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EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Igor Šoltes, evropski poslanec

Lep pozdrav
Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki iz evropske
prestolnice Bruslja,
kjer se je hladna
jesen že zavlekla
pod kožo skupaj z
deževnimi kapljami,
ki prepogosto
pridrvijo z
atlantskimi oblaki
in orosijo mesto.
Vendar to ne kvari ustvarjalnega vzdušja v
Pred nami je občinski praznik, čas, ko
Evropskem parlamentu, ki je ogledalo kulturne
pogledamo na prehojeno pot in si
in narodne raznolikosti. Jezikovni babilonski
postavimo cilje za prihodnost, predvsem
stolp je zelo visok in s pomočjo tolmačev se
pa praznujemo in se družimo. Kljub nekaj
prebijamo do razumljivosti birokratskega
turbulentnim dogodkom in odzivom, kjer
jezika. Čeprav je EU parlament evropsko stičišče
se je ponovno pokazalo, da pravil ni in da
28 držav članic, pa ravno poslanci prihajamo iz
je praktično nemogoče ugoditi vsem, je
lokalnega okolja, zato je še toliko pomembneje,
za nami uspešno leto, ki je prineslo veliko
da obdržimo vezi in stike z matično državo in
veselih dogodkov, ki pustijo toplino v srcu
lokalnimi skupnostmi. Zato tudi pišem ta kratek
in dajo zagon za nove ideje in projekte.
uvodnik, s katerim želim opozoriti na evropsko
idejo, ki kljub turbulentnim časom se živi. A bolj
Letošnji občinski praznik bo nekaj
kot kdajkoli prej je jasno, da potrebujemo več
posebnega, saj ga združujemo z izvedbo
solidarnosti, dialoga, povezovanja in posluha
mednarodnega projekta z naslovom
za državljane in njihove potrebe in to bo tudi
»Medkulturnost družbe za večjo civilno
naloga drugega polčasa mandata tega sklica
participacijo«. V bistvu pa gre za 40 - letnico
parlamenta. Včasih se mi zazdi, da se državljanov
pobratenja, prijateljstva in sodelovanja z
preprosto ne sliši in da odtujenost evropskih
Novim Selom v Srbiji, pridružili pa se nam
institucij povečuje tudi evropski skepticizem,
bosta tudi občini Breznički Hum s Hrvaške
ki je nevaren in se še dodatno krepi na poceni
in Weissenstein iz Avstrije. Na slavnostni
populističnih idejah. Potrebujemo pozitiven
seji bomo podpisali listino prijateljstva, ki
obrat z več posluha in manj birokracije, z bolj
bo pomenila osnovo za številna bodoča
odprtimi procesi odločanja, z več dostopnosti
sodelovanja na različnih področjih.
do evropskih sredstev za spodbujanje kohezije
Menimo, da smo tako lokalna skupnost
in razvoja podeželja, s konkretnimi projekti, ki
kot številna društva in ostale institucije
bodo ljudem omogočili višji življenjski standard
sposobni delovati tudi na mednarodnem
in jim lajšali prepreke v vsakdanjem življenju.
področju. Imamo veliko pokazati in lahko
Sem sodi tudi spodbujanje bolj poštenih
se še veliko naučimo od drugih. Brez
trgovinskih praks v prehranski verigi in krajšanja
zadrege se lahko pohvalimo z uspehi in
poti med vilami in vilicami, s čimer bi pomagali
zagnanostjo številnih društev, ki delujejo
ne le našim kmetom temveč tudi celotni družbi,
v naši občini. Ob tem pa ni zanemarljivo
saj bi bila zdrava in lokalno pridelana hrana
dejstvo, da še vedno znamo stopiti skupaj
postala lažje dostopna.
in v slogi narediti nove stvari in se seveda
Evropska unija kot mirovni projekt mora
tudi poveseliti!
zdržati in se obdržati, pot ne bo lahka, ampak
Pred nami je dogodek na katerem vsi
brez napora ne bo uspeha in tu šteje vsak
skupaj pokažimo, da smo dobri gostitelji in
posameznik tako na lokalnem, državnem kot
sklepajmo nova znanstva in prijateljstva.
evropskem nivoju. Evropa prihodnosti mora
Priložnost za to je pred nami.
temeljiti na odprtih obzorjih in sobivanju v vsej
Želim
vam
prijetno
praznovanje
raznolikosti, ki Evropo delajo lepo in zanimivo.
občinskega praznika, čestitam vsem in
Izkoristimo njene prednosti in zmanjšujmo
vsakemu posebej, najbolj pa letošnjim
njene slabosti! In tu lahko veliko naredi tudi
prejemnikom občinskih nagrad in
lokalna skupnost. Vsaka, tudi Šmartno ob Paki.
priznanj.
In za konec naj v luči dogajanja zadnjih tednov
dodam le še »STOP CETA, STOP TTIP«!
Lep pozdrav!
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Občinska priznanja in
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Dva pestra meseca na
Šmarski šoli
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Nekaj misli o godovih
in praznikih

ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center
Šmartno ob Paki, november 2016
Gradivo pripravili: Maja Ažman, Marjana
Boruta, Urban Hrastnik, Mirjam Povh,
Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja
Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o.
Naklada: 1400 izvodov
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OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 2016
ČASTNI OBČAN Občine
Šmartno ob Paki

GRB Občine Šmartno ob Paki
Franc Kumar

Jože Napotnik

Za posebne zasluge pri razvoju kulturnih in
družabnih dejavnosti na področju kulture v
Občini Šmartno ob Paki.
Jožeta Napotnika, Zimovga Pepča, ni
potrebno na dolgo in predstavljati, saj ga
poznajo vse generacije občank in občanov
naše občine, pa tudi mnogi po Sloveniji in
širše. Njegove veličastne scene, velika platna
kot jih imenuje, so na največjih glasbenih
festivalih in kulturnih prireditvah njega in
našo občino naredile prepoznavno v širšem
okolju. Največja slika na platnu je bila na
prireditvi Poglej kaj dela Dolenc, ki je merila
42 metrov v dolžino in bila visoka 12 metrov.
Njegove največje najodmevnejše scene so
gotovo na vsakoletni gledališki predstavi na
prostem v Letnem gledališču v Studencu.
Zanimiva je tudi njegova službena pot, saj
je mnogo let v Gorenju, kjer je bil zaposlen,
skrbel za reklamna sporočila na osebnih
vozilih Gorenje servisa za celotno Jugoslavijo.
Po pričevanju naj bi tako prepleskal preko
2000 takratnih fičkov. Šmarčani ga poznamo
kot najhitrejšega slikarja, ki nikoli nima
časa, pa vedno vsakemu zadnji hip ustreže
s svojimi mojstrovinami. Jože je nepogrešljiv
pri organizaciji prireditev v naši občini, od
izdelave reklamnih panojev do scen, kar
opravlja z veseljem in ponosom za dobrobit
lokalne skupnosti.

NOVEMBER, DECEMBER 2016

predsedniški stol in pripomogel, da klub še
danes deluje. S svojim delom tudi danes, ko
Za izjemne dosežke na različnih področjih ni več predsednik kluba, smotrno prispeva
društvenega delovanja.
k normalnemu in tekočemu delovanju
Franc Kumar je vsestransko aktiven Športnega društva Šmartno ob Paki.
človek, ki se ves čas udejstvuje na številnih
področjih. Povsod svoje delo opravi
vestno in za to dosega izjemne rezultate. PLAKETA Občine Šmartno ob
Najbolj ga poznamo kot dolgoletnega Paki
predsednika PGD Šmartno ob Paki. Zaradi Valter Golob
njega je društvo postalo zelo uspešno in
prepoznavno v širšem okolju. Njegove
zasluge za urejenost Gasilskega doma,
opremljenost operative, nabavo gasilske
avtocisterne, dobro organiziranost in
družabno življenje v društvu so ogromne,
saj je društvu predan z vsem srcem. Vrsto
let je tudi poveljnik OŠ Civilne zaščite, kjer
vedno, ko je potrebno, priskoči na pomoč.
Njegove aktivnosti so bile številčne že v
preteklosti v okviru bivše KS, najbolj pa ga
je zaznamovalo delo pri izgradnji vodovoda
Gneč – Slatina. Vedno je bil v prvih vrstah,
tako pri delu kot pri potrebni organizaciji Za izjemno predanost človekoljubnemu
in odločitvah. Udejstvoval se je tudi na življenjskemu poslanstvu.
političnem področju, kjer je bil v mandatu Valter Golob je že od mladostniških let
1998 – 2002 občinski svetnik stranke SDS.
udeleženec pri prostovoljnih in humanitarnih
aktivnostih Rdečega križa. Od leta 1993
je predsednik KORK, prav tako je vseskozi
PLAKETA Občine Šmartno ob
aktiven član izvršnega odbora Območnega
Paki
združenja RK Velenje. Doživljamo ga kot
Ferdinand Krbavac
izredno prijaznega, skromnega človeka,
Za zagnano, vztrajno, predano in predvsem ki je vedno pripravljen pomagati ljudem
prostovoljno delo na področju športa v naši v stiski. Krvodajalec, ki je kri podaril že
občini.
110 krat. Kritičen sogovornik z visokimi
Ferdinand Krbavac je v Občini Šmartno ob moralnimi načeli, ki jih je vrsto let udejanjal
Paki in v širšem okolju poznan kot dolgoletni kot sodnik porotnik. Je vodilni funkcionar
samostojni podjetnik, ki pa je v preteklem Medobčinskega društva invalidov Šaleške
letu svoje podjetje predal zetu in zato se doline. Valter Golob je človek, na katerega
širše predstavlja tudi kot družinsko podjetje. se lahko vsak zanese. Je prijeten sogovornik,
Kot veliki nogometni pristaš je v preteklosti poslušalec, svetovalec in predvsem
dokazal, da lahko s prostovoljnim delom in razsoden ter pošten človek. Prav gotovo
pomočjo znatno pomaga pri nemotenem sodi med tiste, ki so s svojim prostovoljnim
delovanju kluba. Ko je bila situacija dolgoletnim neutrudnim delom izstopil iz
skoraj brezizhodna, je pogumno zasedel povprečja in pustili neizbrisne sledi.
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PRIZNANJE ŽUPANA MLADIM - O sebi so povedali
Ana Berdnik

