2019, 19.00
Last Cristmas / Last Cristmas
ROMANTIČNA KOMEDIJA

PETEK, 20. 12. 2019, 19.00 
Vojna zvezd: Vzpon 
Skywalkerja / SW: The Rise of 
Skywalker 
AKCIJSKA DOMIŠLJIJSKI SPEKTAKEL 

SOBOTA, 21. 12. 2019, 17.00 
Pat in Mat: Zimske radosti / 
Pat a Mat: Zimni radovanky 
ANIMIRANA DRUŽINSKA KOMEDIJA

SOBOTA, 21. 12. 2019, 19.00
Cats / Cats
DOMIŠIJIJSKI GLASBENI SPEKTAKEL

SOBOTA, 28. 12. 2019, 10.00 
Vohuni pod krinko / 
Spies in Disguise 
ANIMIRANA KOMIČNA PUSTOLOVŠČINA

TOREK, 31. 12. 2019, 20.00 
Downton Abbey / 
Downton Abbey
ZGODOVINSKA DRAMA 
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Aktivna jesen v organizaciji  
DPM OŠ Šmarje pri Jelšah

Da je bil začetek novega šolskega leta prijetnejši in bolj razgiban, 
smo v organizaciji DPM-ja izvedli kar nekaj zanimivih aktivnosti. 
Na začetku septembra smo se odpravili na Šmarno goro, kjer 
smo bili po napornem vzponu deležni čudovitega razgleda na 
Ljubljansko kotlino. Ker smo že ravno bili v naši prestolnici, 
smo obiskali tudi živalski vrt. Ob vodenju smo si ogledali najbolj 
zanimive živali, najpogumnejši pa smo okoli vratu dobili tudi kačo.
V naslednjem tednu smo obiskali Pikin festival. Ustvarjali smo v 
različnih športnih in ustvarjalnih delavnicah, se sprehodili skozi 
Pikin bazar, seveda pa smo tudi malce zapravljali in si kupili 
kakšen spominek. Jesenske aktivnosti smo nadaljevali še z dvema 
pohodoma, in sicer s pohodom na Črno jezero, kjer smo prehodili 
Urškino učno pot in si s tem prislužili vsak svoj kos torte. 
Zaključili pa smo s tradicionalnim kostanjevim piknikom na Boču. 
V čudovitem vremenu smo pekli pokovko in kostanj, se družili in 
zabavali ob športnih igrah, predvsem pa smo uživali in se čudili 
lepotam narave. Domov smo se vrnili polni novih vtisov.
Tjaša Vrbek in Lucija Grobin

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.«
Da se misel velikega Toneta Pavčka ne bo uresničila, smo se na 
OŠ Šmarje pri Jelšah že drugo leto zapored vključili v projekt 
Nacionalni mesec skupnega branja. Tako nas je od začetka šolskega 
leta pa vse do sredine oktobra družilo branje. Strokovnjaki 
ugotavljajo, da je največji dosežek učenca v osnovni šoli, da se 
nauči brati z razumevanjem, saj je to zelo povezano z uspehom 
v šoli in pozneje v življenju. S tem se lahko samo strinjamo in se 
trudimo na različne načine spodbujati in ohranjati bralni interes. 
Branju smo posvetili veliko časa. Vsi učenci so v septembru obiskali 
šolsko knjižnico, kjer smo jih povabili k branju za bralno značko, 
prav tako smo k bralni znački povabili njihove starše. Prvošolci 
so na dan zlatih knjig prejeli darilno slikanico, sedmošolci pa so 
v splošni knjižnici prejeli v dar knjige, ki jih že berejo za domače 
branje. Pri pouku angleščine so starejši brali mlajšim, v knjižnici so 
reševali knjižne uganke, »potujoča« knjiga je dosegla učence vseh 

podružnic in jih poučila o zdravi prehrani. V mnogih razredih so 
prvih deset minut pouka namenili tihemu branju poljubne knjige 
ali pa so brali v nadaljevanjih, brali so tudi v jutranjem krogu, 
izdelovali so knjižne kazalke, učenci so brali svojim sošolcem 
ipd. Sedmošolci so pri urah slovenščine raziskovali življenje 
Lemberžanov in se z metodo dolgega branja poglobili v duhovite 
zgodbe o njih.

Vse dejavnosti smo povezali tudi s praznovanjem mednarodnega 
meseca šolskih knjižnic, ko smo se še posebej spomnili na 
pomen knjižnic pri pridobivanju znanja, razvijanju domišljije in 
vzpostavitvi pozitivnega odnosa do branja.
Z dejavnostmi pa seveda nismo zaključili, temveč z njimi 
nadaljujemo v okviru nacionalne akcije Beremo skupaj vse do 
konca šolskega leta.

 »Pot proti znanju se začne z obračanjem strani. Zato ne čakajte, 
čim prej obrnite prvo stran …«
Monika Javornik in Monja Šalamon, knjižničarki

