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kovinoplastika ovse

V korak
z najboljšimi 20
v Sloveniji!

Obcanom obcine
Šmartno ob Paki
želimo srecen Božic in uspešno
novo leto 2017!

(Bisnode – C22.290)

Kolektiv Kovinoplastika Povše d.o.o.

www.kovinoplastika-povse.si
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Vsebina

Moje misli

OB ZAKLJUČKU LETA

5 Utrip občine

Jože Napotnik - Zimek

S

Prometna varnost
Akcija #nulapet

spoštovanjem in hvaležnostjo sem skušal
ugoditi prošnji uredniškega odbora ŠOP-a,
da ob izteku leta za letošnjo zadnjo številko
prispevam nekaj misli. Moje primarno izrazno
sredstvo so sicer barve, čopiči in risbe, v svojih
likovnih podobah lahko najbolj celovito in
prepričljivo izrazim samega sebe in vse, kar v
danem momentu čutim.
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Projekt “Medkulturnost
družbe za večjo civilno
participacijo”

R

ad pa bi vam tudi v besedni obliki
posredoval nekaj misli, ki me prevevajo
ob izteku letošnjega leta. Že od nekdaj sem
bil ponosen na svoje korenine, da izhajam
iz tega lepega kotička pod Goro Oljko. Moja
ustvarjalna pot me je vodila po vsej Sloveniji
in vedno sem povsod s ponosom povedal,
da sem Šmarčan. Odkar pa imamo že več
kot 20 let svojo občino, pa sem vseskozi njen
ponosni občan. Ker pa ste vi tako želeli, sem
od letošnjega občinskega praznika dalje tudi
njen častni občan.

8, 9 Med ljudmi

Šmarčani v Bruslju
Pismo bralca

10, 11 Pestro in družabno

E

20-letnica Društva
vinogradnikov
Gospodarjev krst vina

nkraten občutek hvaležnosti me je navdajal
ob prejemu tega najvišjega priznanja naše
občine. Počaščen sem, da ste mi ga podelili in
potrudil se bom, da bom še naprej dostojen
ambasador naše občine, kjerkoli bom deloval.
Lepo je živeti z občutkom, da je tvoje delo
opaženo in cenjeno v okolju v katerem delaš
in živiš. Zato se vam iskreno zahvaljujem za
to vašo gesto. Naši občini pa želim še naprej
uspešni razvoj in napredek v zadovoljstvo
vseh njenih občanov.

12, 13, 14 Mladarije
Polni dobrih želja
Z veseljem pomagamo

Č

e pa me vprašate po željah, ki me
prevevajo ob letošnjem iztekajočem
se letu, potem bi na prvo mesto vsekakor
postavil zdravje, s katerim naj bodo v
prihajajočem letu obdarjeni vsi cenjeni bralci
ŠOP-a, naši občani in vsi moji spoštovani
sokrajani. Kot pripadnik generacije, ki je bila
rojena tik pred 2. svetovno vojno, pa si močno
želim, da bi med nami ponovno zaživele
vrednote, ki so žal šle malo v pozabo in so
krasile našo generacijo.Tu imam v prvi vrsti v
mislih spoštljive medsebojne odnose in večjo
solidarnost med ljudmi.

16 Ne sme mimo vas

Stand up Perice Jerkovića

N

ekoč so bile med našo generacijo
zelo cenjene in spoštovane vrednote,
kot so medsebojna sloga, solidarnost in
prostovoljstvo, kar nas je medsebojno
povezovalo. Žal opažam, da so v zadnjem
obdobju te primarne vrednote naše skromne,
a kljub temu lepe mladosti, pogosto v senci
vse bolj prevladujočih materialnih vrednot. Če
parafriziram našega pesnika, potem bi med
svoje želje uvrstil predvsem to, da » sloga,
medsebojno spoštovanje in solidarnost spet
naj med nas se vrnejo! «
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Srečno, za tisto srečo,
ki nekje čaka nate,
za drobno in malo večjo,
ki zaboli, ko trči vate.
Srečno.

ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,
33207 Šmartno ob Paki
tel.: +386 3 891 5376,
pisarna.mc@gmail.com
Gradivo pripravili: Maja Ažman, Marjana
Boruta, Urban Hrastnik, Mirjam Povh,
Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja
Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., december
2016
Naklada: 1400 izvodov

O

b slovesu od letošnjega leta vsem skupaj
voščim mnogo zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva, kar naj vas spremlja na vseh
vaših poteh prihajajočega novega leta !
2017 JANUAR, FEBRUAR
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN
SPOŠTOVANI OBČANI!
Janko Kopušar, župan

Š

e nekaj ur nas loči,
da se bo letošnje leto
dokončno poslovilo od
nas. Z zadovoljstvom lahko
ugotovimo, da smo skupaj
uresničili vse zadane naloge.
Veselili smo se uspehov in
pridobitev. Manj prijetne
zadeve pa so nas utrdile in
bodo kmalu izginile v pozabo. Skušali smo delovati
v dobrobit vsakega posameznika in vseh nas
skupaj. Zavedamo se, da zmoremo še več in bolje.
Na izzive, ki jih prinaša novo leto, gledamo
optimistično. Vemo, da ne bo lahko, toda skupaj
zaupamo svojim sposobnostim in čutu za dobro.
S sodelovanjem in povezovanjem bomo dosegli
zadovoljstvo večine, zato bo pot v prihodnost še
naprej svetla.
V letu, ki prihaja, vam želim, da obdržite vse svoje
dobre lastnosti, da dosežete plemenite cilje, še
naprej bogatite svoje znanje in dobroto, ter da
nesebično delite ljubezen, ki jo premorete.
Želim vam prijetne praznične dni, v letu 2017
pa obilo novih poti, osebnega zadovoljstva in
poslovnega optimizma.
Vljudno vas vabim na novoletni dan, 1. januarja
2017, ob 12. uri, k Mladinskemu centru, da skupaj
nazdravimo prihajajočemu letu.
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PROMETNA VARNOST V NAŠI OBČINI
Drago Kovač, tajnik občine Šmartno ob Paki

S

kozi občino Šmartno ob Paki poteka več državnih
cest, ki nas povezujejo z okoliškimi kraji, ter občinske
lokalne ceste in javne poti, ki omogočajo komunikacijo
znotraj občine. Ker imamo v lasti čedalje več avtomobilov,
se je tudi promet po obstoječi cestni infrastrukturi
močno povečal. Žal pa opažamo, da se temu ni
prilagodila kultura vožnje vseh voznikov. Statistično
gledano smo prometno še vedno varna občina z
relativno malo prometnih nesreč, vendar pa subjektivna
opažanja občanov potrjujejo, da bi lahko s povečanjem kulture vožnje naredili
sobivanje na cestah in ob njih še prijetnejše in varnejše. Z namenom osveščanja
voznikov je bil letos sredi leta postavljen merilnik hitrosti v centru Šmartnega ob
Paki, ker je bilo na tem območju prejetih največ pritožb občanov o prehitri vožnji.
Merilnik nas opozori, če smo prehitri oziroma nam pošlje nasmeh, če smo v okviru
predpisanih hitrosti. Izmerjene so hitrosti vseh mimo vozečih vozil na različnih
razdaljah ter zabeležene v informacijski sistem. Analiza je pokazala, da je merilnik
izpolnil pričakovanja o umirjanju hitrosti vozil skozi center, kajti večina voznikov
se nas odzove na opozorilo in s približevanjem merilniku zmanjšamo hitrost.
Ugotovljeno je bilo, da povprečna hitrost resda odstopa od dovoljene, ni pa zelo
visoka in znaša 59 km/h. Zabeleženih je bilo tudi nekaj ekstremno visokih hitrosti
in predvsem tem voznikom je namenjen apel, da naj s svojo vožnjo ne ogrožajo
sebe in drugih udeležencev v prometu. Mimoidoči sedaj na prikazovalniku hitrosti
lahko jasno razberemo hitrost in prav bi bilo, da voznikom, ki močno prekoračujejo
predpisane hitrost damo jasno vedeti, da njihovo ravnanje ni zaželeno Z analizo
hitrost vozil na naših cestah bomo nadaljevali in prestavili merilnik še na lokacijo
pri vrtcu Bambi in pri osnovni šoli. Skupna želja vseh je, da s preventivnimi ukrepi
pripomoremo k varnosti na cestah in se izognemo najhujšim nesrečam.

AKCIJA #NULAPET

V

sak državljan lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam.
Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v proračun. Gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem
interesu, zato z donacijo prispevamo npr. k boljši požarni varnosti, ki nam jo zagotavljajo prostovoljna (nevladniška) gasilska društva,
k več paketom pomoči za ljudi, ki živijo v revščini, za več postelj za brezdomce, za počitnice otrok revnih, za lokalni šport in kulturo ...
Kako podarite 0,5 % dohodnine
Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer
pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije
prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.
Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. Obrazec si lahko prenesete s spletne strani Mladinskega
centra Šmartno ob Paki (www.mcsmartnoobpaki.si). V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ
0,5 % ali pa izberete eno in ji namenite 0,5 %.
Vse kar morate torej storite je, da izpolnite priloženi obrazec, izberete organizacijo in ga nato odnesite ali pošljite na Finančni urad
Velenje (Finančni urad Velenje, p. p. 204, Kopališka cesta 2 a, 3320 Velenje).
Več informacij in seznam organizacij na območju savinjske regije najdete na spletni strani www.sticisce-novus.si. Spodaj imate seznam
organizacij iz občine Šmartno ob Paki katerim lahko namenite svoj delež dohodnine.
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Naziv organizacije
Naslov
Davčna številka
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD HUDI POTOK
REČICA OB PAKI 022, 3327 - ŠMARTNO OB PAKI
84902973
LOVSKA DRUŽINA OLJKA
SKORNO 019, 3327 - ŠMARTNO OB PAKI
77159039
PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI 50, 3327 - ŠMARTNO OB PAKI
53253485
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LETUŠ
LETUŠ 067, 3327 - ŠMARTNO OB PAKI
56173326
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS
PAŠKA VAS 009B, 3327 - ŠMARTNO OB PAKI
12276634
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI ŠMARTNO OB PAKI 013A, 3327 - ŠMARTNO OB PAKI
16500849
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI 117, 3327 - ŠMARTNO OB PAKI
32004958
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Petek, 11. 11. 2016, ob 14. uri
SPREJEM UDELEŽENCEV