Še dobro se spomnim kako sem komaj nekaj
let nazaj odšla iz majhne ‘šmarške’ šole v
precej večjo Srednjo zdravstveno šolo Celje,
ki se je takrat zdela precej bolj strašna kot se
je izkazala čez čas. Prehod je bil težak ... bila
sem namreč edina iz ‘šmarške’ generacije, ki
se je odločila za to šolo, zato sem se morala
v nov sistem in novo mesto vpeljati sama.
Poleg tega sem si že na začetku postavila
zelo visoke cilje, zato sem se zavedala, da tu
brez trdega dela seveda ne bo šlo. Spomnim
se, kako sem na začetku še sama kar močno
dvomila, da mi bo vse to lahko uspelo, vendar
sem hitro našla nek svoj sistem dela, ki je
zaradi rednega treniranja nogometa zahteval
veliko odrekanja, a se je kljub temu izkazal
za uspešnega. Srednjo šolo sem vsako leto
končala z odliko in na koncu zaključila še z
zlato maturo.
Sama sem sicer mnenja, da nobena ocena ne
pokaže realne slike znanja in razgledanosti
osebe, zato mi osebno ta uspeh ne pomeni
kaj dosti. Veliko pomembnejše se mi zdi
življenjsko znanje, ki sem ga v tem času
pridobila na različnih področjih. Prav zaradi
njega sem namreč v teh nekaj letih osebnostno
zelo zrasla, v mnogih pogledih sem močno
spremenila svoje mnenje, postala pa tudi
veliko bolj samostojna in samozavestna.
Posledično sem ugotovila, da svoje
prihodnosti ne vidim v delu v zdravstvu, ki
me pravzaprav nikoli ni precej veselilo ... Zato
zdaj svoje znanje nadgrajujem na Fakulteti za
matematiko in fiziko v Ljubljani. Cilji so zopet
postavljeni (pre)visoko, o njih pa bomo, upam,
zapisali v kakšni drugi izdaji ŠOP-a.

Ana Kronovšek

V zadnjih nekaj tednih se je moje življenje
precej spremenilo. Po najdaljših počitnicah
do sedaj, tistih po zaključku srednje šole, sem
začela študij na Fakulteti za računalništvo

in informatiko. Reči, da študiram, se mi še
vedno zdi nenavadno, čeprav se v prostorih
fakultete ne počutim več tako izgubljeno
kot prve dni. Zdi se, kot da sem šele pred
kratkim gledala nove obraze v učilnicah
Gimnazije Velenje, kamor sem se vpisala po
zaključku osnovne šole. Sicer sam prehod v
srednjo šolo ni bil tako pretresljiv, potrebno
je bilo le nekaj več samostojnega dela, časa
za to pa mi, še posebej za zanimive stvari,
večinoma ni bilo težko vložiti. Tako sem vsak
letnik splošne gimnazije končala z odličnim
uspehom, celotno izobraževanje pa na koncu
tudi z zlato maturo. V tem času sem se, kot
v osnovni šoli, udeleževala tudi tekmovanj,
najbolj uspešna sem bila na področjih logike,
matematike in angleščine. Vključena sem bila
v projekt Best, ki mi je omogočil izmenjavo in
spoznavanje drugih kultur ter navezovanje
stikov z vrstniki iz evropskih držav. Poleg tega
sem sodelovala v pevskem zboru, že sedmo
leto zapored pa sem tudi tabornica. Čeprav mi
bo čas, ki sem ga preživela na gimnaziji, ostal
v lepem spominu in čeprav bo v prihodnosti
za uspehe potrebno vložiti še več truda in
samoiniciative, se veselim znanja, ki ga bom
pridobila in novih priložnosti, ki se bodo
odprle.

Dejan Sevčnikar

Po končani osnovni šoli v Šmartnem ob Paki
sem svoje šolanje nadaljeval na Strojni šoli
v Velenju. Izkazalo se je, da je bila to dobra
odločitev, saj smo se z novimi sošolci takoj
ujeli in postali nerazdružljiva klapa. Leta so
minevala hitro. Na šoli sem se udeleževal

je zame pravi program izobraževanja strojni
tehnik na Strojni šoli Velenje. Tam sem bil
precej uspešen, saj sem vse letnike zaključil

z odličnim uspehom, na koncu pa tudi kot
zlati maturant. Ob treniranju nogometa v
klubu NK Šmartno 1928, kjer sem igral v vseh
selekcijah do mladincev, je bilo potrebno
nekaj odrekanja, kar pa nikoli ni predstavljalo
večjega problema.
Bolj, kot vsi uspehi na papirju, pa mi je v
zadovoljstvo, da sem v času srednješolskega
izobraževanja zrasel na osebnostni ravni
in se s tem pripravil na pestro in zanimivo
študentsko življenje, ki ga šele dodobra
spoznavam v zadnjih tednih in sicer na
Fakulteti za strojništvo Maribor v programu
Strojništvo VS. Želim in delam na tem, da
bi kar se da uspešno doštudiral, pri tem pa
tudi užival ter se še dodatno pripravil na vse
nadaljnje izzive, s katerimi se bom srečeval v
življenju.

PRIZNANJE ŽUPANA
Drago Tamše

različnih tekmovanj in projektov, kjer sem bil
tudi precej uspešen. Prejel sem zlato priznanje
na držanem tekmovanju iz geografije,
bronasto priznanje na državnem tekmovanju
iz angleščine in skupaj z Žanom zmagal na
mednarodnem tekmovanju Balkan Junior
2015. Poleg vsega tega pa sem bil precej
aktiven tudi pri gasilcih.
Prišel je četrti letnik, ki sem ga tako kot
prejšnje tri končal z odličnim uspehom. Na
koncu je sledila matura, na katero smo se
pripravljali skozi vse leto in tudi to sem opravil
z odličnim uspehom.
Svoje šolanje nadaljujem na fakulteti za
strojništvo v Mariboru in upam, da bom tam
prav tako uspešen kot sem bil do sedaj.

Za viden prispevek k razvoju in delovanju
naše občine na področju ljubiteljske kulture.
Drago Tamše deluje na področju ljubiteljske
kulture od kar pomni. Ljubiteljska kultura
je zanj način življenja. Kot aktiven član
folklorne skupine Koleda je v letih 1981 do
1986 prepotoval kar precejšen del Evrope. S
preselitvijo v Paško vas pa se je aktivno vključil
v kulturno življenje in vidno prispeval k
promociji naše občine na področju ljubiteljske
kulture. Vse od leta 2005 je predsednik
Kulturnega društva Gorenje. Sodeluje v vseh
akcijah društva od prenove dvorane do iger,
ki jih je društvo pripravilo. Neutruden pa je
tudi pri interaktivni igri za mlade v Ravbarski
vasi, organizator raznih proslav in dogodkov,
ne samo v društvu katerega predsednik je,
ampak tudi tam kjer ga potrebujejo.

Anže Volk

Še ne dolgo nazaj sem bil postavljen pred
veliko odločitev, kam po osnovni šoli. Na
podlagi osebnih interesov in smeri, ki mi je
bila v družini še najbližje, sem se odločil, da
2016 NOVEMBER, DECEMBER
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Utrip občine
pobratenja.