Naše male sive celice  
so obrodile sadove

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

Aktivna jesen. foto: arhiv šole

Učenci berejo sošolcem, POŠ Zibika. foto: arhiv šole

Tekmovalci Malih sivih celic. foto: arhiv šole
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V torek, 15. 10. 2019, smo se ekipa malih sivih celic in navijači 
ob 8. uri zjutraj odpravili na snemanje v Ljubljano. Vožnja v 
avtobusom je hitro minila in že smo bili pred RTV-jem, kjer nas 
je pričakala prijazna gospa, ki nas je odpeljala do dveh garderob: 
eno za našo ekipo in drugo za ekipo nasprotnikov iz Ormoža. V 
garderobi smo se nekaj časa pogovarjali, zabavali, a kaj kmalu so 
prišli po nas, tri  tekmovalce: Tino Tiaro, Gašperja in mene, Julijo. 
Morali smo »v masko« in po majice. Na hodniku pred maskirnico 
je že bila ekipa iz Ormoža. Brez nesoglasij smo si dodelili barve. 
Mi smo bili rumeni, oni pa vijoličasti. Ker letos male sive celice 
praznujejo 25 let, smo si lahko popisali majice, saj je bilo to v času 
nastanka tekmovanja zelo popularno. V maski so nas napudrali, 
nam namazali trepalnice in ustnice ter uredili pričeske. Pokazali 
smo se še navijačem, učiteljicama spremljevalkama ter naši 
mentorici − učiteljici Moniki Javornik ter odšli v studio. Prva misel, 
ko smo prišli v prostor, je bila samo: »Vau! Tako drugače je kot na 
televiziji!« Obkrožalo nas je veliko kamer, luči in ekranov in bila 
sem res brez besed. Rokovali smo se z veliko pomembnimi ljudmi za 
oddajo, npr.: z Nikom in Jasno, urednico, animatorjem za navijače 
in drugimi. Ko so nam namestili mikrofone, smo imeli neke vrste 
vajo pred snemanjem. Zastavili so nam nekaj vprašanj in mi smo 
nanje odgovarjali, da smo prebili led. Kmalu so prišli tudi navijači 
z belimi majicami, na katerih je bil znak naše šole. Razložili so nam 
še, katera kamera kaj snema, nato pa smo začeli s snemanjem. Vsega 
seveda nismo posneli naenkrat, ampak smo imeli vmes čas, ko so 
npr. prinesli mizo z globusom, Soncem in Luno za Jasnin poskus. 
Takrat je vmes prišel animator za navijače. Zabaval jih je tako, da je 
dajal različne vaje in organiziral kratka tekmovanja, npr. kdo najbolj 
glasno navija, tihi telefon ipd. Tudi med snemanjem jim je pokazal, 
kdaj morajo začeti ploskati, a je stal za kamero in se ga na televiziji 
seveda ni videlo. Spoznala sem, da pri snemanju sodeluje resnično 
veliko ljudi, pa še mi nismo videli vseh. 

Kmalu je nastopilo snemanje možganskega labirinta, v katerega so 
se najprej podali naši sotekmovalci iz Ormoža. Takrat smo morali 
mi trije iz studia. Potem smo bili na vrsti mi. Gašper je pobral vse 
črke in tudi kar dolgo besedo nam je uspelo sestaviti. Prišel je boj 
za brihtolina. Vsi smo vedeli odgovor, a je v tem pritiskanju na 
namizju res veliko odvisno od sreče. Če bi dobili brihtolina in če bi 
bili hitrejši v vseh hitrih celicah, bi zmagali. A izšlo se je, kot se je. 
Vseeno smo pridobili zelo veliko izkušnjo. Upam, da bom še v času 
osnovnošolskega izobraževanja, v teh dveh letih, ki sta pred mano, 
uspela priti na snemanje malih sivih celic kot navijačica, saj v ekipi 
ne smem več biti (pravilo pravi, da ima vsak  priložnost le enkrat). 
Tako smo malo skrušeni zapustili stavbo RTV-ja in se šli  
potolažit v McDonald's na železniški postaji. Ob sladoledu  
je postalo tisto torkovo dopoldne malo bolj sladko.

V Šmarje se nisem peljala z avtobusom, ker me je pobral oči,  
tako da ne vem, kako je potekala vožnja domov. Vem pa nekaj: 
pridobili smo si izkušnjo, do katere je bilo precej težko priti,    
zato smo lahko ponosni, da smo se sploh uspeli prebiti skozi  
predtekmovanja in predstavljati našo šolo pred celo Slovenijo. 
Julija Golež, 7.b

Karateist Kozjanskega in 
Obsotelja − Leon Sodin 
postal pokalni zmagovalec 
Slovenije 2019 

V soboto, 12. 10. 2019, je v Novi Gorici potekala zadnja 
pokalna tekma Slovenije v letošnjem letu. V prelepem 
sončnem vremenu se je v telovadnici Balon zbralo 350 
tekmovalcev iz cele Slovenije, iz 46 klubov. Iz našega 
karate kluba Kozjansko in Obsotelje je nastopilo kar devet 
tekmovalcev. Ti so: Tilen Prah, Leon Sodin, Lara Sodin, 
Filip Lotrič, Grega Zbil, Luka Bele, Vinko Juraja, Benjamin 
Herman in Žan Luka Lesnika. Kot vedno najprej začnejo 
tekmovalci v katah. V kategoriji kata malčki sta nastopala dva 
naša tekmovalca, in sicer Vinko Juraja in Tilen Prah. Vinko 
je dosegel tretje mesto, Tilen pa si je priboril finale, kjer je 
v tej kategoriji tudi zmagal. V naslednji kategoriji, tj. dečki 
10−11 let, sta zopet nastopila dva naša tekmovalca − Grega 
Zbil in Filip Lotrič. Grega si je po rapasažu zanesljivo priboril 
3. mesto, Filip pa na žalost ni dosegel vidnejše uvrstitve. V 
naslednji kategoriji mlajših kadetov je nastopil Luka Bele, ki 
je po repasažu osvojil 3. mesto. Z borbami smo zopet začeli 
z zmago, in sicer je Leon Sodin v kategoriji malčki -30 kg 
zanesljivo zmagal in tako s skupno tremi zmagami na vseh 
pokalnih tekmah Slovenije postal pokalni prvak slovenije 
v kategoriji športne borbe malčki. Z borbami je nadaljeval 
Benjamin Herman v kategoriji dečki 10−11 let +45 kg, ki 
je prišel do repasaža. Tam je za las izgubil in na žalost ni 
dosegel vidnejše uvrstitve. Do zmage je prišla tudi Leonova 
sestra Lara Sodin v kategoriji mlajše kadetinje -40 kg. V 
športnih borbah je tekmoval tudi Luka Bele, ki je prav tako 
po repasažu v kategoriji mlajših kadetov -50 kg osvojil 3. 
mesto. Še zadnji borec iz našega kluba, ki je stopil na borišče, 
je Žan Luka Lesnika v kategoriji kadeti +70 kg, ki je prav tako 
po repasažu osvojil 3. mesto. Kot klub smo se po skupnem 
seštevku po osvojenih odličjih zavihteli na skupno odlično 
10. mesto od vseh 46 klubov. Čestitke vsem nastopajočim 
tekmovalcem in zahvala vsem vodjem tekmovalcev za 
uspešno vodenje. 
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Praznični december v Otroškem  
vrtcu Šmarje pri Jelšah
Še malo pa bomo zakorakali v mesec december, mesec 
pričakovanja in veselja, še zlasti za otroke. Tudi letos ga bomo 
poskušali preživeti kar se da pestro, zato smo pripravili bogat 
program dogajanja. 