PROJEKT »MEDKULTURNOST
DRUŽBE ZA VEČJO CIVILNO
PARTICIPACIJO« V ŠMARTNO
OB PAKI PRINESEL EVROPSKO VZDUŠJE
Urban Hrastnik

L

etošnje praznovanje občinskega
praznika občine Šmartno ob Paki
so popestrili dogodki ter mednarodni
udeleženci
v
okviru
projekta
»Medkulturnost družbe za večjo civilno
participacijo« (MDCP), ki se je odvijal
v Šmartnem ob Paki od petka, 11. 11.
2016, do nedelje, 13. 11. 2016.
Projekt MDCP je sofinanciran iz programa
Evropske unije »Evropa za državljane«.
Projekt spada pod ukrep pobratenja
mest. Projekt je omogočil srečanje 133
mednarodnih udeležencev, od katerih jih
je 79 prišlo iz občine Vrnjačka Banja (Srbija),
44 iz občine Breznički Hum (Hrvaška) in
10 iz občine Weissenstein (Avstrija). Poleg
mednarodnih udeležencev je v projektu
sodelovalo tudi okrog 400 domačinov
iz Šmartnega ob Paki in okolice, ki so
prostovoljno pomagali pri izvedbi in
pripravi projekta. Tako je k več kot uspešni
realizaciji projekta MDCP pripomoglo več
kot 530 ljudi iz Slovenije, Srbije, Hrvaške in
Avstrije.
V nadaljevanju si preberite kratko
predstavitev vseh dogodkov in prireditev,
ki so potekale v sklopu projekta MDCP.
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Sprejem udeležencev se je odvijal pri
Mladinskem centru Šmartno ob Paki in
v dvorani Marof mladinskega centra.
Tam so goste iz tujine pozdravili župan
Janko Kopušar, predstavniki občine
in občinskega sveta ter predstavniki
Mladinskega centra Šmartno ob Paki, ki
so skrbeli za organizacijo in koordinacijo
projekta. Za dobro vzdušje so poskrbele
Vesele babice z Zdravkom, ki so igrale in
pele ter tako spravile vse v dobro voljo.
Gostje so prejeli darila ob prihodu ter se
spoznali s krajem in programom projekta.
Seveda je ob sprejemu bilo poskrbljeno
tudi za pogostitev.
Petek, 11. 11. 2016, ob 18. uri
SLAVNOSTNA SEJA OBČINE ŠMARTNO
OB PAKI
Glavni petkov dogodek je bila Slavnostna
seja Občine Šmartno ob Paki, katero
so kulturno popestrili nastopajoči iz
pobratenih občin. Tako so že pred
začetkom slavnostne seje za dobro
vzdušje poskrbeli člani godbe na pihala
Limenaglazba Sveti Martin iz Brezničkega
Huma, ki so igrali pred vhodom v kulturni
dom. Sam program slavnostne seje pa so
s svojimi nastopi obogatili še folklorna
skupina Karnevalska grupa Novoselac
iz Novega Sela, Nikola Kropek in Karla
Hegedić iz Brezničkega Huma ter kvartet
MGVWeissenstein. Iz Šmartnega ob Paki
pa so nastopili Mladinski pevski zbor OŠ
bratov Letonja in Moški pevski zbor Franc
Klančnik.
Na slavnostni seji so župani in predstavniki
občin Vrnjačka Banja (Srbija), Breznički
Hum (Hrvaška), Weissenstein (Avstrija)
in Šmartno ob Paki podpisali Listino
prijateljstva, v kateri se zavzemajo
za skupno sodelovanje, medkulturni
dialog ter poglabljanje
prijateljskih odnosov med
občinami. Vodstva občin
bodo stremela k temu, da
bodo delovala v dobro
medsebojnega prijateljstva
in sodelovanja ter bodo
vzpodbujala
izvajanje
skupnih
projektov.
V
nadaljevanju je župan
podelil občinska priznanja
in
nagrade.
Priznanje
župana mladim so za
svoje dosežke prejeli Ana
Berdnik, Dejan Sevčnikar,
Ana Kronovšek in Anže
Volk. Priznanje župana je
prejel tudi Drago Tamše.
Plaketo občine Šmartno ob

Paki sta prejela Valter Golob in Ferdinand
Krbavac. Franc Kumar je prejel grb občine,
naziv častnega občana pa je prejel Jože
Napotnik.
Po slavnostni seji je sledila večerja za goste
iz pobratenih občin ter domačine. Ob
dobri hrani in pijači se je razvilo prijetno
druženje, ki je trajalo dolgo v noč. Za glasbo
in zabavno vzdušje so samoiniciativno
poskrbeli člani Limeneglazbe Sveti
Martin, kvartet MGVWeissenstein, člani
Karnevalske grupe Novoselac ter člani
pevskih zborov iz Šmartnega ob Paki.
Sobota, 12. 11. 2016, ob 9. uri
MARTINOVA LIKOVNA KOLONIJA
V sklopu letošnje Martinove likovne
kolonije so likovniki iz Društva šaleških
likovnikov slikali motive iz vaške skupnosti
Podgora. Zaradi slabe vremenske napovedi
so namesto v Podgori slikali v kulturnem
domu. Zbralo se jih je lepo število, letos
še nekoliko več kot po navadi, saj se jim
je pridružilo tudi nekaj mednarodnih
udeležencev v sklopu projekta MDCP.
Tako so nastala številna likovna dela, ki
prikazujejo Podgoro in ostale motive.
Poleg slikarskih delavnic je bilo tudi letos
na koloniji poskrbljeno za dobro hrano in
pijačo.
Sobota, 12. 11. 2016, ob 9.30 uri
OTROŠKO MARTINOVANJE
Na Otroškem martinovanju so se s
kulturnim programom predstavili otroci
iz pobratenih občin ter OŠ bratov Letonja
Šmartno ob Paki. Seveda so se Otroškega
martinovanja udeležili tudi otroci iz
Šmartnega ob Paki ter drugod. Otroci iz
Novega Sela, ki so bili na izmenjavi pri
otrocih iz Šmartnega ob Paki in so en
teden tudi živeli na domovih pri svojih
vrstnikih iz Šmartnega ob Paki, so se
predstavili s plesom in petjem. Vse zbrane
je pozdravila grofica iz Brezničkega Huma.
Zapel je otroški pevski zbor OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki. Osnovnošolci iz
Šmartnega ob Paki so tudi pripravili kulturni
program. Za zabavne in poučne delavnice
o občinah vključenih v projekt MDCP ter
Evropski uniji so poskrbele članice Društva
prijateljev mladine Šmartno ob Paki.
Sobota, 12. 11. 2016, ob 9. uri
KONFERENCA »EVROPSKA UNIJA IN MI«
Na konferenci Evropska unija in mi so
župani ter predstavniki občin predstavili
občine udeleženke v projektu MDCP ter
primere evropskih projektov, ki so jih v
njihovih občinah izvedli. Po predstavitvi
občin je sledil premor za kavo, katerega
so vsi udeleženci izkoristili za neformalne
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pogovore in spoznavanje drug drugega.
Potem sta zbrane nagovorila evropski
poslanec dr. Igor Šoltes (prek videa saj je bil
na žalost odsoten, zaradi predsedovanja
komisiji, ki je nadzorovala predsedniške
volitve v Moldaviji) ter Jelka Babič,
strokovnjakinja s področja evropskih
projektov. Po tem sta gospod Žarko
Marković iz Novega Sela ter gospod Jože
Robida iz Šmartnega ob Paki predstavila
40. obletnico pobratenja med Novim
Selom in Šmartnim ob Paki. Predstavitev
so popestrili folkloristi Karnevalske grupe
Novoselac. Ob koncu je župan Janko
Kopušar podelil zahvalni plaketi gospodu
Francu Malusu, podpisniku Listine
pobratenja z Novim Selom leta 1976,
ter gospodu Žarku Markoviću iz Novega
Sela, za zasluge nadaljevanja prijateljskih
odnosov med Šmartnim ob Paki in Novim
Selom. Po končani konferenci so si župani
ter predstavniki občin izmenjali darila
ter se zahvalili Občini Šmartno ob Paki za
povabilo k sodelovanju v projektu MDCP.
Sobota, 12. 11. 2016, ob 12. uri
SKUPNO KOSILO
PREDSTAVITEV

IN

KULINARIČNA

Po pestrem dopoldanskem delu so se vsi
udeleženci projekta MDCP, iz tujine in
Šmartnega ob Paki, zbrali v Martinovi vasi
in se do sitega najedli odličnih jedi, ki so
jih že od jutra naprej pripravljali gostje
ter domačini. Tako so Srbi pripravili kar
dva pečena odojka ter svatovsko zelje,
Hrvati so skuhali divjačinski golaž, člani
Turističnega društva Šmartno ob Paki so
pripravili rdeče zelje, mlince ter pečenega
piščanca, članice ženskega pevskega
zbora LAZ iz Šmartnega pri Litiji pa so
pripravile zelje in pečenice. Ob kuhanju

Sobota, 12. 11. 2016, ob 14. uri
KULTURNO – ETNOLOŠKA PRIREDITEV
»MARTINOVA SOBOTA«
Popoldanski del Martinove sobote se je
pričel ob 14. uri s predstavitvijo kulturno
– etnoloških običajev na vozovih za katere
so poskrbele vaške skupnosti iz občine
Šmartno ob Paki ter gostje iz pobratenih
občin. Po prikazu običajev se je med zbrane
obiskovalce spustil sv. Martin in krstil
mlado vino. Člani Društva vinogradnikov
Šmartno ob Paki so razglasili »naj kletarja«
za leto 2016. To je postal Jože Kugler iz
Malega Vrha. Po krstu je sledila še pokušina
mladega vina. Vso dogajanje Martinove
sobote so popestrili gostje in domačini
s kulturnimi nastopi. Tako so začetek
popoldanskega dogajanja slavnostno
naznanili
godbeniki
Limeneglazbe
Sveti Martin iz Brezničkega Huma, ki
so zaigrali pred začetkom predstavitev
običajev. Med popoldanskim programom
so za dobro vzdušje poskrbeli še duo
SonnenscheinPower iz Weissensteina,
Karnevalska grupa Novoselac iz Vrnjačke
Banje, ženski pevski zbor LAZ iz Šmartnega
pri Litiji ter Mešani pevski zbor Šmartno ob
Paki.
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vidijo možnosti za nadaljnje sodelovanje
oziroma kakšne skupne projekte bi
lahko izvedli v prihodnosti. Župani in
predstavniki pobratenih občin so na kratko
nagovorili zbrane in se še enkrat zahvalili
za povabilo ter udeležbo pri projektu
MDCP. Predstavnik Mladinskega centra
Šmartno ob Paki se je zahvalil vsem, ki so
pomagali pri izvedbi projekta. Zbranim
je na vprašanja v zvezi z evropskimi
projekti odgovarjala tudi gospa Maria
da ConceiçãoCanelas, ki se je projekta
udeležila kot predstavnica EACEA iz Bruslja
(evropske agencije v sklopu katere se izvaja
program Evropa za državljane).
Nedelja, 13. 11. 2016, ob 12. uri
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
Ob 12. uri je bilo odprtje razstave likovnih
del nastalih na Martinovi likovni koloniji.
Ob odprtju razstave je zbrane nagovoril
župan Janko Kopušar, zaigrala sta Nikola
Kropek in Karla Hegedić iz Brezničkega
Huma, z avtorsko pesmijo o martinovanju
je program otvoritve popestrila Stanka
Kopušar iz Podgore. Sledilo je sproščeno
druženje ob ogledu nastalih likovnih del
ter pogostitev.

Sobota, 12. 11. 2016, ob 18. uri

Nedelja, 13. 11. 2016, ob 13. uri

ZABAVA »VESELA MARTINOVA SOBOTA«

SKUPNO KOSILO IN ODHOD GOSTOV

V soboto zvečer je sledila zabava z
ansamblom Mladi upi. Med premori so
za program ponovno poskrbeli gostje iz
pobratenih občin. Med 18. in 20. uro je bila
za goste organizirana večerja v Martinovi
vasi, kjer se je dogajala zabava.

Po zanimivih, prijetnih in zabavnih treh
dneh je prišel čas slovesa. Pred tem so se
vsi gostje iz tujine še enkrat zbrali v dvorani
Marof mladinskega centra na skupnem
kosilu. Po tem, ko so se dobro najedli in
napili je napočil čas slovesa. Ganjeni in
polni vtisov so vsi udeleženci sklenili, da
bo potrebno čim prej pripraviti projekte in
dogajanja s katerimi se bodo sodelovanja
in prijateljstva katera smo s projektom
MDCP ustvarili nadaljevala.