PRIREDITVE OB OBČINSKEM
PRAZNIKU BODO POPESTRILI
GOSTJE IZ POBRATENIH
OBČIN V SKLOPU
EVROPSKEGA PROJEKTA

O

bčinski praznik ter prireditve v povezavi
z njim bodo letos popestrili ter obogatili
mednarodni udeleženci iz Srbije, Hrvaške ter
Avstrije. Ti bodo gostovali v Šmartnem ob
Paki v sklopu EU projekta poimenovanega
»Medkulturnost družbe za večjo civilno
participacijo« (MDCP).
Občina Šmartno ob Paki je nosilka projekta
MDCP, ki je del programa Evropa za državljane
ter spada pod ukrep pobratenja mest. Kar
se bo tudi obeležilo s podpisom Listine
prijateljstva s sodelujočimi partnerskimi
občinami. V projekt so vključene občine
Vrnjačka Banja iz Srbije, Breznički Hum iz
Hrvaške ter Weissenstein iz Avstrije. Projekt
se bo odvijal od petka, 11. 11. 2016 do
nedelje, 13. 11. 2016. V tem času v Šmartnem
ob Paki pričakujemo 110 mednarodnih
udeležencev. Ti prihajajo k nam v goste in
nam dajejo priložnost, da se jim čim lepše
predstavimo ter se tako med njimi in nami
spletejo nova poznanstva, sodelovanja in
prijateljstva. Takšna, ki trajajo. Lep primer
le - teh so prijateljske vezi med Šmarčani ter
Novo Selčani s katerimi nas veže že 40 let

Ob 40. obletnici pobratenja
med Novim Selom in Šmartnim
ob Paki delegacija na obisku v
Srbiji
Urban Hrastnik

NOVEMBER, DECEMBER 2016

PROGRAM PROJEKTA »MEDKULTURNOST
DRUŽBE ZA VEČJO CIVILNO
PARTICIPACIJO« (MDCP)
Petek 11. 11. 2016,
ob 18. uri, SLAVNOSTNA SEJA OBČINE
ŠMARTNO OB PAKI
Na slavnostni seji bodo župani občin
vključenih v projekt MDCP podpisali Listino
prijateljstva. Kulturni program seje bodo
popestrili nastopajoči iz pobratenih občin.
Po seji sledi sproščeno druženje z udeleženci
projekta.
Sobota 12. 11. 2016,
od 9.30 do 12. ure, OTROŠKO
MARTINOVANJE
S kulturnim programom se bodo predstavili
otroci iz pobratenih občin ter OŠ Šmartno ob
Paki. Otroci bodo lahko nastopali, ustvarjali
na delavnicah, se zabavali ob zanimivih igrah
ter se ob tem spoznavali, zabavali in uživali.

gostiteljev s tradicionalnimi jedmi vsake od
držav.
od 14. do 18. ure, KULTURNO –
ETNOLOŠKA PRIREDITEV »MARTINOVA
SOBOTA«
Prikaz kulturno - etnoloških običajev vaških
skupnosti občine Šmartno ob Paki in
udeležencev iz pobratenih občin. Martinov
krst vina, razglasitev ‘’naj kletarja’’, pokušina
vzorcev mladega vina. Nastopi udeležencev
iz pobratenih občin.
od 18. do 24. ure, ZABAVA »VESELA
MARTINOVA SOBOTA«
Zabava ob občinskem prazniku Občine
Šmartno ob Paki z ansamblom Mladi upi.

Nedelja, 13. 11. 2016,
od 10. do 12. ure, ZAKLJUČNA OKROGLA
MIZA PROJEKTA »MDCP« IN OTVORITEV
RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
Okrogla miza z delavnico zbiranja idej med
pobratenimi občinami za sodelovanje v
od 9. do 12.30 ure, KONFERENCA
prihodnosti in nadaljnje skupne projekte.
»EVROPSKA UNIJA IN MI«
Otvoritev razstave likovnih del nastalih na
Na konferenci se bodo predstavile Martinovi likovni koloniji.
pobratene občine Vrnjačka Banja, Breznički
Hum in Weissenstein ter občina Šmartno ob Vabljeni, da se udeležite vseh prireditev v
Paki. Predstavile bodo tudi primere uspešnih sklopu projekta MDCP ter ostalih prireditev
(EU) projektov. Predavanje Jelke Babič, ob občinskem prazniku Občine Šmartno ob
strokovnjakinje na področju EU projektov Paki. Predstavimo se gostom v najlepši luči,
ter evropskega poslanca Igorja Šoltesa. spoznajmo njihovo kulturo, njihov način
Predstavitev 40. obletnice pobratenja med življenja, njihove kraje ter ustvarimo nova
Šmartnim ob Paki in Novim Selom.
prijateljstva.
od 12. do 14. ure, SKUPNO KOSILO IN
KULINARIČNA PREDSTAVITEV GOSTOV
Kulinarična predstavitev gostov iz tujine ter

L

etošnje leto slavimo 40. obletnico
pobratenja med Novim Selom v Srbiji ter
Šmartnim ob Paki. Ob okroglem jubileju se
je delegacija iz naše občine v septembru, na
povabilo prijateljev iz Srbije, odpravila na
dvodnevni obisk v Novo Selo ter Vrnjačko
Banjo.
Predstavnike iz naše občine sta na
Občini Vrnjačka Banja, katere del je Novo
Selo, sprejela podpredsednik občinske
skupščine, Dane Stanojčić ter Žarko
Marković, predstavnik organizacijskega
odbora srečanja ter gonilna sila pobratenih,
prijateljskih odnosov z Novim Selom. Na
sestanku so se vsi udeleženci ozrli na preteklo
dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo
Novo Selo, občino Vrnjačka Banja ter našo
občino. Obenem pa so se začrtale smernice
nadaljnjega sodelovanja.
Po sprejemu se je delegacija udeležila
slavnostne akademije ob 100. obletnici
preboja solunske fronte, v centru Vrnjačke

Banje. Program le - te so kulturno popestrili
tudi otroci iz naše osnovne šole ter njihovi
vrstniki iz OŠ Bane Milenković iz Novega
Sela. Osnovnošolci iz Šmartnega ob Paki
ter njihove učiteljice so bili od nedelje, 11.
9. 2016 do petka, 16. 9. 2016, na obisku pri
svojih vrstnikih iz Novega Sela, ob čemer
so prebivali pri njih doma. Zvečer istega
dne so člani društva »Novoselac« pripravili
praznovanje ob obletnici pobratenja. Tudi
tega so kulturno popestrili otroci iz naše
ter njihove osnovne šole. Pri tem so se
udeleženci spominjali mnogih doživetij, ki
so se zgodila tekom pobratenja. V imenu
Občine Šmartno ob Paki je vse zbrane
nagovoril in pozdravil gospod Drago Kovač
ter predal darilo Žarku Markoviću. Zbrane
so nagovorili ter pozdravili tudi ostali člani
delegacije. Da gostje iz Šmartnega ob Paki
niso šli domov praznih rok, so poskrbeli
prijazni domačini, ki so naši delegaciji izročili
spominska darila.
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Naslednji dan, v petek, 16. 9. 2016, so se
predstavniki iz Šmartnega ob Paki skupaj
s predstavniki iz Novega Sela ter potomci
žrtev »Črne srede« poklonili žrtvam tega
žalostnega dogodka v njihovi zgodovini.
Ob tem so položili venec k spomeniku
žrtvam vseh vojn v centru Novega Sela. Ob
koncu obiska so otroci iz Šmartnega ob
Paki ter Novega Sela skupaj posadili drevo
prijateljstva. Delegacijo iz Šmartnega ob
Paki so sestavljali Drago Kovač - predstavnik

občine, Bojan Juras - ravnatelj OŠ bratov
Letonja ter Mojca A. Juras, Urban Hrastnik –
predstavnik Mladinskega centra Šmartno ob
Paki, Zdravko Ramšak ter Marjan Knez.
V sklopu praznovanja 40. obletnice
pobratenja z Novim Selom bo prišla večja
skupina udeležencev iz Novega Sela ter
Vrnjačke Banje na obisk in druženje v času
našega občinskega praznika, od petka, 11.
11. 2016 do nedelje, 13. 11. 2016. Tako se
nadejamo obiska osnovnošolskih otrok,

ki bodo gostovali pri svojih vrstnikih iz
Šmartnega, folklorne skupine, delegacije
iz občine Vrnjačka Banja… Njihov obisk bo
del evropskega projekta »Medkulturnost
družbe za večjo civilno participacijo«
(MDCP) iz sklopa Evropa za državljane, ki ga
ob letošnjem občinskem prazniku prireja
Občina Šmartno ob Paki. V sklopu tega
projekta bodo ta čas pri nas gostovali tudi
predstavniki občin iz Hrvaške ter Avstrije s
katerimi se bomo spoprijateljili.

Župan ter predstavniki iz
Šmartnega ob Paki na obisku v
občini Weissenstein v Avstriji

v želji po medsebojnem sodelovanju ter
povezovanju na najrazličnejših priložnostih
in ravneh v prihodnosti. S predstavitvijo
naše občine, projektov, gospodarstva,
društev ter dejavnosti, ki so prisotni in se
dogajajo v naši občini je imel obisk velik
uspeh. Hitro so se navezali
spontani stiki. Začutila
se je energija, zagnanost
ter volja po sodelovanju
iz vseh vpletenih strani.
Tako bomo poznanstvo še
nadgradili ob praznovanju
letošnjega
občinskega
praznika Občine Šmartno
ob
Paki,
v
sklopu
katerega se bo odvijal
tudi
mednarodni
EU
projekt »Medkulturnost
družbe za večjo civilno
participacijo« (MDCP). V
okviru projekta bo občina
Weissenstein nadomestila
prej mišljeno partnersko občino iz Avstrije,
ki se je zaradi neodložljivih obveznosti vrha
občine morala odpovedati sodelovanju v
projektu. Tako, da bosta občini Šmartno ob
Paki ter Weissenstein že novembra podpisali
uradno Listino prijateljstva. Delegacija iz
avstrijske občine pa se bo tudi udeležila
dogodkov v sklopu projekta MDCP ter prek
druženja navezala stike z našimi društvi,
obrtniki, ljudmi. Prav tako je na projekt
MDCP povabljena delegacija iz italijanske
občine Moggio, ki je prav tako izrazila željo
za sodelovanje z našo občino v prihodnosti.
Sama občina Weissenstein je po številu
prebivalcev zelo podobna naši občini. Ima
namreč malo pod tri tisoč prebivalcev. Njen