Zelo smo veseli povabila Občine Šmarje pri Jelšah, da z otroki 2.12. 
okrasimo njihovo novoletno smreko in se ob tem še predstavimo 
s kratkim programom. Že naslednji dan si bomo v gledališču 
ogledali predstavo z naslovom Zimske radosti. Tega dne bodo 
popoldan potekale tudi delavnice, kjer bomo ob druženju s starši 
izdelovali okraske in krasili naše prostore ter seveda tudi smrečico.

Naše izdelke pa bo moč videti in kupiti tudi na tradicionalnem 
Barbarinem sejmu, ki bo kot vsako leto tudi letos 4. 12. na ploščadi 
pred Kulturnim domom.

V petek, 6. 12., nas bodo v Enoti Sonček obiskali starši, ki so 
predstavniki svojih oddelkov v svetu staršev. Z nami bodo preživeli 
dopoldan, obiskali otroke v oddelkih, se družili in tako začutili 
praznični utrip vrtca ter vzgojno izobraževalni proces. Ta dan bo 
za nas še kako pester, saj se bomo odpravili še pred Kulturni dom, 
kjer bo vsak otrok s svojim okraskom prispeval drobec k čarobnosti 
velike novoletne smreke na trgu. Zvečer nas čaka še že prav tako 
tradicionalna nočitev v vrtcu za otroke pred vstopom v šolo, ki 
je vsako leto posebno doživetje in ostane nepozabna. Še zlasti je 
zanimiv nočni pohod z lučkami, kjer bomo opazovali praznično 
okrašeno Šmarje, zgodil se bo obisk presenečenja, seveda pa za 
večerjo nikoli ne manjkajo palačinke.
Tudi pri občinskih dogodkih, pri prižigu prazničnih lučk in 
Božičkovanju v Šmarju, bomo prisotni in se z veseljem s kratkim 
programom predstavili zbranim.

V dneh zatem bomo imeli v vrtcu še praznični kino, slavnostno 
kosilo in najbolj težko pričakovano – obisk Dedka Mraza. Zagotovo 
bo tudi letos prinesel zanimiva darila. Zagotovo bodo zanimivi 
Božički na kolesih, ki se pripeljejo tik pred Božičem.
Vrtec Šmarje bo tako v prazničnem decembru dobil praznično 
podobo. Prepričani smo, da bomo v našem kraju soustvarjali 
praznično vzdušje, organizirali dogodke, aktivnosti, priložnosti, se 
veselili, družili, podarjali in sprejemali iskrene in igrive nasmehe, 
kajti vsi to potrebujemo − potrebujemo drug drugega. 
Poiščimo otroka v sebi in se veselimo drobnih presenečenj, sladkih 
radosti in malih skrivnosti.
Darja Hrup, vzgojiteljica ter vodja enote Sonček

Tradicionalni slovenski zajtrk v 
Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
V zdravi prehrani se priporoča uživanje rednih obrokov, to je štiri 
do pet obrokov dnevno, od katerih je zajtrk najpomembnejši. Zelo 
pomembno je začeti dan z zajtrkom, ki telo oskrbi s potrebno 
energijo in hranilnimi snovmi.

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji dogodek ob dnevu 
slovenske hrane. Poteka vsako leto na tretji petek v novembru, letos 
15. 11. 2019, sicer pa že osmič zaporedoma.

Tudi tokrat smo medse povabili župana in predstavnike občinske 
uprave Občine Šmarje pri Ješah ter predstavnike Čebelarske družine 
Šmarje pri Jelšah. Skupaj smo obiskali otroke po oddelkih, z njimi 
malo poklepetali ter občudovali pogrinjke, plakate in druge izdelke 
na temo medu in čebelarstva, ki so jih pripravili.

Po zajtrku z domačim kruhom, medom, maslom in belo kavo smo 
se zbrali v telovadnici in ob spremstvu citer zapeli Slakovo pesem 
Čebelar, zatem pa še venček zimzelenih otroških pesmic. Ob tem 
smo znova lahko začutili, kako petje povezuje otroke in odrasle.
Projekt osvešča o pomenu rednega in zdravega prehranjevanja, 
kamor sodi tudi pomembna zdrava navada, ki jo je dobro osvojiti 
že v otroštvu, da dan začnemo z zdravim zajtrkom. Poseben pomen 
daje projekt domači, lokalno pridelani hrani slovenskega porekla. 
Ida Valek, vodja prehrane in ZHR

ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO PODJETJU  

VITLI KRPAN D.O.O., ZA VELIKODUŠNO 

DONACIJO PRI PRENOVI IGRAL NA NAŠIH 

IGRIŠČIH.