Nedelja, 13. 11. 2016, ob 10. uri
ZAKLJUČNA
EVALVACIJO

OKROGLA

MIZA

Z

Na Zaključni okrogli mizi z evalvacijo so
udeleženci projekta podali svoja mnenja,
opažanja in vtise o projektu MDCP. Izrazili
so, kaj jim je bilo dobrega pri projektu in kje

je celotno Šmartno že od jutra naprej
preplavljal omamen vonj slastne hrane, ki
so jo pripravljali pridni gostje in domačini.
Kosilo in kulinarična predstavitev sta bila
odprta za vse obiskovalce, tako da so lahko
vsi zbrani brezplačno poskusili raznolike
jedi značilne za vsako od držav udeleženk.
Ob tem so se vsi udeleženci ter domačini
predstavljali s promocijskim materialom na
stojnicah.
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ŠMARČANI NAVDUŠILI V BRUSLJU

14. POHOD ''PO OBRONKIH MALEGA VRHA''
Odbor VS Mali Vrh

V

Z

adnji vikend v novembru se je skupina 50 ljudi že ob šesti uri
zjutraj zbrala pred Mladinskim centrom Šmartno ob Paki, kjer
jih je pričakal avtobus, ki je bil namenjen v bruseljski parlament.
Šmarčani so željo po ogledu evropskega parlamenta izrazili že na
lanskoletni prireditvi ob praznovanju 27. aprila, 1. maja in 9. maja,
kjer jih je slišal evropski poslanec dr. Igor Šoltes. »Se bom potrudil
in poskušal omogočiti občanom, ki so izrazili željo po ogledu
evropskega parlamenta, da se jim ta želja izpolni«, je takrat dejal
in svojo obljubo tudi držal.
Izlet pa ni zajemal le ogled evropskega parlamenta, na poti
proti belgijski prestolnici so se udeleženci izleta ustavili tudi
v Nurnbergu, kjer so si ogledali najstarejši in menda največji
božično - novoletni sejem v Nemčiji. Tudi v Bruslju so si ogledali
takšen sejem in tamkajšnje znamenitosti in zanimivosti. Poleg
zanimive izkušnje si bodo udeleženci izlet zapomnili po dobri
hrani, ki so jo prispevali organizator Mladinski center Šmartno ob
Paki in udeleženci sami, ter odličnem vzdušju, ki ga ni pokvarila
niti dolga vožnja proti domu. In kako obisk Šmarčanov ocenjuje
dr. Igor Šoltes? »Tako prijetne, vedoželjne skupine doslej še nisem
gostil, pa sem jih gostil že kar nekaj.«

IMATE PSA? ČESTITAMO!
Borut Lončar

I

mate prednost, da doživljate pravo
prijateljstvo in zvestobo. Kot lastnik psa
dobro veste, da je pes človekov najboljši
prijatelj, saj to doživljate vsak dan. Vaš
štirinožec je vedno pripravljen, da se
posveti samo vam. Pravzaprav mu je
zelo hudo, če zanj nimate časa. Ampak
je pripravljen odpuščati, oh, kako zelo
je pripravljen odpuščati. Ali se sploh
zavedate, koliko nam odpušča? Kakšna je
vaša odgovornost do tega bitja?
Naš pes je zelo čuteče in inteligentno bitje.
Tudi vi ste čuteče in inteligentno bitje, zato
si sploh ne predstavljate, da bi vi lahko
živeli srečno, priklenjeni na verigi vašega
dvorišča. Vendar mnogi ravno to privoščijo
svojemu psu. Ubogo bitje životari na svojih
nekaj metrih in čaka trenutek, ko bo videlo
svojega »prijatelja« ali z veseljem oblajalo
mačko, poštarja… In potem, da se malo
razgiba, psa spustijo, da se razdivja po
vasi. In se »razgibava« cel dan, celo noč,
izpostavljen mnogim nevarnostim zase in
za druge. Lahko kaj strupenega poje, lahko
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nedeljo, 2. 10. 2016, je potekal že 14. pohod ''Po obronkih
Malega Vrha''. Letos je pohod krojilo slabo vreme, saj smo se
zbudili v oblačno vreme. Temu primerna je bila žal tudi udeležba,
saj se nas je zbralo okrog 50 pohodnikov. Kljub temu, da je nebo
vse skozi grozilo z dežnimi kapljami, se nas je usmililo, saj smo na
cilj na Gori Oljki prišli suhi in dobre volje. V domu smo prijetno
nedeljsko druženje zaključili ob enolončnici. Upamo, da nam
bo prihodnje leto vreme bolj naklonjeno, ko je v planu izvedba
jubilejnega, že 15. pohoda.
Da pa smo pohod kljub manjšemu številu pohodnikov lahko
realizirali, se moramo zahvaliti donatorjem: občina Šmartno ob
Paki, pekarna Rednak, Bojan Holešek, Janez Zagajšek, Dražen
Bralić, Robert Kovačič, Jože Štangler, Stanko Lorger, Marjeta
Brečko, Aleš in Berta Urlep, Davorin Grujič ter domači vinogradniki.
Vsem še enkrat hvala za sodelovanje.

povzroči prometno nesrečo, lahko (čeprav
naš nikoli, seveda) koga celo ugrizne.
Kaj bi torej radi, naj imam psa privezanega
na dvorišču ali spuščenega?
Ne eno ne drugo ni primerno. Lastništvo
psa je velika odgovornost, ki se je moramo
zavedati, še preden pride pes k hiši. Ali
imamo pogoje in sredstva, da primerno
skrbimo za psa ali imamo samo željo
po igrači? Privezovanje psov na verigo
v Sloveniji še ni prepovedano, razen za
mladičke in breje psice.
Pravilnik o zaščiti hišnih živali
(https://www.uradni-list.
si/1/content?id=93040) med
drugim določa specifikacije
za privez oziroma za pesjake.
Spuščanje
psov
brez
nadzora, po drugi strani, pa
je tako neodgovorno kot
tudi nedovoljeno. O tem si
lahko preberete v prejšnji
številki ŠOP - a, str. 8.
Prej omenjeni Pravilnik o
zaščiti hišnih živali določa
tudi, kako naj se do hišnih
živali obnašamo in za njih

skrbimo. Piše, da mora lastnik »storiti vse
potrebno, da zagotovi dobro počutje živali«.
Kaj je »vse potrebno« pa si razlaga vsak po
svoji čutečnosti in inteligenci.
Naš najboljši prijatelj poleg primernega
bivalnega prostora potrebuje še mnogo
več. V naslednjih revijah ŠOP bomo pisali
o primerni vzgoji in zakaj je bolje vzgajati
v skupini, o zdravju in veterinarski oskrbi,
o predlogih za pasje igre in izlete in še o
marsičem.

Med ljudmi

ANSAMBEL ŠEPET IN UČENCI
GLASBENE ŠOLE GOLIČNIK
IZJEMNO USPEŠNI V 2016

A

nsambel Šepet deluje pod okriljem
Zasebnega glasbenega centra Goličnik.
Nekoč mentor ansambla, Robert Goličnik,
je že več kot leto tudi član ansambla, ki
ga sestavljajo še: Lara Voler, Aljaž Goličnik,
Nace Grudnik in Rok Sedovnik.
Ansambel Šepet ima za seboj zelo delovno
in tudi zelo uspešno leto. 14. avgusta so se
na festivalu v Lučah predstavili s skladbo Ni
več poljuba. Prejeli so 3. nagrado komisije
in 1. nagrado občinstva. Za omenjeno
skladbo so posneli tudi videospot. Le en
teden kasneje, natančneje 21. avgusta, so
nastopili na festivalu na Graški Gori. Ker
zdaj me ljubiš je bila pesem, s katero so
osvojili bronastega pastirčka in 2. nagrado
za najboljše besedilo katerega je spisal Feri
Lainšček.
V nedeljo, 20. novembra, pa je ansambel
ŠEPET v velenjskemu domu kulture
priredili že drugi koncert MED ISKRENIMI
LJUDMI. V goste so povabili veliko
glasbenih prijateljev: ansambel VIKEND,
STIL, VIŽARJE, MLADE KORENJAKE,
PVANINSKE ABUHE, MURNE, ORKESTER in

UČENCE GŠ GOLIČNIK, mnoge soliste in kot
veliko presenečenje, hrvaško – slovenskega
estradnika, DRAŽENA ZEČIĆA. Koncert
je bil barvit, poln glasbe predvsem pa
zabaven, saj se je odvijal na dveh odrih, na
katerih je igralo preko 100 glasbenikov.
Na uspehe ansambla je seveda zelo
ponosen vodja ansambla, Robert Goličnik.
Ob omenjenih uspehih ni skrival veselja.
Vesel pa je tudi uspehov v njegovi glasbeni
šoli Goličnik. Letos je še posebej izpostavil
naslednje učence: Tjašo Lesjak, Ambroža
Goličnika, Žigo Hriberška, Natalio Jakop
in Adama Bruneta, ki so dosegli naslednje
uspehe:
TJAŠA LESJAK: Avsenikovo tekmovanje
2016: Zlata plaketa, Grand Prix 2016:
Zlato priznanje, Državno prvenstvo Cirila
Demiana: srebrna plaketa, Pokal Postojnska
jama: absolutna zmagovalka, Limex:
podprvakinja, Nazarje: Naj godec 2016,
Ljubečna: podprvakinja, zlata plaketa,
majolika občinstva in dobitnica nagrade
Mikova
karavana,
Državno
prvenstvo
harmonikark – Veliki Trn:
zlata medalja, Alpe Adria
– zlata medalja.
AMBROŽ
GOLIČNIK:
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Državno prvenstvo Cirila Demiana: srebrna
plaketa, Pokal Postojnska jama: srebrna
plaketa, Ljubečna: zlata plaketa in 2 mesto
v svoji kategoriji, Alpe Adria – zlata medalja.
ŽIGA HRIBERŠEK: Avsenikovo tekmovanje
2016: Srebrna plaketa, Grand Prix 2016:
Srebrno priznanje, Državno prvenstvo
Cirila Demiana: srebrna, Pokal Postojnska
jama: podprvak in nagrada za najboljšo
ljudsko izvedbo, Limex: tretje mesto.
Ljubečna: zlata plaketa in 3. mesto v svoji
kategoriji, Alpe Adria – zlata medalja.
NATALIA JAKOP: Državno prvenstvo
Cirila Demiana: bronasta, Pokal Postojnska
jama: srebrno priznanje , Ljubečna: srebrna
plaketa, Državno prvenstvo harmonikark
– Veliki Trn: bronasta medalja, Alpe Adria –
zlata medalja.
ADAM BRUNET: Državno prvenstvo
Cirila Demiana: bronasto priznanje, Pokal
Postojnska jama: srebrno priznanje ,
Ljubečna: bronasta plaketa, Alpe Adria –
zlata medalja.