obseg znaša slabih petdeset kvadratnih
kilometrov.
Občina je iz Šmartnega
oddaljena 170 kilometrov vožnje ter se
nahaja
na
avstrijskem
Koroškem,
severozahodno od Beljaka. Od meje s
Slovenijo je oddaljena okrog 30 kilometrov.
Tako, da nam je sorazmerno blizu. Na
področju občine so prisotne tri večje
gospodarske družbe, logistični center
večjega trgovca za Koroško ter severni
del Slovenije, kemična tovarna ter večji
kamnolom s pripadajočo tovarno, ki se
ukvarja s farmacevtsko predelavo. Skoznjo
gre železniška linija proge, ki je glavna
železniška povezava v smeri Nemčije iz tega
dela Avstrije. To se odraža v povečanem
številu vlakov, ki dnevno vozijo po tej progi
(tudi do 150 vlakov dnevno). Na srečo
pa občina odlično sodeluje z avstrijskimi
železnicami. Po robu občine gre tudi
avtocesta, ki jim predstavlja pomembno
cestno žilo z ostalimi deli Koroške ter Avstrije.
V občini imajo zelo aktivna društva, zanimiva
povezava je v delu kulturnih društev v obeh
občinah. Tudi v Weissensteinu imajo aktivni
dve gledališki skupini, ki sta na visokem
nivoju v Avstriji. V občini je aktivnih kar
5 gasilskih društev, ki se uvrščajo visoko
na gasilskih tekmovanjih. Aktivni so tudi
na pevskem področju, imajo svojo godbo
na pihala. Šport je prav tako prisoten pri
njih. Tako, da lahko med njimi in nami
potegnemo kar veliko vzporednic. Zaradi
tega ter prijetnega sprejema ter dobrega
sodelovanja se na Občini Šmartno ob Paki že
veselimo sodelovanja z njimi ob letošnjem
občinskem prazniku.

ki prikazujejo kako čudovita in dodelana
je bila baročna arhitektura. Navdihne te
energija Madžarske države, tiste knjižice z
molitvami v tujem jeziku, ki ga ne razumeš.
Ravno to so čari tuje države, da začutiš
njihovo drugačnost. Seveda noben ni hotel
zamuditi tržnice polne nakita, igrač, oblačil,
obutev in drugih zanimivih stvari, ki so ti s
svojo estetiko govorile: »Kupi me, kupi me.«
Zanimiv je bil tudi hotel Lipa v katerem
smo si ogledali film, ki govori o preteklosti
tamkajšnjih prebivalcev in ti je dal vedeti,

da tukaj ni lahko živeti. Vsi smo se veselili
kosila, ki smo ga pojedli v hotelu. Nazadnje
smo obiskali še eno izmed kmetij. Tam so
nas čakale dobrote. Najbolj od vseh me
je s svojo odličnostjo navdušila porabska
gibanica. Izlet se je tako bližal koncu in odšli
smo domov. Izlet je bil zanimiv in od vsega
mi je na izletih najbolj všeč to, da kamor koli
greš, tam začutiš drugačno energijo. Bom
še obiskala te kraje? Seveda. In verjamem,
da so ostali, ki so se udeležili izleta enakega
mnenja.

Urban Hrastnik

N

a povabilo, ki je prišlo s strani občine
Weissenstein, se je župan Janko Kopušar
skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek,
14. 10. 2016, udeležil delovnega obiska v tej
avstrijski občini.
Na sestanku je naša delegacija navezala
poslovne ter osebne stike z županom,
gospodom Moserjem, ter podžupanom,
gospodom
Ebnerjem,
ter
ostalimi
zaposlenimi na njihovi občinski upravi.
Sestanka se je udeležil tudi župan
italijanske občine Moggio v Videmski
pokrajini, gospod Filaferro, s katerim je
delegacija prav tako navezala poslovne ter
prijateljske stike. V prvi vrsti je bilo srečanje
namenjeno spoznavanju med občinami

Izlet k Porabskim Slovencem
Vika Trebičnik

I

zlet k Porabskim Slovencem me je zelo
navdušil. Skozi cel izlet si res lahko začutil
energijo te dežele. Prav vsak je bil lahko
navdušen nad cerkvijo sv. Gotharda, ne
samo, da te v njej navdušujejo oltarji, freske,
ki so več kot realistične, orgle z več sto
let starim ogrodjem, truplo, ki tam leži že
od leta 1735 in veličastni korintski stebri,
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OOZ Velenje

O

bmočna obrtno-podjetniška zbornica
Velenje bo s slavnostjo prireditvijo
17. 11. 2016, obeležila že kar 40. obletnico
delovanja. V letu 1976 je bila namreč
uresničena dolgoletna želja obrtnikov na
območju občine Velenje, da ustanovijo svojo
stanovsko organizacijo, takratno Združenje
samostojnih obrtnikov občine Velenje.
V teh letih so se vsi slovenski obrtniki
združevali v svoje stanovske organizacije in
tako so se združevali na območjih občin v
svoja združenja in se povezali na slovenskem
nivoju v Zvezo samostojnih obrtnikov
Slovenije. Iniciativni odbor, ki je takrat
zastopal interese nekaj več kot 100 obrtnikov,
ki so delovali na osnovi takratnega obrtnega
zakona, je sprejel sklep o ustanovitvi svoje
lastne stanovske organizacije, sprejel statut
svojega delovanja in izvedel vpis v register
društev pri Oddelku za notranje zadeve

Pritožbe zaradi psov
Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki

O

bčinska uprava Občine Šmartno ob
Paki je v zadnjem obdobju prejela
vse več pritožb zaradi psov, ki se prosto
gibljejo po javnih ter zasebnih površinah
v občini in puščajo za sabo svoje iztrebke.
Ob tem je potrebno poudariti, da je
lastnik oziroma vodnik dolžan poskrbeti
za zdravje in dobrobit psa, kot tudi za
dejanja in morebitno škodo, ki jo njegov
pes povzroči.
Namen tega obvestila je, da vam ponovno
predstavimo obveznosti lastnikov in
vodnikov psov. Pasji iztrebki predstavljajo
veliko nadlogo, tako z vidika higiene in
zdravja, kot tudi estetike. Žival ima svoje
potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov
na javnih površinah in tudi na privatni
zelenici za svojimi psi ni nadležno opravilo,
pač pa je to naloga vsakega odgovornega
lastnika in vodnika psa.
Odlok o splošnem redu v občini Šmartno

Občine Velenje.
Osnovne naloge so bile v povezovanju
obrtnikov, dajanju strokovne pomoči na
področju poslovnega in finančnega dela
obrtnikov, krepitvi strokovne solidarnosti,
skupnem nastopanju na trgu ter na
gospodarskih prireditvah ter sodelovanju s
podobnimi organizacijami v državi. Vse te
aktivnosti je Območna obrtno-podjetniška
zbornica obdržala do danes, ter jih obogatila
s projektom Kupujmo lokalno, brezplačno
točko VEM, obogatila nabor svetovanj
za člane, članom pa pomaga tudi pri
povezovanju s tujino, kar je za podjetnike v
času globalizacije izjemnega pomena.
Skladno s tekom časa se je modernizirala
tudi
Območna
obrtno-podjetniška
zbornica, ki sedaj članom nudi predstavitev
na svetovnem spletu v okviru portala na
naslovu ooz-velenje.si, kjer deluje spletni
register članov Kupujmo lokalno, zbornica
pa svoje člane in širšo javnost o novostih
ter pomembnih novicah obvešča preko

e-glasila.
Skozi 40 let delovanja se je na OOZ Velenje
zamenjalo več predsednikov ter predsednic,
spremenila se je tudi kadrovska zasedba.
Trenutno Območno obrtno-podjetniško
zbornico zastopajo predsednik Rok Bezlaj,
sekretarka
Maša Ipavic ter strokovna
sodelavka Petra Avbreht.
Ob tej priložnosti se želi vodstvo OOZ
Velenje še posebej zahvaliti dolgoletnim
članom zborničnega sistema ter seveda
podpornemu okolju, ki omogoča, da
zbornica že 40 let uresničuje interese
obrtnikov na območju občin Šmartno ob
Paki, Šoštanj ter Mestne občine Velenje. Pri
tem posebna zahvala velja občini Šmartno
ob Paki za aktivno sodelovanje v okviru
projekta Kupujmo lokalno, ob tej priložnosti
pa izreka Območna obrtno-podjetniška
zbornica Velenje občini Šmartno ob Paki
tudi iskrene čestitke ob njihovem občinskem
prazniku!

ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 01/2012)
določa v svojem 13. členu obveznosti
lastnikov in vodnikov psov in sicer:
- da psov ni dovoljeno voditi na: otroška
in športna igrišča, zelenice ob vzgojnovarstvenih ustanovah, pokopališče;
- da je na javnih površinah dovoljeno voditi
živali le na povodcu, dolžina povodca pa
mora zagotoviti, da žival ne more priti v
neželen stik z drugimi osebami in živalmi;
- da je vodnik živali dolžan imeti žival
ves čas na povodcu pod nadzorom in
jo obvladovati, za psom počistiti pasje
iztrebke in v ta namen imeti s seboj ustrezen
pribor za odstranjevanje iztrebkov.

Samo tako bomo namreč skupaj
pripomogli k bolj sproščenim sprehodom
in kar je najpomembneje bomo zagotovili
varnost
rekreativcev,
sprehajalcev,
starejših občanov, predvsem pa naših/in
vaših otrok.