Mali in veliki 

iz Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah
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Uspešno leto 2019 v Domu  
upokojencev Šmarje pri Jelšah

Leto je naokoli in praznični december je spet pri nas. Čas veselja, 
čarobnosti in obujanja spominov na to, kaj dobrega smo naredili in 
doživeli v letu, ki se poslavlja. Če strnemo, je bilo leto 2019 pestro, 
ustvarjalno, polno novih izzivov in dobrih priložnosti. 
Ves čas se trudimo obogatiti življenje našim stanovalcem z 
že ustaljenimi prijetnimi druženji, kot so razne prireditve ob 
praznikih, pustovanje, pikniki, obiski otrok iz Vrtca Šmarje, bralna 
ura, srečanja s svojci, izleti, maša za svojce umrlih ipd. Vedno 
znova iščemo izboljšave, da bi našim stanovalcem bilo kar se da 
najlepše, tudi tistim, ki so popolnoma odvisni od naše pomoči. 
Posledično smo kot novost  v tem letu pričeli izvajati razvajanje v 
kopalnici dobrega počutja in muzikoterapijo s slušalkami.   
Še posebej bi poudarili, da smo pod okriljem Spominčice odprli 
dve demenci prijazni točki, in sicer v DU Šmarje in v enoti 
Podčetrtek. V mesecu oktobru smo obeležili tudi 5. obletnico 
delovanja dislocirane enote. 
Srečali smo se z novimi izzivi, in sicer smo svoje življenje 
predstavili na RTV SLO, ki je naš dom izbrala za snemanje oddaje 
kot primer dobre prakse delovanja domov v slovenskem prostoru. 
Uspešno smo organizirali in izpeljali pevsko revijo 
socialnovarstvenih zavodov Slovenije v športni dvorani v 
Podčetrtku. Gostili smo 18 domov in pripravili druženje za več kot 
350 gostov. Revije sta se udeležila tudi domski pevski zbor naših 
stanovalcev in pevski zbor zaposlenih, ki je po izboru strokovne 
komisije osvojil prvo mesto. 
Leto je bilo pestro tudi v naložbenem smislu. Uspelo nam je 
zgraditi nove garaže in spremljajoče tehnične prostore, obnoviti 
prostore socialne službe, ambulanto, konec leta pa se po 
rekonstrukciji kurilnice že ogrevamo na plin. 
Pred nami je praznični december, ki se tradicionalno začne s 
prižigom lučk. Po obisku županov in društev, ki se v tem mesecu še 
posebej radi spomnijo na svoje krajane, ga bomo veselo in dobre 
volje zaključili z lepimi željami ob božični maši in silvestrovanjih.
Prav je, da se ob tej priložnosti zahvalimo vsem, ki so v 
odhajajočem letu ustvarjali utrip našega vsakdana, se vključevali v 
življenje doma, ga bogatili kot prostovoljci ali obiskovalci. Zahvala 
gre  poslovnim partnerjem v lokalnem okolju, brez katerih izzivov, 
s katerimi se srečujemo, ne bi uspeli tako uspešno premagovati. 
Prav posebna zahvala pa je namenjena vsem zaposlenim, ki se 
sleherni dan trudijo in z veliko požrtvovalnosti, empatije in 
srčnosti opravljajo svoje poslanstvo. 
Vsem v uredništvu in bralcem Šmarskih novic želimo lepe 
praznične dni in uspešno, mirno in zdravo leto 2020. 
Sara Nassib, mag. soc. dela

Ustvarjalnost in kreativnost v 
zaposlitvi varovancev VDC 

Enota VDC ŠENTJUR − Šmarje pri Jelšah trenutno nudi vodenje, 
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 33 varovancem 
s celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega. Vključevanje 
varovancev v zaposlitvene aktivnosti jim v skladu z njihovimi 
sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno 
življenje in delovno okolje, spodbuja ohranjanje pridobljenih, širitev 
novih znanj in sposobnosti, razvijanje delovnih spretnosti, spodbuja 
k vztrajnosti in samostojnosti v življenju ter poudarja dobre 
medosebne odnose, ki so vodilo za dobro počutje v naši enoti. 

Zaposlitev  v enoti je razdeljena na lastni program, kjer izdelujemo 
različne tekstilne izdelke, izdelke iz lesa, oblikujemo glino  in nakit, 
ter na storitveni program, kjer sodelujemo s podjetji in za njih 
izvajamo različna kooperacijska dela. Pri delu so varovanci zelo 
ustvarjalni, izdelki pa imajo posebno vrednost, saj so nastali izpod 
rok oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 