V SPOMIN
»TABORJENJE POTEKA
TAKO, KOT SI GA UREDIŠ
- TAKO GA DOŽIVIŠ IN
TAKŠNEGA SI ZAPOMNIŠ.« DRAGO ŠABEC

K

onec meseca novembra
nas je doletela žalostna vest, da je »tabor življenja« zapustil
gospod Drago Šabec. Bil je prvi ustanovitelj taborništva po vojni
v Šaleški dolini, svoje znanje o taborniškem načinu življenja pa
je prevzel v času dijaštva od celjskih skavtov iz predvojnega
Mrkovnjićevega stega. Zaradi svojih bogatih izkušenj je bil
povabljen v iniciativni odbor za ustanovitev Zveze tabornikov
Slovenije, ki od 22. aprila 1951 povezuje rodove Slovenije. Kot
ustanovitelj je postal tudi prvi starešina četrtega ustanovljenega
odreda v Sloveniji – Kajuhovega odreda. Bil je sestavljen iz dveh
čet. Sivi orli so delovali v Šmartnem ob Paki, četa Pusti grad pa v
Šoštanju.
Korenine taborništva, zasajene že v prejšnjem stoletju, so nas
pripeljale do tega, da toliko mladih v našem kraju danes sodeluje
pri tabornikih.
Lahko bi rekli, da tudi za življenje velja podobno kot za taborjenje
– doživljaj in spomin je odvisen od posameznika in v imenu
mnogih tabornikov smo hvaležni za pomemben prispevek
gospoda Draga.
Skupaj so ustvarili boljši svet in skupaj s taborniki ga bomo
ustvarjali še naprej!

PISMO BRALCA

Boris Šalamon, upokojeni učitelj geografije, prebivalec Malega
Vrha
SPOŠTOVANI!
a ta dopis na vaše uredništvo sem se odločil zaradi večkratnega
prepričevanja tudi mlajših prebivalcev Šmartnega ob Paki,
da ne živimo v Šaleški dolini. »Kako, da ne,« mi odgovarjajo, saj
se vendar vedno govori o treh občinah Šaleške doline, velenjski,
šoštanjski in šmarški.
Ne vem, kako že v vrtcu in osnovni šoli učitelji otroke pri snovi
DOMAČE OKOLJE o tem poučujejo.
Po naravno-geografski regionalizaciji Slovenije je Šmartno ob
Paki skrajni severozahodni del Celjske kotline, ki jo že prištevamo
k subpanonski Sloveniji. To se lepo vidi tudi v številnih vinogradih
na pobočjih Malega Vrha. Grozdje tukaj zaradi subpanonske
klime uspe dozoreti do take zrelosti, da so vina kvalitetna.
Šaleško dolino ali pravilneje Velenjsko kotlino, pa prištevamo k
severovzhodni predalpski Sloveniji, kamor spadajo še Pohorsko
Podravje, Vitanjske Karavanke in Zgornja Savinjska dolina.
Nekaj popolno drugega pa so seveda družbeno - politične
in gospodarske povezave, kjer pa Šmartno ob Paki nesporno
gravitira k Velenjski kotlini.
Ker je ŠOP glasilo občanov Šmartnega ob Paki in doseže veliko
število občanov, bi si želel, da to moje pismo najde mesto v
naslednji številki našega glasila.

Z
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Pestro in družabno

20 – LETNICA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
ŠMARTNO OB PAKI
A. Slemenšek

V

petek, dne
4.11.2016
je
Društvo
vinogradnikov
Š m a r t n o
ob
Paki,
praznovalo
20 – letnico
društva.
Prireditev
smo pripravili
v
prostorih
gasilnega doma Šmartno ob Paki. Po kulturnem programu v
izvedbi ljudskih pevcev Prijatelji in priložnostnega ansambla je
spregovoril predsednik društva Peter Krajnc, ki je povzel 20 let

KLETAR LETA 2016
A. Slemenšek

T

udi letos smo v okviru praznovanja
občinskega praznika podelili naziv
Kletar leta 2016. Kletar leta postane članica
ali član Društva vinogradnikov Šmartno
ob Paki, ki na društvenem ocenjevanju
vin doseže najvišje povprečje treh vin
normalne trgatve. V letu 2016 je prejel
naziv Kletar leta JOŽE KUGLER iz Malega
Vrha. Naziv kletar leta je prejel drugič.
Jože Kugler se z vinogradništvom
ukvarja od leta 1990 in ima v svojem
vinogradu okoli 1800 trsov sort Kerner,
Rumeni muškat, Chardonay, Laški rizling,
Sauvignon in Zweigelt.
Na društvenih ocenjevanjih vin je prejel
zelo visoke ocene, najvišjo za Sauvignon

FAN CLUB NAVIJAL ZA ANO
DREV TUDI V SESTRIERU

F

an club ANA DREV je bil spet na prizorišču
dogajanja. Osem športnih navdušencev
se je tokrat s kombijem odpravilo na 800

delovanja in posebej poudaril, zakaj je društvo sploh nastalo. Kar
nekaj vinogradnikov na našem območju se je trudilo, da bi pridelali
kvalitetno vino, vendar občasni nasveti niso več zadostovali, vedno
bolj je bila prisotna potreba po sistematičnem izobraževanju
na področju vinogradništva in kletarstva, kar pa je bilo mogoče
zagotoviti le z organiziranim delovanjem vinogradnikov.
Vedno bolj je dozorevala ideja o povezovanju vinogradnikov v
organizacijsko obliko, ki bo omogočala realizacijo naštetih ciljev in
tako je nastopil čas za ustanovitev Društva vinogradnikov Šmartno
ob Paki.
Veliko spodbudnih besed o društvu in vinogradnikih so navedli
tudi gostje, župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar,
predsednik ocenjevalne komisije ocenjevanja vin mag. Anton
Vodovnik in specialistka za varstvo rastlin mag. Iris Škerbot.
Da bi delo vinogradnikov ostalo tudi zanamcem je društvo ob
tej priliki izdalo tudi Zbornik v katerem je veliko podatkov o delu
društva skozi 20 - let, slikovno gradivo pa zbornik še dodatno
popestri.
Celotno prireditev je odlično povezoval Franc Fužir, ki je z vinskimi
pregovori še dodatno popestril prireditev.

leta 2012 18,62 točke, letos pa 18,44 točke,
za Chardonay 18,46 točke in za Rumeni
muškat 18,42 točke, kar ga uvršča med
najvišje ocenjena vina normalne trgatve.
V letih 2010, 2012 in 2016 je prejel naziv
Šampion za najvišje ocenjeno belo vino na
Društvenem ocenjevanju vin. V letu 2015
pa mu je uspel dolgo pričakovani naziv
Kletar leta, ki ga je v letu 2016 spet pridobil.
Jože Kugler pravi, da brez pomoči družine
ne bi dosegel tega naziva, saj mu vsi člani
družine radi pomagajo pri delu v vinogradu
in ga spodbujajo pri pridelavi kvalitetnega
vina.
Delo v vinogradu zahteva celega človeka,
z naravo pa moraš znati »sodelovati«, da ti
omogoča čim boljši pridelek, ki je osnova
za kvalitetno vino.
Jožetu vse od upokojitve daje vinograd

veliko zadovoljstvo, vzame pa mu tudi
skoraj ves prosti čas, a mu je to v veliko
veselje, kar se vidi v kvaliteti njegovih vin.
Želimo mu še veliko uspešnih letin in
kvalitetnih vin, ter veliko zadovoljstva pri
delu v vinogradu in kletarjenju vina.

km dolgo pot v italijanski Sestriere. Do
tja so potrebovali 9 ur vožnje in v soboto,
10.12. 2016, jih je v objemu gora dočakalo
čudovito vreme. Snega je bilo dovolj in
vse je bilo pripravljeno, da po desetih letih
spet navdušeno podpirajo Ano Drev, ki je
tam nastopala na Olimpijskih igrah leta

2006.
Na vrsti je bila 3. tekma v veleslalomu za
svetovni pokal 2016/17, 2. v Evropi. Naše
smučarke so bile uspešne, kar tri so se
uvrstile v finale in med prvih 30. Ana je
dosegla 9. mesto, kot na OI 2006, in ostala
na skupno 6. mestu v veleslalomu.
V olimpijski vasi so se z Ano slikali, nato
pa je sledila vesela pot domov. Bilo je
megleno, vse skupaj so na poti preživeli 26
ur in prispeli domov brez zapletov.
Če bo mogoče, gredo 20.12. v francoski
Courchevele, za zaključek leta pa ste
VABLJENI 28.12.2016 v avstrijski Semering,
kamor bodo potovali z avtobusom.
Že v naslednjem letu pa nestrpno
pričakujejo nastop naših smučark na Zlati
lisici v Mariboru, 7.1. 2017, kamor načrtujejo
potovati kar z dvema avtobusoma.
* S R E Č N O 2017 *
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PROJEKT 96 TUDI V
ŠMARTNEM OB PAKI

G

lasbena šola GVIDO se je po dveh
nadvse uspešnih šolskih predstavah,
ki sta nastali v sodelovanju s Šolskim
centrom Velenje (med letoma 2013 in 2015
si je predstavi Jukebox.app in Diaspora*
ogledalo preko 15.000 obiskovalcev!) tokrat
povezala z Gimnazijo Slovenj Gradec.
Tako je nastal nov projekt z novo poučno
tematiko.
Nova predstava nosi naslov Projekt
96, navezuje pa se na praznovanje 20.
obletnice Gimnazije Slovenj Gradec, ki je
prav jeseni leta 1996 prvič odprla svoja vrata
ter vpisala prvo generacijo gimnazijcev.
Tako Glasbena šola GVIDO kot Gimnazija
Slovenj Gradec se lahko pohvalita z vrsto
uspešnih projektov, tudi mednarodnih, ki
vključujejo predvsem otroke in mladino. S
tem dajeta pozornost tudi neformalnemu
izobraževanju, ki odraščajoči mladini

VESELA MARTINOVA SOBOTA
TUDI LETOS OPRAVIČILA
SVOJE IME

T

udi letos je bila Vesela Martinova
sobota osrednji družabni dogodek
ob praznovanju občinskega praznika. S
sila pestrim in zanimivim programom, ki
je bil obogaten z mednarodno udeležbo.
Najbolj zagnani so Veselo Martinovo
soboto pričeli že ob 7. uri zjutraj, ko je
bil na vrsti start pohoda po Martinovi
poti v organizaciji Planinskega društva
Šmartno ob Paki. Glavno dopoldansko
dogajanje v Martinovi vasi se je pričelo
ob 9. uri z odprtjem Martinove kmečke
tržnice, ki je bila letos tudi mednarodno
obarvana, saj so se na njej predstavljali
tudi udeleženci pobratenih mest iz Srbije,
Hrvaške in Avstrije. Ob 9.30 se je pričelo
Otroško martinovanje, na katerem so se s
kulturnim programom predstavili otroci
iz OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki ter
gostje iz pobratenih občin. Za zanimive
ter poučne delavnice so poskrbele članice

prinaša prepotrebne dodatne izkušnje
ter samozavest. Pri marsikateremu dijaku
sodelovanje v projektih vpliva tudi na
kasnejšo izbiro faklutete, celo na različne
življenjske odločitve.
Projekt 96 je 'avtorski' projekt. Prikazuje
spremembe, ki jih je svet doživel
zadnjih 20 let. Spremembe, ki naj bi svet
spremenile na bolje, a je pogosto žal ravno
nasprotno: postali smo 'žrtve' tehnologije,
propagandnih trikov in lepotnih idealov,
postali smo 'številke'. Postali smo imuni
na svetovno revščino, izkoriščanje ljudi
ter narave (ter tudi na neučinkovitost
humanitarnih organizacij), na varovanje
človekovih pravic, ki je postala prazna
besedna zveza, ki v praksi ne deluje ter
na stranske učinke emancipacije žensk, v
kateri se moški ne znajdejo najbolje...
Predstava se dotika teh problematik. Ker
v njej nastopajo dijaki oz. mladostniki, je
sporočilo, ki ga skozi glasbo, ples in igro na
odru podajajo, toliko bolj resno, mestoma
celo šokantno. Za dodano vrednost poskrbi

glasbena zasedba GVIDO s številnimi
inštrumenti.
Projekt 96 si je od oktobra do danes
ogledalo že preko 4.000 obiskovalcev in
trenutno gostuje po Sloveniji. Ustavil se bo
tudi v Žalcu (22. 12. 2016) ter Šmartnem
ob Paki (23. 12. 2016), kjer si bodo v
dopoldanskem času predstavo ogledali
tudi učenci OŠ bratov Letonja Šmartno ob
Paki. Foto: Nika Hölcl, fotobeležNica