Posameznik, ki stori prekršek glede
navedenih določb, se kaznuje z globo
200,00 EUR.
Lastnike psov zato naprošamo, da za svoje
ljubljenčke skrbijo odgovorno, poskrbijo
za njihovo zdravje, jih v času sprehodov
vodijo na povodcu in ne puščajo njihovih
iztrebkov na javnih površinah in privatnih
zelenicah oziroma, da za njimi počistijo.

Veliko je vsega in takšni so časi,
veliko je raznih, tudi praznih skrbi.
In takšnih, ki imamo jih vsi …

A

že peto leto zapovrstjo se trudimo, da bi bilo skrbi manj. In brez vas, ki vsako leto
nesebično pomagate pri zbiranju šolskih potrebščin, nam ne bi uspelo. Za to smo vam
iz srca hvaležni. Srečni obrazi naših otrok in staršev so dovolj velik dokaz, da vsakoletna
dobrodelna akcija »Zvezek v vsako šolsko torbo« obresti sešteva z nasmehi, a deli skrbi. In
to je tisto, kar na koncu šteje.

Maja Ažman
NOVEMBER, DECEMBER 2016

Vsem, ki zgoraj navedena določila že
upoštevajo, pa se iskreno zahvaljujemo.
Občinska uprava občine Šmartno ob Paki

Pestro in družabno

ZELENO OKNO

T

uristično društvo Šmartno ob Paki
se je pridružilo akciji Turistične zveze
Slovenije, odprtje ZELENIH OKEN na svetovni
dan turizma.
Zeleno okno smo postavili sredi naše
vinorodne krajine, na odlični razgledni točki
pri Primožič v Malem Vrhu, od koder se nam
odpira prelep razgled na Spodnjo Paško
dolino, dolino ob spodnjem toku reke Pake,
ki se razprostira od izhoda iz soteske Penk do
izliva Pake v Savinjo.
Zeleno okno je odprl gospod Bojan Prašnikar.
Ob tej priložnosti smo spregovorili o viziji
razvoja turizma v občini. Neokrnjena narava,
neodkrite znamenitosti in lega občine
- na stičišču treh zanimivih dolin Spodnje
Savinjske doline, Zgornje Savinjske doline
in Šaleške doline, je turistični potencial, ki se
ga premalo zavedamo in premalo cenimo.
Počasi se turistično prebujamo in postajamo
zanimivi za turiste. V TD se zavedamo
povezanosti turizma z naravnim okoljem.
Vendar turizem ni odvisen le od naravnega
okolja ampak od ljudi, ki ustvarjamo turizem.
V turizmu vidimo eno od neizkoriščenih
priložnosti, ki jo je potrebno razvijati v
prihodnje. Sicer smo na začetku poti in pot,
ki jo moramo prehoditi, da se uveljavimo kot
zanimiva turistična destinacija, je še dolga.
Zahvaljujemo se družinama Horvat in

9

Praprotnik za postavitev zelenega okna in za ki imajo svoje brunarice v Martinovi vasi:
pogostitev ter gospodu Bojanu Prašnikarju Športno društvo Gavce Veliki Vrh, Čebelarska
za odprtje zelenega okna.
družina,
Društvo
vinogradnikov
in
Konjerejsko društvo. Ekipe so se pomerile v
nagradnem kvizu, trenju orehov in metanju
BUČNI POZDRAV JESENI
obročev na klin.
Na prireditvi smo razglasili rezultate Izbora
najbolj funkcionalno zasajenega in urejenega
balkona na območju občine Šmartno ob
Paki v letu 2016. Za najbolj funkcionalno
zasajen in urejen balkon je komisija izbrala
balkon Nine Berložnik, drugo mesto je
pripadlo Andreji Šmerc, tretje mesto pa
sta si delili Martina Povše in Meta Kopušar.
Turistično društvo je nagrajencem podarilo
praktične nagrade. Nagrade so prispevali
tudi donatorji Bioguano, Micronatura in Eko
Prvo soboto v oktobru smo pripravili lončki Bokri.
tradicionalno prireditev Bučni pozdrav
jeseni. V programu so poleg Turističnega GOSPODARJEV KRST VINA V
društva sodelovali OŠ bratov Letonja, vrtec
VINSKIH KLETEH
Sonček, Kulturno društvo Gorenje,
Vabimo vas, da se skupaj odpravimo
v
četrtek, 10. 11. 2016, na predvečer sv.
Čebelarska družina Šmartno ob Paki,
Martina,
Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki,
po
vinskih
kleteh
v katerih bodo gospodarji
Društvo ljudske tehnike Šmartno ob
simbolično
pripravili krst vina.
Paki, Višja strokovna šola Velenje – smer
Dobimo
se
ob
17.
uri pri Primožič v Malem
gostinstvo in turizem, Kulturno – turistično
Vrhu.
Seznam
ostalih
kleti bo objavljen na
društvo kulturnica Gaberke ter Ekološka
spletni
strani
Društva.
kmetija Potočnik Poprask. Za postavitev
zelo lepega jesenskega aranžmaja sredi
prireditvenega prostora je poskrbela Vaška Vljudno vabljeni!
skupnost Šmartno ob Paki.

VSTOP V ADVENTNI ČAS

Obiskovalci so lahko spoznali določena
jesenska opravila (prevoz čebel na Turistično društvo Šmartno ob Paki, Vaška
ajdovo pašo, obiranje in luščenje fižola, skupnost Mali Vrh in Župan občine Šmartno
vinogradniška opravila, krtačenje in
ob Paki vas vabimo,
predenje volne, klepanje srpov in kos, itd.), da v soboto, 26. 11. 2016, ob 17.30 uri (po
poskusili stare, že skoraj pozabljene, jedi iz
večerni maši)
ajde, buč in fižola, se z meščansko družino
skupaj prižgemo prvo svečko na
odpravili na jesenski piknik ter si košaro adventnem venčku pred Občino Šmartno
napolnili z dobrotami, izbranimi na Natečaju ob Paki in tako vstopimo v prelepi adventni
za izbor izdelkov za košarico dobrot Spodnje
čas.
Paške doline.
Vljudno vabljeni!
OŠ in vrtec sta poskrbela za naše najmlajše
Boža POLAK
obiskovalce. Prvič so potekale tudi družabne
predsednica
TD
igre, ki so se jih udeležile ekipe društev,

Pozdravljeni!
judski pevci PRIJATELJI smo, 19. 9. 2016, razveselili starostnike doma Zimzelen
v Topolšici, s petjem in harmoniko,ki jo igra naš novi član Marko Juvan.
V mesecu maju smo imeli enak program v domu starostnikov na Polzeli. Veseli nas,
da lahko z našim petjem osrečujemo ljudi. Načrtujemo še več tovrstnih nastopov.

L

Lepo vas pozdravljajo!
Ljudski pevci PRIJATELJI
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Spomenik žrtvam nacizma na graškem pokopališču
Marjana Boruta

N

a centralnem graškem pokopališču stoji mednarodni spomenik žrtvam nacizma.
Postavljen je v obliki granitnega svoda, na njem pa so vklesana imena 2516
talcev, borcev proti nacifašizmu, našim vojakom, prebeglim iz mobilizacije v nemško
vojsko. Med žrtvami so vklesana tudi imena 1213 Slovencev: 661 talcev iz mariborskih
zaporov, 374 iz celjskega Piskra, pa iz Trbovelj in Gorenjske. Med žrtvami je tudi 65
borcev legendarnega I. pohorskega bataljona in 45 obglavljenih dezerterjev iz nemške
vojske. Ob svodu stoji obelisk na katerem je v 11 jezikih napis:
»ČUVAJTE SVOBODO IN MIR, KAJTI DALI SMO ZANJU ŽIVLJENJE.«
Avtor spomenika je arhitekt in umetnik Boris Kobe. Spomenik so odkrili, kljub
nasprotovanju takratnih koroških oblasti, 1. 11. 1961. leta. Odkritja spomenika se je
udeležilo okrog 5000 ljudi, samo iz Slovenije 2000. Svečanosti so bili navzoči visoki
predstavniki obeh držav. Spomenik pa je odkril takratni avstrijski predsednik vlade dr.
Bruno Pittermann.

Vsak je svoje sreče kovač. Tudi Miran.
Maja Ažman

M

iran Kovač, ki že dobri dve desetletji živi v Malem Vrhu, s srcem in dušo diha za
bodybuilding. Šport, ki ga označujeta lepo izklesano telo in železna volja pri prehrani.
Čeprav svoje življenje ne kuje z mišicami, pa je ravno z vztrajnostjo in doslednostjo pri
treningih pred kratkim osvojil tisto, o čemer mnogi le sanjajo – najvišjo stopničko v svoji
kategoriji. Na tekmovanju ki se ga je udeležilo 86 tekmovalcev iz 9 držav je v svoji kategoriji
ubranil lanskoletno lovoriko in dodal novo: postal je mednarodni »over all« zmagovalec,
najboljši med zmagovalci 3 kategorij classic bodybuildinga (junior, short in tall …). Pravi,
da je s športom zrasla tudi njegova osebnost, ne le kilogrami. Kljub velikosti in poudarjeni
postavi ostaja skromen in vedno pripravljen pomagati drugim. Tudi konkurentom v
športu. »Največja nagrada zame je, da sledim dobrim namenom, ker dobro se slej kot
prej z dobrim tudi vrača.« Da ne štejejo bicepsi, ampak tisto, kar človek nosi v srcu. V
desetih letih, kolikor se ukvarja s športom, mu je družina največja opora. Mama, ki je
sprva s pomisleki sledila njegovim športnim željam, ga skupaj z bratoma in Miranovo
punco podpira na tekmovanjih. S hvaležnostjo se spominja, kako ga je brat Tomaž še kot
najstnika navdušil za fitnes vadbo, njegove nastopa pa oplemenitil brat Bojan, ki skrbi za
glasbeno podlago. Priprave so naporne in pomenijo veliko odrekanja. A kot sam pravi –
bodybuilding je postal njegov način življenja in v svojem športu se vidi tudi v prihodnje.
Miranu ob dosežkih iskreno čestitamo tudi v uredništvu ŠOP-a.