Pred nami je praznični čas, zato 
vas vabimo, da se oglasite v naši enoti 
na Slomškovi ulici v Šmarju, 
kjer vam bomo z veseljem 
pokazali, kaj počnemo, hkrati 
pa se priporočamo za nakup 
naših unikatnih darilc 
in voščilnic.
Urška Škrljanc 
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Veseli december bo poln presenečenj
V Javnem zavodu za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah 
smo se v letu 2019 spopadali s številnimi izzivi z namenom, da 
dosežemo zastavljene cilje tako na področju turizma, športa in 
mladine v naši občini. Zavedamo se, da pri svojem delu nismo 
sami, zato smo povezali številne organizacije in društva, ki delujejo 
na našem območju in izven meja občine, da lahko prispevamo k 
razvoju občine in jo naredimo čimbolj privlačno za obiskovalce oz. 
turiste iz bližnje in daljne okolice.
Naj navedemo nekaj naših rezultatov letošnjega leta na katere 
smo še posebej ponosni. V sodelovanju z občino Šmarje pri Jelšah 
sodelujemo v projektu Šmarski turistični preplet – narava, kultura 
in šport, ki je med prvimi našimi projekti sofinanciranimi z 
evropskimi sredstvi in bo zagotovil pestrejšo turistično ponudbo. 
Uspešno smo krmilil projekt romarskega turizma in promovirali 
srednjeveško ponudbo Rotovža v Lembergu. S številnimi 
prireditvami smo s pomočjo društev, ponudnikov in drugih 
organizacij, popestrili življenje v naših krajih. Otrokom smo 
popestrili zimske in poletne počitnice z aktivnimi dejavnostnimi 
imenovanimi »Počitnice brez meja«. Skrbeli smo za urejanje 
športnega parka, okolice, še posebej pa smo ponosni na zasajen 
občinski grb, ki nas pozdravi v samem trgu Šmarja. 
Tudi v mesecu decembru za vas pripravljamo pestro dogajanje, 
zato smo skupaj z ostalimi sodelujočimi pripravili praznični 
koledar dogodkov pod skupnim imenom December v Šmarju.  
Organiziranih bo veliko dogodkov, vrhunec decembra pa bo 
predsilvestrovanje z Mambo Kingsi na ploščadi pred kulturnim 
domom v soboto, 28. decembra 2019.
Veseli december bo poln presenečenj in zabave. Mi že komaj 
čakamo in se veselimo z vami. Pridružite se nam!
Špela Žaberl 

UTŽO, okrogla miza: starejšim 
prijazna občina
1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna 
skupščina Združenih narodov z namenom, da bi se vsako leto na 
ta dan s posebno pozornostjo razpravljalo o različnih vprašanjih, 
povezanih s starejšimi ljudmi. Starostna meja, pri kateri naj bi 
se na splošno začela starost, ni določena. V Sloveniji običajno 
označujemo z besedo starejši osebe, stare 65 ali več let (65+). 
Osebe, stare najmanj 65 let, predstavljajo skoraj 20 % prebivalstva 
Slovenije.
Letošnji prvi oktober je sovpadal s torkovim srečanjem Univerze 
za tretje življenjsko obdobje (UTŽO), zato smo se odločili, da 
na srečanju spregovorimo o položaju starejših v državi, lokalni 
skupnosti ter možnostih in priložnostih za aktivno preživljanje 
tretjega življenjskega obdobja v naši občini. Okrogla miza je 
potekala v veliki dvorani kulturnega doma, moderirala jo je Sergeja 
Javornik, odmev pa je doživela tudi na nacionalni ravni, saj je bila 
prisotna ekipa TV Slovenije, ki pripravila prispevek o skrbi občine 
za starejše in dejavnostih naše UTŽO.

Svetovalka predsednika Republike Slovenije Vlasta Nussdorfer je 
na okrogli mizi spregovorila o skrbi države za starejše in o stiskah 
starejših, s katerimi se je srečevala kot varuhinja človekovih pravic. 
Župan Matija Čakš je predstavil zelo razvejano dejavnost in skrb 
občine za starejše občane – od podpore društvom, dobrodelnim 
organizacijam, izvajanja pomoči na domu, načrtovane izgradnje 
varovanih stanovanj do projekta Prostofer, ki je zaživel ravno v 
tistih dneh. Direktorica šmarskega doma upokojencev Gordana 
Drimel je predstavila utrip življenja v domu, Brigita Plavčak pa 
pravice starejših, ki jih lahko uveljavljajo pri Centru za socialno 
delo. Ivan Žaberl iz OZ Rdečega križa Šmarje in Marko Dečman 
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Zasaditev v obliki šmarskega grba.
foto: arhiv ztšm

Okrogla miza Starejšim prijazna občina. 
foto: utžo
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iz župnijske Karitas sta spregovorila predvsem o tem s kakšnimi 
stiskami starejših se na terenu srečujejo njihovi prostovoljci in kako 
pomagajo tistim, ki si sami ne znajo ali ne zmorejo. Franc Novak, 
predsednik društva upokojencev, je predstavil delovanje društva, 
njihovo sodelovanje z občino in projekte v katere so vključeni, kot 
sta Starejši za starejše in Prostofer. Na koncu smo spregovorili še 
o tem, zakaj je pomembno tudi v zrelih letih ostati aktiven in se 
učiti ter katere programe in dejavnosti lahko najdete na šmarski 
UTŽO. Okrogla miza je poleg članov UTŽO privabila tudi druge 
obiskovalci, med njimi so bili predstavniki Društva gluhih in 
naglušnih Celje, ki so spregovorili o ovirah in težavah, s katerimi se 
srečujejo njihovi člani. 

V UTŽO Šmarje pri Jelšah pa se pripravljamo že na novo veliko 
prireditev, ki bo 17. decembra letos, ko bomo slovesno obeležili 
naših prvih deset let delovanja. Veseli bomo, če se nam boste 
pridružili pri praznovanju.
Jana Turk Šulc

Razvojno na RA Sotla
Razvojna agencija Sotla predstavlja subjekt podpore 
lokalnim skupnostim, deluje kot spodbuda pri 
razvoju podjetništva, podeželja in turizma, čemur 
sledijo tudi izvedene in načrtovane aktivnosti.