Društva prijateljev mladine Šmartno ob
Paki. V soboto se je dogajala tudi Martinova
likovna kolonija na kateri so slikarji iz
Društva šaleških likovnikov ter ostali slikali
motive iz vaške skupnosti Podgora.
Od ranega jutra je po celotni Martinovi vasi
in Šmartnem ob Paki dišalo po dobrotah,
ki so jih tam pripravljali mednarodni
udeleženci ter člani Turističnega društva
Šmartno ob Paki in članice Ženskega
pevskega zbora LAZ iz Šmartnega pri Litiji.
V Martinovi vasi se je tako razvila prava
kulinarična pojedina v stilu priljubljenih
dogodkov »odprte kuh'ne«. Kulinarična
pokušina je bila letos novost in se je
dogajala v sklopu evropskega projekta
MDCP.
Po tem, ko so se vsi dobro najedli se je
pričel popoldanski del na katerem so se že
tradicionalno predstavile vaške skupnosti
iz naše občine s prikazom starih, kmečkih
običajev. Odziv vaških skupnosti je bil
dober saj so se skoraj vse udeležile prikaza
običajev. Priča smo bili zanimivim in
zabavnim prikazom dvorjenja ljubici pod

njenim oknom, črne kuhinje, zbiralnice
mleka, furmanske gostilne, kmečkih
opravil … Prav vse vaške skupnosti, ki
so se udeležile Vesele Martinove sobote
so vložile veliko truda in časa v pripravo
svojih vozov ter predstavitev. Odmore
med predstavitvami so popestrili nastopi
tujih gostov in domačinov. Dogajanje so
popestrili tudi člani Konjerejskega društva
iz Šmartnega ob Paki, ki so obiskovalcem
omogočali ogled kraja s kočije.
Za nov vrhunec dneva je poskrbel sam
sv. Martin, ki se je spustil med ljudi ter
krstil mošt in iz njega naredil vino. Člani
Društva vinogradnikov iz Šmartnega ob
Paki so razglasili »Kletarja leta« 2016. Po
uradnem delu se je začela velika zabava
z ansamblom Mladi upi, ki je trajala do
zgodnje nedelje in katere se je udeležilo
veliko ljudi iz Šmartnega ob Paki in okolice.
Ocenjujemo, da se je letošnjih dogodkov,
ki so se dogajali v sklopu »Vesele Martinove
sobote« udeležilo okrog 1500 ljudi. Ti so
iz Šmartnega ob Paki odšli veseli, siti ter
srečni.

GOSPODARJEV KRST VINA IN VSTOP V
ADVENTNI ČAS
Boža Polak, Turistično društvo Šmartno ob Paki

N
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a predvečer sv. Martina so pri
Primožič, Podgoršek, Malus,
Kugler, Žibret in Rakun odprli za
obiskovalce vrata svojih vinskih
kleti. Povabili so nas na krst vina.
Poleg odličnega vina smo poskusili
tudi dobrote, ki so sodijo zraven.
Ker k dobremu vinu in jedi ob
takih dogodkih spada tudi pesem,

so za veselo vzdušje poskrbeli Prijatelji. Njihov član Marko nas
je na »rajžanju« od kleti do kleti vseskozi spremljal s harmoniko.
Obiskovalci, bilo nas je okoli štirideset, smo bili enotni, da se ob
letu zopet srečamo.
Turistično društvo je v sodelovanju z VS Mali Vrh poskrbelo še za
en zanimiv dogodek, postavitev in blagoslov adventnega venčka
na ploščadi pred Občino Šmartno ob Paki. V soboto, 26. 11. 2016,
po večerni maši je dekan Ivan Napret opravil blagoslov venčka,
predsednik VS Mali Vrh, gospod Tomaž Lesnjak pa je prižgal prvo
svečko na adventnem venčku.
Z delavnico »Po praznikih diši« v kateri so otroci izdelovali dišeče
sveče iz odpadnega olja, balzam za ustnice in pekli pecivo, smo v
Turističnem društvu zaključili še eno delovno leto.
2017 JANUAR, FEBRUAR
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POLNI DOBRIH ŽELJA - ZASE IN ZA VSE
ŠMARČANE
Mojca A. Juras, prof.
prazničnem času, ko vsi na nek način potegujemo
V
črto pod iztekajočim se letom, in smo, bodisi
zaradi čarobnosti lesketajočih se dni in dogodkov

še posebej odprti za vse lepo in dobro, smo tudi
na naši sončni šoli in v vrtcu Sonček hvaležni
za vse in vsakogar, ki je z nami v iztekajočem se
letu delil kaj lepega in dobrega. Zato hvala vsem
društvom, Mladinskemu centru in posameznikom
ter Šmarčanom dobre volje, ki ob najrazličnejših
priložnostih velikodušno sodelujete z nami ali zgolj
znate in zmorete podpreti in pohvaliti tisto, za kar
se po svojih najboljših močeh trudimo.

Letošnji Miklavžev sejem, ki smo ga organizirali v petek, 2. 12.2016,
je bil in je za nas še eno čudovito doživetje; saj je bil to dan, ko smo
ponovno prižgali na stotine iskric v otroških očeh. In te bodo dajale
svetlobo in voljo in moč za vse, kar naredimo drug za drugega.
Naš Miklavžev sejem letos praznuje častitljivih petnajst in zato
smo se na naši sončni šoli in vrtcu še posebej potrudili, da smo ga
speljali po svojih najboljših močeh, saj gre vendarle za dobrodelno
prireditev, s katero pa ne le, da odpiramo svoja srca, ampak za
to predvsem tudi vzgajamo naše šolarje in vrtčevske otroke.
Seveda nam vse to ne bi uspelo brez resnične požrtvovalnosti
vseh zaposlenih na šoli in v vrtcu, ravnatelja šole, vodij sejma,
številnih sponzorjev in donatorjev, ki se jim najlepše zahvaljujemo
za njihovo dobrodelnost, vseh staršev naših šolarjev in vrtičkarjev,
treh izjemnih posameznikov, naših šmarških vrhunskih športnikov
ter nenazadnje vseh naših otrok, ki so tudi letos s sodelovanjem na
Miklavževem sejmu postali boljši in bolj odprti za dobro.
Zelo podobna občutenja smo doživeli tudi po naši odmevni akciji
izmenjave igrač, saj je padla ideja, da svojo dobrodelnost kot šola
pokažemo tudi navzven. Tako smo Pediatričnemu oddelku Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec predali številne čudovite igrače, ki so jih
naši učenci prinesli v okviru akcije Meni odpad, tebi zaklad, s čimer
smo želeli polepšati trenutke otrokom, ki ne morejo biti s prijatelji
v šoli, ampak so v bolnišnici. In uspelo nam je.
Na naši šoli smo veseli zapuščine pred 40. leti zgrajenega mostu
prijateljstva med krajema Šmartno ob Paki in Novo Selo iz Srbije.
A, da se ta prelepa zgodba nadaljuje in tudi danes, bogati šmarški
podmladek, imamo zagotovo zasluge na šoli, saj smo z veliko
zagnanosti posebej vodstva šole na čelu z ravnateljem že pred
JANUAR, FEBRUAR 2017