Za nami je uspešno zaključen
Poznopoletni festival 2016

V

soboto, 1. 10.2016, se je na prireditvenem
prostoru pred Mladinskim centrom, odvil
še zadnji koncert v sklopu Poznopoletnega
festivala 2016.
Tako so obiskovalci uživali na tradicionalnem
rock žuru, ki ga je organiziral Klub študentov
šmarške fare, zabavali sta jih že dobro
poznana skupina Društvo mrtvih pesnikov,
in glede na mladost odlično uveljavljena
skupina Z3Ro-Z3Ro. Študentje so spet
pokazali, da znajo pritegniti obiskovalce.
Celoten Poznopoletni festival 2016 je zajemal
raznolik repertoar, ki je ponudil različne in
zanimive dogodke in tako privabljal različne
goste tudi iz okoliških krajev. Začeli smo s
šmarško plažo in roštiljado, v ozadju pa nam
je zaigrala tamburaška skupina Klinčeci.
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Voda, sonce in omamne dišave z žara so se
res izkazali za odlično idejo, saj so se gostje
zabavali vse od 16. ure naprej. Naslednji
petek nas je v Dvorani Marof zabaval dobro
poznani in še vedno odličen pevec Andrej
Šifrer, ki je ustvaril sproščeno, domače vzdušje
z zanimivimi in tudi poučnimi zgodbami,
ki so dodale piko na i že tako zanimivem
repertoarju. Sledil je narodnozabavni večer z
ansambloma Smeh in Greh, ki sta poskrbela
za odlično glasbo, ob kateri so pete zasrbele
tako mlade kot tudi starejše obiskovalce. Svoj
prispevek k Poznopoletnemu festivalu 2016
sta dodala tudi multiinštrumentalist Boštjan
Gombač in Janez Dovč, ki ga je spremljal
na klavirski harmoniki. Zaradi posebnosti
same glasbe, ki sta jo izvajala sta pritegnila
ljubitelje drugačne glasbe od blizu in daleč
in dokazala, da sta odlična glasbenika tudi
s tem, da sta kar pred samim koncertom
na hitro spesnila še pesem o dogajanju v

Šmartnem.
S celotnim Poznopoletnim festivalom 2016
smo zelo zadovoljni, čeprav nam je hotelo
vreme nagajati smo ga ugnali v kozji rog in
prireditve speljali po zastavljenem načrtu.
Obisk je potrdil pravo izbiro izvajalcev. Sami
izvajalci pa so bili tako zadovoljni, da nas
nagovarjajo, naj jih še povabimo.
Koga bi pa prihodnje leto povabili vi?

Pestro in družabno
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Mladarije

DVA PESTRA MESECA NA
ŠMARŠKI ŠOLI
Mojca A. Juras, prof.

V

eliko je dogodkov, doživetij in aktivnosti,
ki so zaznamovale življenje in delo na
naši sončni šoli v prvih dveh mesecih pouka.
Eden lepših – tematsko obarvanih tednov
– je bil zagotovo teden otroka, ki smo mu
tudi letos posvetili posebno pozornost.
Kajti – otroci so knjiga, iz katere beremo in
v katero pišemo. V tednu otroka je ob vseh
bolj ali manj pametnih mislih zares vredno
razmisliti, kako pomemben in dragocen
je čas, ki ga preživimo s svojimi otroki. Ne
avtomobilčki, barbike, tablice, telefoni in
vse, kar je mogoče še kupiti in se odkupiti za
trenutke, ki bi jih lahko podarili, delili in se
obogatili z otroki. Otroci rastejo in zrastejo
v teh neprecenljivih trenutkih. In mi z njimi!
Ker so stvari in so vrednote, o katerih lahko
spregovorimo in jih vzgojimo le mi. In so
stvari in so trenutki, v katerih lahko zrastemo
in se obogatimo le v odnosu in povezanosti
z njimi. Tako smo in še vedno vsem staršem
privoščimo, da bi našli čas za takšne trenutke.
Vsem otrokom pa želimo, da bi se smejali,
skakali, se objemali in vriskali od sreče, ker
to lahko.
V tednu otroka smo se tako letos odločili za
teden brez domačih nalog. Pa ne zato, da bi
otroci lahko preživeli popoldneve s tablicami,
telefoni, avtomobilčki in barbikami …
Poleg tega smo v tednu otroka izvajali tudi
aktivnosti povezovanja in druženja med
šolarji in otroki iz našega vrtca Sonček. Tudi
v letošnjem šolskem letu namreč intenzivno
nadaljujemo s projektom povezovanja
našega sončnega vrtca in šole, ki smo ga
naslovili Pod eno streho. S tem projektom
želimo pripravljati mlajše otroke na vstop
v šolo, saj ravno pridobivanje pozitivnih
izkušenj o nečem novem preganja strah
pred neznanim, poleg tega pa šolske otroke
vzgajamo v kulturno sobivanje, kar je
pomembno za uspešno in prijetno življenje
in delo tako na šoli kot v vrtcu.
Izjemno smo ponosni, da je naša
šola zadostila vsem kvantitativnim in
kvalitativnim kriterijem, ki jih je na začetku

Menjalnica igrač odlično uspela
Tjaša Medved

V

soboto, 8. 10. 2016, je v Dvorani Marof od
9. do 12. ure potekala menjalnica igrač in
potrebščin, ter garažna razprodaja.
Menjalnica igrač je bila dobrodelnega
značaja, kar v praksi pomeni, da vsak, ki
je prinesel dve igrači, je prejel kuponček,
s katerim si je lahko izbral eno igračo in
jo odnesel domov. Otroci so z veseljem
prinašali svoje igrače, ki so se jih bodisi
naveličali ali morda prerasli in vneto brskali
med razstavljenimi igračami, ki so iskale
nov dom. Spet se je zbralo največ plišastih
igrač, v zbirki pa niso manjkale sestavljanke,
miselne in družabne igre, pa tudi ropotuljice
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letošnjega šolskega leta preučila državna
strokovna komisija; tako smo z doseženimi
34 od 36 možnih točk dosegli ustrezno
raven in pridobili žlahtni naziv Kulturna šola
2016 za obdobje 2016-2021. Za številno
kulturno udejstvovanje naše šole so zaslužni
tako naši učenke in učenci kot seveda vsi
prizadevni mentorji - zato vsem iskrene
čestitke; pridobljeno priznanje in zastava pa
naj bosta spodbuda in izziv za dobro delo
tudi vnaprej.
Da smo v vzpodbudnem vzdušju novo šolsko
leto tudi začeli, pa smo poskrbeli že na prvi
šolski dan, ki je pravzaprav praznični dan
in se spodobi, da se ga napolni z veseljem.
In, če smo na prvi šolski dan lanskega leta z
Adijem Smolarjem peli Jaz ne grem v šolo,
smo se tudi letos odločili, da s pomočjo
Mladinskega centra Šmartno ob Paki (za kar
se jim iskreno zahvaljujemo) v novo šolsko
leto stopimo z žurom, saj če bomo veselo
in s pesmijo zakorakali prvemu dnevu v šoli
naproti, bo takšno vse leto. Tako je za dobro
razpoloženje s svojimi legendarnimi napevi
v šolski avli poskrbel slovenski zvezdnik
Andrej Šifrer, ki je vsem našim šolarjem
med enournim koncertom predal tudi
pomembno sporočilo o prijateljstvu, ki naj
skozi vse leto plemeniti odnose pod našim
smejočim se sončkom.
Ravno dar neprecenljivosti novih prijateljstev
pa je prinesla letošnja težko pričakovana
mednarodna izmenjava učencev, ki so se na
enotedensko druženje s sovrstniki iz Novega
Sela v Srbiji podali v soboto, 10. 9. 2016.
Odhajajoče sta nagovorila župan občine
gospod Janko Kopušar in seveda ravnatelj
šole, ki je dvajsetim novih doživetij željnim
šolarjem naložil dve nalogi - da v Novem
Selu preživijo kar se da čudovite dneve ter
da bodo svojim vzornim vedenjem v ponos
našemu sončku tudi v daljni Srbiji. Učiteljice
Suzana Daničič, Jerneja Žagar in Suzana
Zabukovnik, ki so zares skrbno spremljale
naše šolarje, so pohvalile vse učenke in
učence, saj so med svojimi vrstniki in po
domovih izjemno gostoljubnih domačinov
več kot dostojno predstavljali našo sončno
šolo. Skozi pestro dogajanje, nešteta nova
doživetja, spoznanja in izkušnje, predvsem
pa skozi na novo stkana prijateljstva so si