Podjetništvo 
Ob rednih nalogah izvajanja celovitih podpornih storitev za 
podjetništvo v mesecu decembru napovedujejo tudi zanimivo 
delovno srečanje na temo razvoj trajnostnega podjetništva in 
vpliva sodobnih marketinških orodij na prepoznavnost podjetja, s 
poudarkom na tem, kako v svoje promocijske aktivnosti kar najbolj 
vključiti trenutno zelo popularne »influencerje«. 

Podeželje 
LAS Obsotelje in Kozjansko s svojo prepoznavnostjo več 
nima težav, saj ga je javnost sprejela kot enega pomembnih 
sooblikovalcev razvoja lokalnega okolja. Konec meseca oktobra so 
tako na LAS na pristojno ministrstvo vložili prošnjo za spremembo 
SLR, ki bo osnova za objavo 3. javnega poziva za podporo izvajanju 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 
Sredstva iz sklada EKSRP bodo na voljo predvidoma konec tega 
leta ali v začetku leta 2020 v vrednosti dobrih 607 tisoč evrov. 

Regionalno, čezmejno in mednarodno
RA Sotla pa aktivno deluje tudi na širšem, čezmejnem in 
mednarodnem prostoru. Skupaj s partnerji tako izvaja aktivnosti 

s poudarkom na razvoju ponudbe ob vinski cesti VTC 10, razvoju 
konjeniške in kolesarske ponudbe območja ter vrednotenja in 
vključevanja kulturne dediščine, s poudarkom na vključevanju 
ranljivih ciljnih skupin. 

V projektih sodelovanja LAS pa sodeluje pri razvoju pametnih 
rešitev na podeželju (projekt Pametne vasi za jutri) in promociji 
Unescovega biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki sega 
tudi v občino Šmarje pri Jelšah. 

Sredi meseca novembra je nov mandat vodenja začela »stara − 
nova« direktorica zavoda Bojana Žaberl, ki ji želimo uspešno 
štiriletno vodenje javnega zavoda. 

Spremljajte  nas  na www.ra-sotla.si in www.facebook.com/rasotla. 
Kolektiv RA Sotla 

Urejen pump track v Šmarju pri Jelšah je ena izmed naložb  
sofinancirana s sredstvi CLLD. foto: ra sotla

Urejen fit park v Šmarju pri Jelšah je ena izmed naložb 
sofinanciranih s sredstvi CLLD. foto: ra sotla
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T R G O V I N A  •  S T O R I T V E  •  I N Ž E N I R I N G  •  P R O I Z V O D N J A
T R A N S P O R T N A  T E H N I K A ,  I N D U S T R I J S K A  P O S T R O J E N J A ,  P R E Z R A Č E V A N J E ,  R O B O T I K A ,  K O V I N S K E  K O N S T R U K C I J E

V le tu  k i  p r iha ja  vam že l imo ; 
ve l i ko  op t im i zma ,  da  ga  bos te  l ahko  de l i l i  z  d rug imi ,
ve l i ko  vo l j e ,  da  bos te  l ahko  s l ed i l i  s vo j im  v rednotam,

ve l i ko  moč i ,  da  bos te  nez loml j i v i .
zaupan ja ,  spoš tovan ja ,  m i ru  i n  d robn ih  t renutkov ,  k i  na red i j o  ž i v l j en je  zan imivo .

SREČNO IN VSE DOBRO V NOVEM LETU 2020!

O G L A S I
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Zdravo, 

  
zadovoljno

 

 
uspešno, 

 
 

2020 
 

KATARINA DEČMAN S.P., Aškerčev trg 25, 041-922-313

Nova sladka zgodbba v srcu kraja. 
Nekaj novega, nekaj drugačnega.

Obiskovalcem daje občutek topline, udobja in 
domačnosti, sej se čuti energija Teje, ki je lokal 
pogumno postavila na noge, prav povsod – v 

dekoraciji in samem interjerju prostora. Seveda 
pa največ ljubezni začutimo ob vstopu v lokal, ob 

nasmehu in pozitivni energiji celotne ekipe.

Želijo vam ponuditi pestro in raznoliko, ob hkratnem 
ohranjanju edinstvenega značaja, za katerega 

prepoznavnost se bodo v zadovoljstvo obiskovalcev 
trudili tudi v prihodnje. Zadovoljstvo obiskovalcev 

jim daje potrditev in željo po doseganju novih ciljev.

Decembrski večeri imajo svoj čar. Doživite jih na svoj 
način in svojem ritmu, na sproščen in zabaven večer 
s prijatelji v svojem kotičku Hram kafe'ja, kjer zadiši 

vonj sladkega punča, cimeta in vroče čokolade.
Ne bom vam žal, to vam zagoravlja 

top ekipa Hram Kafe'ja.
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marija šilec se nam je oglasila iz mesta Whangarei na skrajnem severu  
Nove Zelandije, kamor so se skupaj z možem Nacem in tremi sinovi Ambrožem, 
Urhom, in Manuelom preselili konec poletja. Iz vrst uredniškega odbora, kjer je 
Marija prispevala mnogo idej in dobre volje, jim veselo mahamo!

Nedelja je. Med našim novim domom in Slovenijo je 12 ur razlike. Tu se vse zgodi 12 ur prej, pa kljub 

temu v istem trenutku, kot se nekaj drugega zgodi v Šmarju. S hvaležnostjo gledam na čas, ki teče in je 

tako poln sledi, ki jih puščamo za seboj. Za nami je zelo intenzivno leto, ki je bilo prepleteno z veliko 

mero odločnosti, zaupanja, poguma, prepoznavanja znamenj in močne vere, da smo na pravi poti. 