štirimi leti obudili povezovanje in izvedli prvo mednarodno
izmenjavo. V letošnjem šolskem letu pa nam je z veliko dobre
volje in ob pomoči zares gostoljubnih staršev naših učencev ter
domačih donatorjev, ki nam vedno prijazno prisluhnejo – vsem
še enkrat iskrena zahvala – uspelo speljati zahtevno izmenjavo, ki
smo jo poimenovali kar z mislijo Pravo prijateljstvo ne pozna meja.
Tako smo v torek, 8. 11. 2016, vsi skupaj v naši šolski avli pričakali
24 vrstnikov in njihove spremljevalce iz Srbije, poleg ravnatelja
jih je pozdravil tudi g. župan. Za dobrodošlico smo jim zapeli našo
šolsko himno in po okusnem okrepčilu so si v spremstvu svojih
gostiteljev pod vodstvom ravnatelja ogledali našo sončno šolo,
ob čemer niso mogli skriti navdušenja nad opremljenostjo in
urejenostjo naših učilnic. Poklonili smo jim tudi majice, ki smo jih s
pomočjo donatorjev oblikovali ob tej priložnosti in naši gostje so
jih z navdušenjem oblekli. V šolski avli se je kasneje odvijal skupen
spoznavni večer, v katerem ni manjkalo zabavnih iger, plesa,
smeha; seveda pa so skrbni starši napekli tudi nekaj dobrot, tako
da je bilo druženje zares prijetno in polno nepozabne zabave.
Po okrepčilni noči so se naši gostje v sredo zjutraj zbrali v šoli in
se v spremstvu naših učencev gostiteljev ter učiteljic odpeljali v
Velenje. Najprej so se povzpeli na Velenjski grad in si najmlajše
mesto v Sloveniji ogledali z vrha, nato pa so več kot zanimivo uro
preživeli v Hiši mineralov. Po sprehodu skozi velenjsko promenado
smo se odpravili še v zanimivi svet velenjskega podzemlja. V
Muzeju premogovništva Slovenije smo si ogledali 18 zanimivih
scen iz življenja in dela rudarjev ter si v spremstvu vodičev
pogledali razvoj premogovništva.
Po čudovitih dogodivščinah odkrivanja preteklosti in sedanjosti
bližnjega mesta Velenje smo naše srbske prijatelje povabili
k odkrivanju zakladov našega čudovitega kraja. Na vse bolj
prepoznavno Pakčevo pot smo pod vodstvom mentorice mladih
turistov na šoli in seveda nepogrešljivega učenega škratka Pakca
popeljali naše goste, ki so neizmerno uživali ob odkrivanju šmarških
znamenitosti, se vživeli v iskanje Pakcev, prisluhnili mentoričinim
razlagam in prijazni razlagi šmarškega župnika. Četrtkovo sonce
nas je pospremilo na pot proti Šoštanju, kjer smo si skupaj ogledali
zanimivosti Muzeja usnjarstva, nato pa proti Termam Topolšica,
kjer je sledila nepozabna vodna zabava. Veseli smo bili tudi, da
smo lahko o naših doživetjih, doživljanju in neizmernem veselju,
ki ga delimo s srbskimi prijatelji, spregovorili tudi na lokalni TV
postaji.
Četrtkovo popoldne v nizu nepozabnih dogodivščin je bilo športno
- zabavno obarvano. Z našimi srbskimi prijatelji smo tako preživeli
nepozabne trenutke, ki bodo ostali vsem v trajnem spominu.
In kako ne bi športnega druženja pričeli z najpomembnejšo
postransko zadevo na svetu, če pa smo vendarle v najbolj znani
nogometni vasi v Sloveniji? Športni večer se je nadaljeval v
telovadnici z judom, šaljivo štafeto in odbojkarsko tekmo. V petek
smo našim gostom pričarali pravi utrip življenja in dela na naši
sončni šoli, saj so bili deležni čisto pravega pouka slovenskega
jezika, z nami so igrali didaktično igrico Moja Slovenija in med
drugim tudi prvič v življenju napisali in odposlali razglednico.
Po soboti, ki so jo tako gostujoči kot naši učenci preživeli na
otroškem martinovanju, ki smo ga z nastopi naših učencev
soustvarili tudi na šoli, pa je v nedeljo sledilo ganljivo slovo. Tako
je bilo dopoldne praznične nedelje za vse udeležence letošnje
mednarodne izmenjave OŠ bratov Letonja - Novo Selo predvsem
ganljivo in zagotovo nepozabno. Na poslovilni slovesnosti v šolski
avli so naši devetošolci s svojim recitalom o prijateljstvu vsem
udeležencem priklicali solze v oči, ravnatelj pa se je zahvalil vsem
gostom za nepozabne trenutke, staršem naših učencev gostiteljev
za gostoljubje, štirim učiteljicam pa za ves vložen trud in opravljeno
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delo, zaradi katerega je teden čudovitih skupnih trenutkov resnično
tekel tako, da je bilo vsem udeležencem kar se da lepo. Gostje so
v dar prejeli tudi posebno izdajo Šmarške mularije - Novo Selo, da
so že na poslovilni slovesnosti vsi udeleženci izmenjave prejeli že
na papirju vtisnjene skupne spomine.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Slovo, ki je sledilo, je bilo za vse resnično težko in ganljivo, saj
so se v tednu skupnih doživetij spletla resnična prijateljstva kajti prijateljstvo ne pozna meja. Ker meje so le v glavi in nikoli
v SRCU.
In kaj v tem času dobrih želja želimo sebi in Šmarčanom?
Želim si hot wheels avte, mamici pa božiček vedno prinese
kavico. (Taj, 1. b)
Želim si, da bi bili zdravi. (Jakob, 1. a)
Želim si ptička na baterije, za brata pa Lego kocke, za mamico
rože in za atija božične kekse. (Klara, 1. a)
Želim si, da bi z lučkami okrasili balkon. Za darilo bi rada
dojenčka v vozičku. Dedi pa rabi druge škornje, babi pa nov
klobuk. (Sabina, 1. a)
Želim si, da bi se imeli radi. (Nik, 1. a)
Želim si, da ne bi bilo več kreganja, pa še, da bi bilo zelo veliko
šolarjev, ki so zelo pridni. Želim si, da bi se imeli še naprej
»fajn« v šoli. (Nik, 1. b)
Želim si, da bi čimprej postavili jaslice in da bili vsi ljudje
zdravi. (Daniel, 1. a)
Želim si, da bi Ivan dobil avion, jaz pa morsko deklico. Rada bi,
da moja mami dobi novo obleko, ati pa nove copate. Rada bi
še, da bi bili vsi prijazni do vseh in ne bi bili zlobni. (Sofija, 1. a)
Želim si, da bi dobil letalo, sestra pa dežnik, ki se ne bi nikoli
zlomil. (Nino, 1. b)
Želim si, da bi ati dobil dolgo pižamo, mami pa »kiklco« s srčki.
(Jure, 1. b)
Želim si, da bi dobili lepega dojenčka. (Luka, 1. b)
Svojim najbližjim želim, da bi se za praznike in v novem letu
imeli lepo, da bi odmislili vse probleme in se veselili. (Anže
Jan, 3. b)
Želim si, da bi ostal
priden, prijazen in zdrav.
(Jure, 3. b)
Vsem Šmarčanom želim,
da bi se spoštovali, imeli
radi in da bi se veliko
videvali. (Filip, 3. b)
Želim si, da bi bil boljši
golman. Želim, da bi
Šmarčanom
naredili
kolesarsko stezo. (Anže,
3. a)
Želim si, da bi za novo
leto lahko bedel celo
noč. Mamici želim, da
ne bi imela toliko dela z
gospodinjstvom. Želim
si tudi, da bi Šmartno
postalo večje mesto,
z
veliko
trgovinami
in veselimi dogodki,
da bi bila tudi tu Pika
Nogavička in da bi imelo
Šmartno svojo registrsko
tablico. (Lovro, 3. a)
Sebi želim za praznike

•
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čarobno moč, moji družini pa, da bi skupaj odšli v čudežno
deželo. (Saša, 9. b)
Najprej si želim, da bi bili vsi srečni, zdravi in, da bi se jim
uresničile najlepše želje v življenju. Za svojo družino si želim,
da bi se imeli še naprej radi in da bi živeli še dolgo in lepo
življenje. Jaz si želim, da bi postala lepša in da bi izgubila
željo po sladkem. Želim si, da bi kdaj v življenju srečala svojo
ljubezen. (Klara, 9. a)
Najbolj si želim na Norveško k moji najboljši prijateljici, družini
želim veliko zdravja in uspehov, Šmarčanom pa želim dobro
življenje. (Iris, 9. a)
Šmarčanom želim, da ne bi gradili avtoceste. (Žan, 9. b)
Za praznike vsem, družini, sebi in Šmarčanom želim veliko
sreče, zdravja, veselja v družbi najbližjih in ostalih, da ne bi
mislili na slovensko politiko in na ostale svetovne probleme,
ki pestijo ta planet. Naj se veselijo vseh lepih trenutkov, naj si
jih delijo, saj je življenje tukaj na zemlji še tako prekratko, saj
veste, da za srečo ni potrebno veliko. (Žiga 9. b)
Za praznike in v novem letu želim sebi, da bi vsaj enkrat
zapadel sneg, da bo božič čaroben in zabaven, ter zdravja,
svoji družini, da bi se za praznike zelo zabavala, kam šla in da
bi bili vsi skupaj, vsem Šmarčanom pa, da uživajo praznike, so
povezani in si malo odpočijejo. (Lara, 7. a)
Za praznike in v novem letu si želim, da bi bila za mnoge ljudi
jaz Miklavž, saj ne šteje, kar smo zbrali, temveč, kar smo dali.
Svoji družini, da bi bili več časa skupaj, saj nas delo večkrat
pošlje vsakega na svojo stran, vsem Šmarčanom pa, da bi bilo
vsem dobro, toplo pri srcu in da bi bili v krogu svoje družine.
(Manca, 7. b)
Za praznike in v novem letu želim sebi boljši uspeh, staršem,
da se veselijo, Šmarčanom pa veseli december. (Anže, 7. b)

Želim si, da bi se Šmarčani še naprej raje kot s sabo ukvarjali z
drugimi, ker če kdaj pa kdaj sama slučajno ne vem, kaj počnem, to
zagotovo vedo drugi. Pa srečno vsem! (učiteljica Mojca)
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TABORNIKI RODU HUDI
POTOK
Diana Podgoršek

M

inilo je že nekaj časa od našega
zadnjega javljanja. Preprosto smo
bili prezaposleni z vsemi akcijami in pred
iztekom koledarskega leta je skrajni čas, da
poročamo, kako smo se imeli.
Taborniško leto smo začeli z rodovim
taborjenjem 1. in 2. oktobra. Olimpijsko
obarvano dvodnevno taborjenje se je
začelo pred OŠ bratov Letonja, potem pa so
otroci tekmovali v orientaciji, katere cilj je
bil na samem tabornem prostoru v Letušu.
Glavni namen rodovega taborjenja je, da

Z VESELJEM POMAGAMO
Anja Molnar

N

a nekatere stvari smo v življenju
ponosni. In lahko rečem, da smo
članice Društva prijateljev mladine v letu
2016 na marsikaj ponosne. Ponosne smo
na to, da smo prostovoljke, ki svoj prosti
čas namenimo otrokom iz Šmartnega ob
Paki. Zavedamo se, kako pomemben je
dobro izkoriščen prosti čas in kadar delamo
z otroki, ni nobena minuta izgubljena.
Zavedamo se, koliko nam otroci lahko dajo
in koliko nas naučijo s svojim mišljenjem,
igrivostjo in preprostostjo. In zato smo
v letu 2016 z veseljem rajale skupaj z 80
otroki in njihovimi starši v Kulturnem
domu, z veseljem smo štirikrat sodelovale
s KUK POTOVKE na pravljičnih matinejah,

PESTRO V KŠŠF

P

o več kot uspešnem oktobrskem
Rock žuru smo si KŠŠF-jevci privoščili
krajši počitek, vendar pa sedaj že pridno
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stari člani obnovijo znanje taborniških
veščin, novi pa se naučijo osnov samega
taborniškega življenja in ni ga boljšega
načina, da se tega naučijo, kot je prepevanje
ob taborniškem ognju in spanje v šotoru.
Naslednja akcija je potekala zadnji vikend
v oktobru. Taborniški dan odprtih
vrat je organiziran z namenom, da se s
taborniki spoznajo tudi starši in pa ostali
občani občine Šmartno ob Paki. Težko
je predstaviti vse pozitivne in uporabne
stvari, ki jih taborniki ponujamo, ampak
upamo, da so sodelujoči preko delavnic
preživetja v naravi, prve pomoči,
orientacije in lokostrelstva spoznali vsaj del
le-teh. Poseben poudarek je letos temeljil
na timskem delu, zato so ekipe točke za
zmago nabirale tudi pri igrah, kjer je štel
prispevek vsakega – tako največjega kot
najmanjšega. Na koncu smo svoje lačne
trebuščke napolnili še s pravim taborniškim
golažem.
Novembra so redno potekale taborniške
urice na osnovnih šolah v Braslovčah
in Šmartnem ob Paki. Potrebno je bilo
nadgraditi svoje znanje za vse dogodivščine,
ki nas še čakajo v prihajajočem letu.
GG-ji so že kar prvi vikend v decembru

odšli na ZNOT (zimsko nočno orientacijsko
tekmovanje), ki ga organizirajo taborniki
iz Domžal, letos pa je potekalo v okolici
Trzina. Pridružili sta se jim še dve ekipi PPjev. Letos se lahko pohvalimo s 13., z 20. in s
27. mestom v kategoriji GG-jev in 11. in 12.
mestom v kategoriji PP-jev. Čestitke!
Vrh dogajanja v teh zadnjih treh mesecih
pa se je zgodil 16. decembra, ko smo
se odpravili na ogled predbožičnega
Zagreba. Izlet v naši lastni organizaciji je
bil namenjen tako članom kot nečlanom.
Z avtobusom smo svojo pot začeli pred OŠ
bratov Letonja že zjutraj, čez dan je sledil
ogled Zagreba in seveda nekaj taborniških
aktivnosti, zvečer pa smo v zrak spustili
še lampijončke in z njimi naše želje za
prihajajoče leto.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem,
ki ste preteklo leto kakorkoli pomagali
našemu društvu. Veseli smo, da je
sodelovanje z domačim krajem vedno
boljše in da so taborniki občanom bolj
poznani. V prihodnje pa obljubljamo, da se
bomo trudili, da bodo te vezi še krepkejše.
Skupaj vstopamo v novo leto – že 10. leto
našega delovanja.
Vesele in mirne praznike!