ustvarili nepozabne spomine, ki jih bodo za
vedno povezovali z novoselskimi vrstniki,
njihovimi gostoljubnimi družinami in
izjemnimi posamezniki, ki se trudijo, da
most prijateljstva med Šmartnim in Novim
Selom po 40 letih zopet živi.
Jesen je na naši šoli rezervirana tudi za
interdisciplinarne
ekskurzije
starejših
učencev in prvi so se na prečudoviti
zahodni del Slovenije odpravili devetošolci,
osmošolci so kasneje odkrivali Dolenjsko,
šestošolci pa Prekmurje. Začela pa so se
že tudi prva šolska tekmovanja, tako so
se učenke in učenci pomerili v logiki in
razvedrilni matematiki, naša šola pa je
bila tudi letos po zaslugi mentorice Marije
Vodovnik uspešna udeleženka nekoliko
spremenjenega
tekmovanja Male sive
celice.
Med številnimi drugimi aktivnostmi smo
izvedli jesenski športni dan in se povzpeli
na Goro Oljko, kjer je za čudovito kuliso
poskrbela narava v svojih toplih jesenskih
barvah. Z velikim navdušenjem smo
pristopili k vseslovenskemu projektu Začni
mlad, tekmuj pošteno (gre za projekt
Atletske zveze Slovenije, ki ga je podprl
UNESCO, poteka pa v sodelovanju z
Olimpijskim komitejem Slovenije). Tako je v
okviru projekta v septembru teklo kar 293
naših šolarjev, ki so se tako priključili več kot
10.000 otrokom po vsej Sloveniji. Seveda
je bilo jesenskih dogodkov in dejavnosti
še veliko, a jih je nemogoče strniti v kratek
zapis, vabimo pa vse bralce ŠOP-a, da
dogajanje na šoli spremljajo na naši spletni
strani www.ossmartno.si.
Vsi ljudje so bili nekoč otroci,
toda le nekateri se tega spominjajo.
(Mali princ, Antoine de Saint –Exupery)

in igrače za otroke do 1. leta starosti. Prav
tako ni bil osamljen primer, ko sta deklici
že izbrali igrače, ki bodo odšle z njima, a ko
se je izbira povečala sta sklenili, da stečeta
domov po novi menjalni material. Iskreno
nas je razveselilo tudi sodelovanje spletne
trgovine majtoj.si, ki je prispevala darila,
menjavale se seveda niso samo igrače
ampak tudi potrebščine. Ker pa je sočasno
potekala še garažna razprodaja so prodajalci
v dobrodelni namen lahko pustili tudi stvari,
ki jih niso uspeli prodati. Zbrali smo kar 350
igrač, ki jih bomo, kot obljubljeno, podarili
Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec.
Z menjalnico igrač smo v Mladinske centru
zelo zadovoljni, in ker smo prepričani, da

nam je ponovno uspelo zaiskriti nekaj
otroških oči, vam obljubljamo, da bomo s
takšnimi akcijami nadaljevali in se še naprej
trudili osrečevati tako najmlajše kot malo
starejše.

Čeprav se je teden otroka iztekel, odrasli ne
pozabimo, na kar nas opozarja Mali princ,
in ne spreglejmo otroka v sebi, otroci pa,
da z vsako pravico pride tudi dolžnost. In
na slednje pozabimo včasih celo odrasli, a
že J.J. Rousseau je zapisal: “Najbolj zanesljiv
način, da pahnete svojega otroka v nesrečo,
je to, da mu dovolite vse, kar se mu zahoče.”

Iz Šmarške fare
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Nekaj misli o godovih in praznikih
Dekan Ivan Napret

Iz naše župnije
1. november, ko je praznik vseh svetih, je nedeljski red svetih
ozdravljeni vsi, ki prebirate občinsko glasilo ŠOP za mesec maš, popoldanski obredi ob 14.30 uri v cerkvi, nato pri križu na
november in december, berete misli o svetniku meseca in ste pokopališču. Zvečer ob 18. uri v hvaležnosti do naših rajnih molimo
pozorni na dogodke v šmarški župniji.
v cerkvi rožni venec.
V Cerkvi se na praznik Kristusa kralja 20. novembra izteka izredno
sveto leto s poudarkom na božjem usmiljenju in vabilom nam, da 2. novembra je glavno opravilo ob 8.30 uri v Gorenju, v cerkvi,
bomo opravljali dela usmiljenja tudi mi. Doživeli smo razglasitev nato na pokopališču.
blažene matere Terezije za svetnico, ki nam je zapustila čudovit
zgled, da ubogih ne smemo nikoli pozabiti.
13. november - Martinova nedelja, ob 760 - letnici omembe kraja

P

Svetnica meseca- sv. Elizabeta Ogrska, ki goduje 17. novembra
Elizabeta Ogrska, mejna grofica ali kneginja Turingijska, se je
rodila leta 1207 na Ogrskem očetu kralju Andreju II. Arpadoviču
in materi Gertrudi Andechs – Meranski (iz plemiške družine, ki je
imela obsežno posest na naših tleh s središčem v Kamniku). Komaj
štiriletno so jo zaročili s turingijskim mejnim grofom Ludvikom IV. in
odtlej je živela na gradu Wartburg v Turingiji. Poročila se je leta 1221,
ko ji je bilo štirinajst let. Že naslednje leto je rodila prvega otroka,
sina Hermana, dve leti kasneje hčerko Zofijo, tri leta kasneje hčerko
Gertrudo. Ta se je rodila po očetovi smrti. Ludvik je namreč umrl
leta 1227 v Otrantu, na poti v Palestino, ko se je pridružil križarski
vojski. Po moževi smrti je Elizabeta zapustila Wartburg ter odšla v
Eisenach, kasneje pa v Marburg. Živela je skromno. Z veliko vnemo
se je posvečala delom usmiljenja. V Marburgu je z lastnimi sredstvi
dala zgraditi bolnišnico, kjer
je zbrala najrevnejše bolnike ter jim potrpežljivo stregla. Umrla je
stara komaj 24 let, 17. novembra 1231. Na njenem grobu so se že
naslednji dan po pogrebu zgodili čudeži, zato
jo je papež Gregor IX. leta 1235 razglasil za svetnico. Za svojo
zavetnico so si jo izbrale dobrodelne ustanove, med njimi tudi
Karitas.
Na današnji dan godujejo mnoge Elizabete, Betke, Lize, Elze, Elice,
Jelice, Špele in Špelce.

Šmartno, ob 1700 letnici rojstva svetega Martina. Slovesno sveto
mašo ob 10. uri bo vodil gospod nadškof v pokoju dr. Marjan
Turnšek. Dobrodošli vsi, še posebej tisti, ki nosite ime po svetem
Martinu.
27. november - prva adventna nedelja, tudi nedelja KARITAS blagoslov adventnih venčkov, pred vsako sveto mašo. Dar pri mašah
bo za domači in škofijski Karitas.
Hvala v imenu pomoči potrebnih.
4. december - god svete Barbare, zavetnica rudarjev
Pri mašah se bomo priporočili sveti Barbari, posebej rudarji, da bi
se po težki službi pod zemljo, srečni vračali k svojim domačim.
5. december - ponedeljek zvečer po maši, ki bo ob 16. uri, bo
obiskal otroke v cerkvi sveti Miklavž in obdaril predšolske ter otroke
1., 2., 3. razreda.
25. december - BOŽIČ- med mašo ob 10.30 uri blagoslov malih
otrok.
26. december - praznik svetega Štefana - po maši, ob 10.30 uri,
blagoslov konj v Martinovi vasi.
Želim vam notranjega doživetja ter obilje blagoslova, sreče, zdravja

Zdravniški kotiček

Visoka udeležba predavanja o demenci
Edita Gabrič

življenjem. Vabljeni, da za več informacij obiščete spletno stran
društva www.spomincica.si ali pokličete na telefon 059 305 555
(vsak delovnik od 12. do 15. ure).

G

lede na to, da imamo v Sloveniji in svetu že epidemijo obolelih
za demenco, smo V KD Gorenje, dne 11. 10. 2016, gostili
predavanje na temo »Demenca – izziv sodobne družbe«. Da je tema
še kako aktualna je potrdil številen obisk, ki je napolnil našo dvorano
v Gorenju. Predavateljica Alenka Virant je sprva predstavila društvo
Spominčica – Alzheimer Slovenija, Slovensko združenje za pomoč
pri demenci, in tako zbranim povedala, kam vse se lahko obrnejo
po pomoč, predvsem svojci, ki poleg bolnika, zelo trpijo ob nastopu
demence. Na številnih praktičnih primerih je predavateljica skupaj
s kolegico Vlasto Hojan iz društva predstavila, kako ravnati z osebo
obolelo z demenco, kako se bolezen razvija in še več. Poudarili sta,
da je predvsem pomembno, da ostanemo mirni in prijazni. Že Arno
Geiger je v svoji knjigi Stari kralj v izgnanstvu zapisal: »Pomembno
je, da so ljudje okoli tebe prijazni. Potem je vse mogoče.«
Tveganje za nastanek demence lahko zmanjšamo z redno fizično
aktivnostjo, zdravo prehrano (zelo pomembne so omega 3 maščobe,
ki jih najdemo npr. v ribah), umsko aktivnostjo (učite se kaj novega,
prekinite vsakodnevno rutino, poizkusite kaj storiti na drugačen
način …), s kakovostnim spanjem in z aktivnim družabnim
2016 NOVEMBER, DECEMBER
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Križ-kraž

Rešitve pošljite do 9. 12. 2016 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado.
Nagrajenka prejšnje križanke je Marjanca Korez, Letuš 104, 3327 Šmartno ob Paki.
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Ne sme mimo vas

Kje pa na vas služba čaka?
KD Gorenje

Zveza združenj borcev za vrednote NOB
Krajevna organizacija Šmartno ob Paki

N

e mislimo, da so vam jo kje priskrbeli po zvezah in poznanstvih
(čeprav ne smete zamenjati slednjega z mreženjem, ki je zelo
pomembno pri iskanju službe in povsem normalno, da pustimo
vtis pri pomembnih odločevalcih), ampak predvsem želimo
poudariti, da službe so in tudi vi jo boste našli. Glede na to, da je
število brezposelnih še vedno visoko, smo se pri društvu odločili
organizirati delavnico na to temo, temo iskanja službe: kje iskati,
kako se pripraviti na razgovor, pomen nebesedne komunikacije
in pozitivne energije. Naj bo pozitivno naravnano in optimistično
iskanje službe, zato vabljeni v KD Gorenje, 15. 11. 2016, ob 18.
uri. Zaradi lažje organizacije srečanja se je potrebno prijaviti na
e-naslov: Edita.Gabric@gmail.com ali 040 986 516.