S selitivijo v tujino sva se spogledovala že precej let. Čutila sva, da je najin namen, da stopiva preko 

okvirjev nama znanega, vedar za to še ni bil pravi čas. Potovanja, obiski prijateljev v tujini pogovori 

z Munchnom, Tokyem, Pekingom, Londonom, Torontom… v enem dnevu, so nama dali vedeti, da 

je svet postal vas. Da so meje res samo tako mogočne, kot si dovolimo sami in da prijateljstvo lahko 

z daljavo samo še raste. Kot bi nanj čakala, je prišel trenutek, ki je bil dovolj glasen in dovolj jasen, 

da smo sprejeli odločitev: “Preselili se bomo na Novo Zelandijo.” Ko v življenju izraziš dovolj močen 

namen, ti je poslano vse, da to lahko tudi izpelješ. Tako sva v samem procesu selitve spoznala dve 

družini, ki sta stopili na isto pot približno 3 mesece pred nami. S tem sva iz prve roke dobila izjemno 

dragocene informacije, ki so nam prihranile veliko energije in dragocenega časa ter se obenem 

povezala s čudovitimi ljudmi, prekrasnimi prijatelji.

Sama sem se selila res mnogokrat. “Kako si se navadila na Štajersko?” so me spraševali v rodni Ribnici. 

Ljubezen, odprta komunikacija, sprejemanje ne glede na vse -  to je moja definicija doma in obenem 

tudi moj odgovor. Tako sva za prostor, kjer sva ustvarjala dom, izbrala Šmarje. Tu živijo sorodniki, 

tu so se spletla prijateljstva, moje srce se je vsak dan sprehodilo do vsakega od mojih preljubih otrok 

(učencev), obenem pa smo si dovolili, da “nas je bilo povsod dovolj”. Da smo obiskovali družino in 

prijatelje, kjerkoli so že bili v tistem trenutku. 

Z našo veliko odločitvijo smo dobili lepo darilo. Iz poletja smo poleteli v pomlad, ki se že preveša v 

naslednje poletje. Južna polobla nam vsak dan postreže s kakšnim presenečenjem. Eno je gotovo to, 

da si spomladi nadanemo natikače, otroci se po novozelandski navadi velikokrat odpravijo naokrog 

kar bosi, se namenimo v trgovino po zemljo za rože in obenem lahko v nakupovalni voziček naložimo 

še vse za kampiranje, plažo in smrečico ter božične okraske. Gotovo tudi to, da so Ambroža in Urha 

v šoli zelo lepo sprejeli in da je ravnateljica najprej želela vedeti, kako se v slovenščini reče “Dobro 

jutro!”, da bo lahko fanta pozdravila, ko ju bo srečala na hodniku. Ob prijaznosti, ki jo zaznaš na 

vsakem koraku se je mnogo lažje soočati z vsemi izzivi, ki pridejo na pot. 

“Karkoli delaš, dobro delaj. Karkoli želiš postati, postani. Nikoli ne obupaj. Za vedno si zapomni, kako 

zelo te imam rad/-a.” S temi besedami navedno najine tri sinove pospremiva k spanju. Obenem jih 

spodbujava, naj bodo pogumni, naj si upajo, naj zaupajo, saj je vse mogoče, če si le dovolj močno želiš 

in za to nekaj narediš. Vendar vse te besede izgubijo pomen, puhlo izvenijo v zraku, če niso podprte z 

dejanji. Starši smo na prvem mestu zgled. Upam, da bova najinim fantom vedno zgled 

poguma, odločnosti in neskončne ljubezni,  

ki se je rojevala z vsakim od njih. 

Z veliko ljubezni v Šmarje vsem, 
ki to berete,

Marija Šilec 

P.S. Lahko pošljete kartico :)

G A S T A R B A J T E R
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Decembrsko dogajanje v 
Šmarju pri Jelšah

DEDEK MRAZ ZA OTROKE, KI NE 

OBISKUJEJO VRTCA
JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 
Enota Sonček, jz otroški vrtec 
šmarje pri jelšah

KONCERT BIG BANDA ŠMARJE  

Z EVO HREN  

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
big band šmarje

S PRIPOVEDJO V ZIMSKI VEČER 

– PRAVLJIČNI VEČER   

ZA ODRASLE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

NAŠIH DESET LET, PRIREDITEV 

OB 10-LETNICI DELOVANJA 

UNIVERZE ZA TRETJE 

ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

SUDAN, POTOPISNO 

PREDAVANJE 

VERONIKE VOGRIN
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 
Šmarje pri Jelšah, prostori Foto 
kluba filma in tiska
jz tšm in foto klub filma in 
tiska šmarje

BOŽIČKOVANJE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
mkk netek, legende, jz tšm

PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI
telovadnica OŠ Šmarje 
oš šmarje pri jelšah 
 

GLASBENE DRUŽINE
Šmarje pri Jelšah, Muzej baroka
glasbena šola rogaška slatina

KRČMARICA MIRANDOLINA, 

KOMEDIJA V IZVEDBI SSG 

TRST, 3. GLEDAL. ABONMAJSKA 

PREDSTAVA vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

BOŽIČKI NA KOLESIH 
Šmarje pri Jelšah

ŽIVE JASLICE
Šmarje pri Jelšah, Župnija

KONCERT GODBE NA PIHALA

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
društvo godbenikov šmarje

NUNE V AKCIJI! MUZIKAL

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

PREDSILVESTROVANJE Z 

MAMBO KINGSI
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred 
kulturnim domom
jz tšm, kššo

14.12.
SOBOTA

15.00

15.12.
NEDELJA

18.00

16.12.
PONEDELJEK

18.00

17.12.
TOREK

16.00

19.12.
ČETRTEK

18.00

20.12.
PETEK

17.00

21.12.
SOBOTA

10.00

23.12.
PONEDELJEK

8.30

23.12.
PONEDELJEK

17.00

23.12.
PONEDELJEK

19.30

24.12.
TOREK

11.00

25.12.
SREDA

26.12.
ČETRTEK

18.00

27.12.
PETEK

19.30

28.12.
SOBOTA

18.00
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Decembrsko dogajanje v 
Šmarju pri Jelšah

BARBARIN SEJEM 
Ploščad pred kulturnim domom
jz tšm, občina šmarje

KAKO PREMAGATI IZGORELOST  

IN ZAŽIVETI DRUGAČE? 