z veseljem se odzovemo povabilu
Mladinskega centra na garažni razprodaji,
Šmarški plaži, roštiljadi, kjer za otroke
pripravimo zanimive tematske ustvarjalne
delavnice. Z veseljem preživimo soboto
v Marofu in menjavamo igrače za bolne
otroke, za otroke iz socialno ogroženih
družin, za otroke, ki potrebujejo. Z veseljem
se odzovemo povabilu na akciji »Manj
svečk, za manj grobov«. Z veseljem gremo
v Gavce in skupaj s športnim društvom
animiramo otroke. Z veseljem tradicionalno
sodelujemo na Mini martinovanju, v času
občinskega praznika. Z veseljem vsako
leto pomagamo dedku Mrazu obdariti
otroke. Največje veselje in ponos, pa je
naš tridnevni počitniški tabor, kjer tri dni
preživimo skupaj z otroki, ustvarjamo,
plešemo, delamo eksperimente, gremo na

izlet, krepimo vezi in širimo poznanstva.
Ponosne smo, da se članice med seboj
odlično razumemo, imamo skupne cilje
in interese in delujemo kot eno. Vse to so
stvari, ki nas navdajajo s ponosom, nas
krepijo in potrjujejo, da je to, kar počnemo
prav in da smo na pravi poti.
John Ruskin je rekel: » Največja nagrada
za trud ni tisto, kar zanj dobiš, temveč
tisto, kar z njim postaneš.« In zato bomo
ponosno delale tudi v letu 2017.

izvajamo program, ki smo si ga zadali za
leto 2016/17.
V soboto, 25. 11. 2016, je v zgornjih prostorih
Mladinskega centra potekal Občni zbor,
kjer smo izvolili nov upravni odbor pod
vodstvom stare - nove predsednice Zoje
Lešnik. Po končanem uradnem delu je
sledilo že tradicionalno Postmartinovanje z
izborom vinske kraljice.
V soboto, 10. 12. 2016, smo povabili vse
nekdanje, zdajšnje in bodoče študente, da
se spoznajo in da skupaj otvorimo veseli
december. Kot vsako leto, smo tudi letos
za bruce pripravili šaljive naloge in jih

tako sprejeli medse. Žur se je zavlekel do
jutranjih ur.
Veselega decembra pa še ni konec. V
ponedeljek, 26. 12. 2016, vas vabimo
v dvorano Marof, na Študentski večer
družabnih iger. Pomerili se bomo v enki,
activityju, jungle speedu in še mnogih
drugih. Seveda večer ne bo minil brez
božične muzike, kuhančka in dobre družbe.
Tega ne smete zamuditi!
Za konec pa naj vam zaželimo uspešno,
čarobno in ljubezni polno leto 2017.
Ekipa KŠŠF

Iz šmarške fare

SVETNIK MESECA
Dekan Ivan Napret

P

ozdravljeni vsi, ki prebirate občinsko glasilo ŠOP in ste pozorni na
dogodke v šmarški župniji.
Želim, da vas božična sreča, mir in božji blagoslov spremljajo v letu 2017.
Med pomembni dogodki, ki se bodo zgodili n naslednjem letu bo, v
nedeljo 30. aprila, slovesnost svete birme.
19. januar – božji služabnik Friderik Baraga
Morda bomo Slovenci kmalu na današnji dan obhajali god Ireneja
Friderika Barage, velikega misijonarja med ameriškimi Indijanci in našega
svetniškega kandidata. Letos je 220 let od njegovega rojstva. Rodil se je
29. junija 1797 v gradu Mala vas pri Trebnjem in bil še isti dan krščen v
župnijski cerkvi v Dobrniču. Zgodaj je izgubil starše in po nasvetu varuha
je v letih 1816-1821 na dunajski univerzi študiral pravo. Na Dunaju se
je srečal s svetniškim redovnikom Klemnom Dvoržakom, ob njem se je
navdušil za duhovniško pot. Šel je v Ljubljano študirat bogoslovje in bil
21. septembra 1823 posvečen v duhovnika.
Kot kaplan je deloval v Šmartnem pri Kranju in v Metliki. Slovenskim

V KAZAHSTANU PRI PATRU
MIHU MAJETIČU
Stanka Kopušar

Kazahstan, največja država brez morja, ki meji
z Rusijo, Mongolijo, Kitajsko, na jugu pa so
Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Večina
dežele je precej suha stepa, najlepše bisere
narave pa je po legendi Bog odvrgel na vzhodu
države, kjer se dvigajo gore Altaja, Karataua,
Tien Šana z najvišjim vrhom Kantegri (7010m).
Največje jezero je slano Kaspijsko, zelo veliki
sta tudi Balhaško in Aralsko jezero, še nekaj
manjših jezer je in eno najlepših - Borovojsko
jezero, kjer je tudi nacionalni park. Kazahstan
je energetsko bogata država, saj je tam veliko
nafte, zemeljskega plina in rudnin. Po prostranih
stepah se pomikajo za pašo konji, ovce, govedo.
Kjer je zemlja manj skopa, pa so žitna polja in
njive z drugimi poljščinami.
V Kazahstanu živi preko sto etničnih skupin
z vseh koncev sveta. Največ je Kazahov in
Rusov, zato sta uradna jezika kazaški in ruski.
Versko prevladujejo seveda muslimani, nato
pravoslavna cerkev, katoličani, evangeličani,
luterani (med nemškimi priseljenci), metodisti,
Židi, Jehovove priče, skratka izredna pestrost
verskih prepričanj, ki pa ne povzroča nikakršne
verske nestrpnosti.
In v tej, ponekod še precej neokrnjeni deželi,
v svojem misijonu v predmestju glavnega
mesta Astane, živi naš slovenski pater Miha
Majetič, misijonar, minorit. Z njim delujeta
tudi minoritska brata Italijan Roberto in Poljak
Pavel. Živijo v majhni, preprosti hišici, ob kateri
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vernikom je leta 1830 podaril molitvenik Dušna paša. Leta 1831 je odšel
v misijone v Ameriko. Škofa je prosil naj ga pošlje na sever med Indijance,
ki so jih izkoriščali brezvestni belci in jih uničevali. Naučil se je njihovega
jezika, jim sestavil slovnico in slovar ter napisal molitvenik za indijanski
plemeni Čipevcev. Živel je skrajno revno. 1. novembra 1853 je postal
škof v Marquettu. Bil je pravi oče Indijancem, prvi škof, ki jim je govoril v
njihovem jeziku. Do kraja izčrpan je svoje požrtvovalno življenje sklenil
19. januarja leta 1868. Priporočajmo se mu,da bi kmalu dosegel čast
oltarja.
Dogodki in novice iz Šmarške fare
1. januar - novo leto: Pri mašah poročilo o krstih, porokah, umrlih v letu
2016.
6. januar - sveti trije kralji: Ob prazniku obisk kolednikov. Hvala vsem, ki
jih boste ob tem prazniku sprejeli in jim poklonili svoj dar za slovenske
misijonarje.
V začetku januarja bo v župnijski cerkvi orgelski koncert. Datum koncerta
bo objavljen naknadno.

je postavljena jurta. Šotor, značilen za stepske
nomade, ki so se selili s svojo živino za. V jurti, ki
je bila narejena ob prihodu in maševanju Janeza
Pavla II., ter kasneje prenesena v župnijo, poteka
večina dejavnosti.
V misijon našega slovenskega patra Miha
Majetiča so letos v začetku julija prvič prišli
slovenski študentje, ki so to soboto (15. 10.
2016) obiskali misijonsko skupino v našem
župnišču v Šmartnem ob Paki in nam predstavili
svoje bivanje v Kazahstanu. Simpatični mladi
ljudje: Matija in Vesna, oba najbolj zgovorna
in še Miha, Maja in Nika, ki so dopolnjevali
prva dva, če sta kaj izpustila. Pred prihodom
v misijon se niso poznali, tja so pripotovali
preko katoliške organizacije Pota, ki organizira
mednarodno skupinsko prostovoljstvo in se
nato tam spoprijateljili.
Prvi dan v misijonu je bil posvečen bolj
medsebojnemu navajanju ter spoznavanju
ljudi in kulturnih posebnosti dežele.
Sporazumevali so se v ruskem jeziku, kolikor
so ga naši študentje pač obvladali, pri kazaško
govorečih pa so jim pomagale ne preveč
izkušene animatorke. Če je zmanjkalo besed,
pa so uporabili tudi govorico telesa in mimiko.
Druženje je potekalo v jurti, kamor so prihajali
otroci od sedmega leta starosti naprej. V
začetku so si naši mladi „misijonarji“ ogledali
tudi bližnjo okolico in bili presenečeni nad
preprostostjo in gostoljubnostjo prebivalcev.
Bili so povabljeni k domačinom na njihov
tradicionalni čaj, kar je velika čast in pomeni,
da so jih sprejeli v svojo sredino. Prvi teden so z
otroki odšli tudi v Sučinsk na tedenske počitnice
in kopanje, od tam pa za en dan v Borovoje, kjer
so si v nacionalnem parku ogledali živalski
vrt. Naši mladi prostovoljci niso imeli časa za
lasten počitek, aklimatizacija na časovno razliko
ter drugačno deželo in klimo je potekala ob
nenehnih aktivnostih.
Drugi teden je bil drugače delaven. Lotili so se
pleskanja igral na vrtu misijona. Brušenju stare
barve in ponovnemu pleskanju so se pridružili
tudi otroci, ki so navdušeno pomagali. Ob večerih

so bile priprave na oratorij, potekalo je učenje
angleščine, za katero pa otroci niso bili preveč
dovzetni. Veliko bolj jih je zanimala glasba in
druge umetniške dejavnosti, pa seveda različne
igre, s katerimi so se poglabljale medsebojne
vezi in se je bogatilo sporazumevanje. Glasbene
užitke so popestrili tudi zvoki treh kitar, ki so
jih prinesli s sabo mladi prostovoljci in jih ob
odhodu tudi velikodušno podarili misijonu.
Tretji teden se je oratorij udejanjal pri
usmiljenih sestrah matere Terezije, ki imajo v
mestu samostan in kuhinjo za reveže. Jutra
so po maši pričeli s plesom, nadaljevali pa s
pisanjem. Kateheza zaradi različne veroizpovedi
ni potekala po strogem krščanskem vidiku.
Še posebno so bili veseli izletov in obiskov
bazena, kjer so uživali v vodi. Ob popoldnevih
so prostovoljci obiskali center Astane, kjer so
si marsikaj ogledali, med drugim muzej, stolp
in druge znamenitosti. Zelo popularen je v
Kazahstanu nogomet in pogosto so se podili
za žogo z domačini in se zabavali ob drugih
športnih igrah.
Zadnji teden so ustvarjalne delavnice potekale
na temo Ostržka in spet v domačem misijonu pri
Mihu, Robertu in Pavlu. Tako ali tako so vsi trije
bili vedno prisotni povsod. Skupine so vodili
naši študentje in tudi animatorke. Bilo je vsega
obilo: kateheze, učenja, ustvarjanja, glasbe,
plesa in vseh vrst iger. Ob koncu tedna pa je na
zaključku vsaka skupina staršem pokazala, kaj
so se naučili. Na zaključno prireditev je prišlo
v misijon čez sedemdeset ljudi. Ekumenska
vloga misijona je bila uspešno opravljena. Pater
Miha je bil resnično zadovoljen z delom naših
slovenskih prostovoljcev. Izjavil je, da so bili
zelo pridni in so bili v misijonu v veliko pomoč
in res svetel vzgled otrokom, ki so prihajali tja.
Tudi naši mladi „misijonarji“ so povedali, da so
jih izkušnje v Kazahstanu zelo obogatile. Ne le,
da so spoznali novo državo, njene posebnosti,
kulturo, jezik in ljudi; tudi sami so svoj čas, znanje
in talente darovali za bližnjega. Bogatenje je
bilo obojestransko in to prinaša še poseben čar
v medčloveške odnose.
2017 JANUAR, FEBRUAR
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TUDI TA DECEMBER PRIPRAVLJAMO ZA VAS
»POKONČNO« DOZO SMEHA