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA NAJ OSEBNOST
LETA 2016!

Z

biramo predloge za naj osebnost leta 2016. Predloge s
krajšo obrazložitvijo pošljite po pošti na MC Šmartno
ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki ali
po elektronski pošti na pisarna.mc@gmail.com ali jih
prinesite osebno v Mladinski center v delovnem času.

NOVEMBER, DECEMBER 2016

VABILO

K

rajevna organizacija Šmartno ob Paki vas vabi v ponedeljek,
31.10. 2016, ob 10. uri , na spominsko svečanost in srečanje pri
Lovskem domu v Skornem.
V torek, 1. 11. 2016 ob 8. uri pa vas vabimo na komemoracijo k
centralnemu spomeniku žrtvam NOB v Šmartnem ob Paki.
V četrtek 3. 11. 2016 se bomo ob spomeniku na graškem
centralnem pokopališču poklonili spominu na žrtve II. svetovne
vojne.
Odhod avtobusa iz Šmartnega ob Paki ob 7.45 uri (pred
Mercatorjem).
Prijave: Valentin Stakne, Paška vas 27, tel: 03 5885164.
Cena: 20€
Vabimo vas, da se udeležite svečanosti in srečanj!

Ne sme mimo vas

Karierni sejem
MojeDelo.com

in FESTIVAL
izobraževanja

Sreda, 23. november
Celjsko sejmišče, Celje

10.00
18.00
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

november, december 2016
NOVEMBER
Vsak ponedeljek,
od 16. do 20. ure, Marof
Zumba Big Stars, Plesna šola
Mdance,
ob 20. uri, Zumba za odrasle
od 16. do 18. ure, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, violina
od 16.45 ure do 19.45 ure, Hiša
mladih
Glasbena šola Gvido, solopetje
Vsak torek,
ob 14. uri, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, kitara
od 18. do 20.30 ure, Marof
Vadba IziFit
ob 18. uri, Marof – dvorana
Podstrešje
Joga
Vsako sredo,
ob 16. uri, Hiša mladih, Dile
Plesna skupina Allegro, klasični in
show balet
od 16.30 do 19.15 uri, Marof
Hip hop, Plesna šola Superstar
ob 18. uri, Hiša mladih
Tečaj uporabne angleščine za
začetnike
Vsak četrtek,
od 18. do 20.30 uri, Marof –
dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
ob 18. uri, Marof
Vadba Šaleškega koronarnega
kluba
Cel november, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Med oblaki, razstava učencev OŠ
Bratov Letonja Šmartno ob Paki
Cel noveber, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Rodovniki rodoslovne skupine
Velenje, razstava rodovnikov
rodoslovne skupine Velenje
Torek, 1. november,
ob 8. uri, centralni
spomenik žrtvam NOB v
Šmartnem ob Paki
Komemoracija ob Dnevu
mrtvih, Občina Šmartno ob Paki
in Krajevna organizacija ZB
Četrtek, 3. november,
Spomenik na graškem centralnem
pokopališču
Poklon spominu na žrtve II.
svetovne vojne

Petek, 4. november,
ob 17. uri, Prostori PGD Šmartno
ob Paki
Prireditev ob 20-letnici Društva
vinogradnikov Šmartno ob Paki,
DV Šmartno ob Paki

Seja upravnega odbora Savinjsko
Šaleške gospodarske zbornice

Ponedeljek, 7. november,
ob 19. uri, Hiša mladih
Redno mesečno srečanje
Svetniške skupine Liste za
napredek občine

Sobota, 19. november,
ob 8.30 uri, Martinova vas
Tradicionalni pohod Konjerejskega
društva Šmartno ob Paki

Četrtek, 10. november,
ob 17. uri, pri Primožič v Malem
vrhu
Gospodarjev krst vina v vinskih
kleteh, TD Šmartno ob Paki
Petek, 11. november,
od 14. do 17. ure, Martinova vas
Dan odprtih vrat Konjerejskega
društva Šmartno ob Paki;
ob 18. uri, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Slavnostna seja ob Občinskem
prazniku, Občina Šmartno ob Paki
Sobota, 12. november,
ob 7. uri, planinski pohod po
Martinovi poti

ob 17. uri, Galerija dile
Povodni mož, Pravljična matineja
+ ustvarjalne delavnice (za otroke
3+); MC Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 21. november,
Ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel
Nedelja, 27. november,
ob 17.30 uri, ploščad pred Občino
Šmartno ob Paki
Postavitev in blagoslov
adventnega venčka, TD Šmartno
ob Paki

DECEMBER
Vsak ponedeljek,
od 16. do 20. ure, Marof
Zumba Big Stars, Plesna šola
Mdance,
ob 20. uri, Zumba za odrasle

od 9. do 12. ure, Martinova vas
Martinova kmečka tržnica

od 16. do 18. ure, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, violina

ob 9. uri, Martinova likovna
kolonija

od 16.45 ure do 19.45 ure, Hiša
mladih
Glasbena šola Gvido, solopetje

od 9.30 do 12. ure, Martinova vas
Otroško martinovanje
od 9. do 12.30 ure, Dvorana Marof
Konferenca »Evropska unija in mi«.
od 14. do 18. ure, Martinova vas
Kulturno – etnološka prireditev
»Martinova sobota«
od 18. do 24. ure, Martinova vas
Zabava »Vesela Martinova sobota«

Vsak torek,
ob 14. uri, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, kitara
od 18. do 20.30 ure, Marof
Vadba IziFit
ob 18. uri, Marof – dvorana
Podstrešje
Joga

Nedelja, 13. november,
ob10. uri, slovesna maša v farni
cerkvi v Šmartnem ob paki

Vsako sredo,
ob 16. uri, Hiša mladih, Dile
Plesna skupina Allegro, klasični in
show balet

ob 10. uri, Dvorana Marof
Zaključna okrogla miza z
evalvacijo

od 16.30 do 19.15 uri, Marof
Hip hop, Plesna šola Superstar

od 10. do 12.30 ure, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Razstava likovnih del
Ponedeljek, 14. november,
ob 18. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica
Torek, 15. november,
ob 18. uri, Kulturni dom Gorenje
Delavnica: Uspešno iskanje službe
(prijave na: 040 986 516 (Edita));
KD Gorenje
Četrtek, 17. november,
ob 12. uri, Dvorana Marof

ob 18. uri, Hiša mladih
Tečaj uporabne angleščine za
začetnike
Vsak četrtek,
od 18. do 20.30 uri, Marof –
dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
ob 18. uri, Marof
Vadba Šaleškega koronarnega
kluba
Sobota, 3. december,
ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Pravljične urice; KD Gorenje

Ponedeljek, 5. december,
ob 19. uri, Hiša mladih
Redno mesečno srečanje
Svetniške skupine Liste za
napredek občine
Sobota, 10. december,
ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Pravljične urice; KD Gorenje
ob 20. uri, Dvorana Marof
Študentsko brucovanje; KŠŠF
Ponedeljek, 12. december,
ob 19. uri, Sejna soba v Hiši mladih
Svetniška in poslanska pisarna SD
Četrtek, 15. december,
ob 17. uri, Galerija dile
Lonec pravljic, Pravljična matineja
+ ustvarjalne delavnice (za otroke
3+)
Sobota, 17. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Kulinarične delavnice: Po praznikih
diši
ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Pravljične urice; KD Gorenje
Četrtek, 22. december
Ob 18. uri, Dvorana Marof
Dokumentarni film o Ani Rogel in
Mateju Markoviču
Nedelja, 25. december,
ob 17. uri, okolica gradu
Packenstein v Ravbarski vasi
Interaktivna predstava: »Božična
zgodba«; KD Gorenje
Ponedeljek, 26. december,
ob 19. uri, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Tradicionalni božično-novoletni
koncert z domačima pevskima
zboroma MePZ Šmartno ob Paki in
MoPZ Franc Klančnik, ter gostjami
iz ženske vokalne skupine Fortuna;
KD Šmartno ob Paki
Torek, 27. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice; MC
Šmartno ob Paki
Sreda, 28. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice; MC
Šmartno ob Paki
Četrtek, 29. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice; MC
Šmartno ob Paki
Ob 20. uri, Dvorana Marof
Perica Jerković z gosti,
Prednovoletni Stund up nastop
Petek, 30. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Otroško silvestrovanje; MC
Šmartno ob Paki