PSIHOLOŠKI VEČER, GOSTJA 

TINA BONČINA
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

iOTOK, DOKUMENTARNI FILM 

IN SREČANJE Z AVTORJEM 

MIHOM ČELARJEM, ZA FILMSKI 

ABONMA OB KAVI IN IZVEN 

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

KRASITEV SMREKE 
Ploščad pred kulturnim domom
jz otroški vrtec šmarje

DECEMBRSKI VINSKI VEČER 

vstopnina
Šmarska vinska klet
jz tšm, društvo trta

PRIŽIG LUČK Z ANO FERME IN 

DAVIDOM BEVCEM
Ploščad pred kulturnim domom
jz tšm

KONCERT ANDREJA ŠIFRERJA 

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

DOBRODELNI KONCERT

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
karitas

O TISTEM DARILU, KI GA NE 

MOREMO KUPITI Z 

DR. KARLOM GRŽANOM
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

PRAZNIČNA PRAVLJIČNA URICA 

ZA OTROKE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

LEDENA DEŽELA - 

FOTOGENIČNA ISLANDIJA, 

POTOPISNO PREDAVANJE IN 

OTVORITEV FOTOGRAFSKE 

RAZSTAVE MATICA JAVORNIKA 

IN PETRA FAJSA
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

PRAZNIČNI SEJEM V VINSKI 

KLETI IN DELAVNICA PEKE 

PIŠKOTOV ZA OTROKE
Šmarska vinska klet in prostori 
Društva kmetic Ajda
jz tšm, društvo trta, društvo 
kmetic ajda, mkk netek

MATINEJA ZA OTROKE: 

SNEŽINKINA SKRITA ŽELJA, 

IGRANA PREDSTAVA V IZVEDBI 

GLEDALIŠČA PRAVLJIČARNA

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

4.12.
SREDA

18.00

4.12.
SREDA

8.00

5.12.
ČETRTEK

09.00

6.12.
PETEK

10.30

6.12.
PETEK

18.00

7.12.
SOBOTA

17.00

7.12.
SOBOTA

20.00

8.12.
NEDELJA

16.00

10.12.
TOREK

9.00

10.12.
TOREK

16.30

12.12.
ČETRTEK

18.00

13.12.
PETEK

17.00

14.12.
SOBOTA

10.00
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DEDEK MRAZ ZA OTROKE, KI NE 

OBISKUJEJO VRTCA
JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 
Enota Sonček, jz otroški vrtec 
šmarje pri jelšah

KONCERT BIG BANDA ŠMARJE  

Z EVO HREN  

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
big band šmarje

S PRIPOVEDJO V ZIMSKI VEČER 

– PRAVLJIČNI VEČER   

ZA ODRASLE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

NAŠIH DESET LET, PRIREDITEV 

OB 10-LETNICI DELOVANJA 

UNIVERZE ZA TRETJE 

ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

SUDAN, POTOPISNO 

PREDAVANJE 

VERONIKE VOGRIN
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 
Šmarje pri Jelšah, prostori Foto 
kluba filma in tiska
jz tšm in foto klub filma in 
tiska šmarje

BOŽIČKOVANJE
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
mkk netek, legende, jz tšm

PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI
telovadnica OŠ Šmarje 
oš šmarje pri jelšah 
 

GLASBENE DRUŽINE
Šmarje pri Jelšah, Muzej baroka
glasbena šola rogaška slatina

KRČMARICA MIRANDOLINA, 

KOMEDIJA V IZVEDBI SSG 

TRST, 3. GLEDAL. ABONMAJSKA 

PREDSTAVA vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

BOŽIČKI NA KOLESIH 
Šmarje pri Jelšah

ŽIVE JASLICE
Šmarje pri Jelšah, Župnija

KONCERT GODBE NA PIHALA

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
društvo godbenikov šmarje

NUNE V AKCIJI! MUZIKAL

vstopnina
Šmarje pri Jelšah, kulturni dom
knjižnica šmarje pri jelšah

PREDSILVESTROVANJE Z 

MAMBO KINGSI
Šmarje pri Jelšah, ploščad pred 
kulturnim domom
jz tšm, kššo

14.12.
SOBOTA

15.00

15.12.
NEDELJA

18.00

16.12.
PONEDELJEK

18.00

17.12.
TOREK

16.00

19.12.
ČETRTEK

18.00

20.12.
PETEK

17.00

21.12.
SOBOTA

10.00

23.12.
PONEDELJEK

8.30

23.12.
PONEDELJEK

17.00

23.12.
PONEDELJEK

19.30

24.12.
TOREK

11.00

25.12.
SREDA

Decembrsko dogajanje v 
Šmarju pri Jelšah

26.12.
ČETRTEK

18.00

27.12.
PETEK

19.30

28.12.
SOBOTA

18.00