V

veselem decembru bomo s »stand upom« priznanega
komika Perice Jerkovića v Mladinskem centru Šmartno ob
Paki ponovno poskrbeli za dobro razpoloženje in smeh.
Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 29. decembra 2016 ob
19.00 v dvorani Marof mladinskega centra ŠOP. Karte za predstavo
lahko kupite v predprodaji v Mladinskem centru Šmartno ob Paki,
v delovnem času ter uro pred predstavo.
Za zabavo bo skrbel dobro uveljavljeni Perica Jerković. Ob boku
mu bosta stala, s humorjem podmazana, Anton Pevec in Rok
Škrlep. Če ne veste o kom je govora si nujno preberite nadaljevanje
novice. Če pa fante že poznate si nadaljnji tekst samo preberite,
brez nujno.
Perica Jerković je eden najizkušenejši stand-up komikov pri nas. V
13 letih delovanja je zabeležil približno 1000 nastopov v Sloveniji,
na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Makedoniji in
krajšo turnejo v Angliji. Je reden gost vseh večjih festivalov standup komedije v tem delu Evrope (Festival Panč Ljubljana, Festival
Panč Zagreb, StandUpFest Lent Maribor, Standupfest Beograd,
Instant ExYu Podgorica itd.) Izvedel je vrsto delavnic stand-up
komedije in posnel dokumentarni film Leto, ki prikazuje leto dni v
življenju stand-up komika.
Največjo prepoznavnost je dosegel s celovečerno stand-up
komedijo Rojen v Jugi. Leta 2015 je soorganizaral prvi slovenski
komični »roast« (Vid Valič Roast), marca 2016 pa se je na žaru
znašel tudi sam. Oddaja Perica Jerković Roast je bila septembra
2016 predvajana na Kanalu A. Perico trenutno lahko vidimo tudi
v avtorski monokomediji Zgodovina selfi butla, ki je na rednem
sporedu ljubljanskega SiTiTeatra.
Anton Pevc iz Škofje Loke je trenutno najbolj 'pošten', slovenski
komik saj je med drugim tudi mednarodni sodnik odbojke na
mivki. Letnik 1969 in ljubitelj situacijskega humorja, ki ga s pridom
uporablja v svoji kratki stand-up karieri. Njegov humor vas bo
popeljal v svet športa, lokalnih stereotipov, težav z ženo in sosedi

ter raznih potovanj s pridihom bivše Juge.
Rok Škrlep je mladi up stand-up komedije, ki prihaja iz Kranja.
Študent Filozofske fakultete vas bo v dobro voljo spravil že s svojo
prikupno zmedenostjo, smislom za improvizacijo in simpatičnim
humorjem. Kljub mladosti pa je od l. 2013 nanizal že več kot 100
nastopov po vsej Sloveniji.

NAJ OSEBNOST LETA 2016
•

ANA DREV

•

JOŽE NAPOTNIK

•

NIK OMLADIČ

•

JOŽE ROBIDA

•

LARA PRAŠNIKAR

Za NAJ OSEBNOST LETA 2016 glasujete tako, da označite kvadratek pri osebi za katero želite glasovati. Nato glasovnico izrežete ter
pošljete po pošti na MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki ali jo prinesete osebno v Mladinski center v
delovnem času. Prav tako lahko glasujete po elektronski pošti na pisarna.mc@gmail.com. V sporočilu e - pošte napišite pod zadevo/
naslov: NAJ OSEBNOST LETA 2016, v delu s tekstom pa napišite osebo za katero glasujete ter vaše podatke.
Glasujete lahko do četrtka, 29.12.2016.
VAŠI PODATKI:
IME PRIIMEK:_______________________________________________________________________
NASLOV:___________________________________________________________________________
KONTAKT (telefon ali e-pošta):_________________________________________________________
Med vsemi prispelimi glasovnicami bomo izžrebali 3 srečneže, ki bodo prejeli PRAKTIČNO NAGRADO.
NAJ OSEBNOST LETA 2016 bo razglašena na prireditvi Pozdrav novemu letu, 1.1.2017, ob 12. uri pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki.
JANUAR, FEBRUAR 2017
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Križ-kraž

Rešitve pošljite do 10. 2. 2017 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado.
Nagrajenec prejšnje križanke je Simon Špende, Podgora 23, 3327 Šmartno ob Paki.
Ne sme mimo vas

VABILO

Vljudno vas vabimo, da se udeležite
20. tradicionalnega blagoslova konj
in blagoslova nove strehe na brunarici
Konjerejskega društva in Planinskega društva Šmartno ob Paki
Pred brunarico se bomo zbrali
v ponedeljek 26. 12. 2016, ob 11. uri,
kjer bo ob 11.30 gospod župnik Ivan Napret izvedel slavnostni
blagoslov konj in nove strehe, ki smo jo letos obnovili v
sodelovanju s Planinskim društvom.
Vljudno vabljeni!
KONJEREJSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
Predsednik: Cvetko Jordan

ČAS JE NAŠ NAJVEČJI UČITELJ
V SLS Šmartno ob Paki smo se letos pridružili dobrodelni akciji Manj
svečk za manj grobov, s katero smo želeli pomagati mali Lauri iz
Velenja, ki je zbolela za redko obliko tumorja. Skupaj s prostovoljci
Društva prijateljev mladine Šmartno ob Paki in Kluba študentov
šmarške fare smo na stojnici zbrali 532 evrov, skupaj z Velenjem
pa dobrih 6100. Iskrena hvala prostovoljcem DPM in KŠŠF za vaš
čas in veliko srce, s katerim ste dokazali, da vam ni vseeno. In hvala
vsem vam, ki ste se odločili, da boste na grobove položili zastavico
namesto svečke ter s tem darovali za Laurino družino.
Vsem pa žal letos nismo mogli pomagati, saj ti vsa pomoč sveta
JANUAR, FEBRUAR 2017

SPEHOD po PREPROGI BESED
Pred nami je poseben večer poezije, saj bo naš glavni gost
oče naše članice, Edi Franc Gabrič, ki je v novembru 2016
izdal svojo prvo pesniško zbirko Preproga besed pod okriljem
JSKD, Območna izpostava Trbovlje. Njegove pesmi govore o
njegovem življenju, o vzponih in padcih, o Trbovljah, pa tudi
o problemih vsakdana. Vabljeni, da se z nami sprehodite po
preprogi besed 27. 1. 2016 ob 17.30 v našem kulturnem domu.
KD Gorenje

ne pomaga, ko te prehiti čas. Ta je namreč naš največji učitelj. Tako
smo vsa zbrana sredstva namenili Laurinim staršem, ki sta poleg
svoje neizmerne ljubezni, vere in upanja v boj vložila tudi veliko
sredstev
Hvala vsem, ki ste se letos odločili pomagati tistim, ki jih verjetno
ne boste nikoli srečali.
Maja Ažman

Ne sme mimo vas
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

december 2016, januar, februar 2017
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
Vsak četrtek,
od 18. do 20.30 uri, Marof –
dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
ob 18. uri, Marof
Vadba Šaleškega koronarnega
kluba

DECEMBER
Četrtek, 22. december,
ob 18. uri, Dvorana Marof
Dokumentarni film o Ani Rogel
in Mateju Markoviču
Petek, 23. december,
ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Obisk Božička (namenjeno
otrokom do 10. leta starosti); KD
Gorenje
Nedelja, 25. december,
ob 17. uri, okolica gradu
Packenstein v Ravbarski vasi
Interaktivna predstava:
»Skrivnost božične noči«; 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
ob 16. uri Kulturni dom Gorenje
Božično novoletni turnir v
namiznem tenisu, ŠRD Gavce
V.V.
Četrtek, 29. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana
Marof
Otroške počitniške delavnice;
MC Šmartno ob Paki
Ob 19. uri Dvorana Marof
Stand up predstava Perice
Jerkoviča z Antonom Pevcem in
Rokom Škrlepom; MC Šmartno
ob Paki
Petek, 30. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana
Marof
Otroško silvestrovanje,
predstava »Zlato jabolko« in
rajanje; MC Šmartno ob Paki
ob 17. uri, okolica gradu
Packenstein v Ravbarski vasi
Interaktivna predstava:
»Skrivnost božične noči«; KD
Gorenje
ob 19. uri, okolica gradu
Packenstein v Ravbarski vasi
Interaktivna predstava:
»Skrivnost božične noči«; KD
Gorenje
Sobota, 31. december,
ob 12. uri, igrišče pri OŠ bratov
Letonja
27. tradicionalno silvestrsko
nogometno tekmo med
Klubom 81 in Mali Ajax; Klub 81

JANUAR
Nedelja, 1. januar,
ob 12. uri, Prireditveni prostor
pred MC Šmartno ob Paki
Pozdrav novemu letu; Občina
Šmartno ob Paki, MC Šmartno
ob Paki
Ponedeljek, 2. januar,
ob 19. uri, Hiša mladih
Redno mesečno srečanje
Svetniške skupine Liste za
napredek občine
Petek, 6. januar,
ob 16.30 uri, Dvorana Marof
Delavnica ščetkanja zob,
predšolski otroci v spremstvu
staršev; DPM ŠOP

ob 17.20 uri, Dvorana Marof
Delavnica ščetkanja zob, otroci
od 1. do 5. razreda; DPM ŠOP
ob 19. uri, Dvorana Marof
Poker turnir; KŠŠF
Ponedeljek, 9. januar,
ob 18. uri, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Ta vesela urica
Sobota, 14. januar,
ob 18. uri, Dvorana Marof
Delavnica »Kako posneti svoj
film«
Ponedeljek, 16. januar,
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Zvočna kopel
Sobota, 21. januar,
ob 18. uri, Dvorana Marof
Delavnica »Kako posneti svoj
film«
od 9. do 12. ure, parkirišče pred
Supermarketom Mercator
Kmečka tržnica
Petek, 27. januar,
ob 17.30 uri,Kulturni dom
Gorenje
Večer poezije – Preproga besed
KD Gorenje
Sobota, 28. januar,
ob 19.30 uri, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Rocky horror show; Gledališko
društvo Radeče

FEBRUAR
Torek, 7. februar,
ob 19. uri, Kulturni dom Gorenje
Proslava ob kulturnem prazniku;
KD Gorenje

Sreda, 8. februar,
ob 18. uri, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Otvoritev razstave Kultura v
Šmartnem ob Paki; KD ŠoP
Sobota, 18. februar,
od 9. do 12. ure, parkirišče pred
Supermarketom Mercator
Kmečka tržnica
Ponedeljek, 20. februar,
od 10. do 12. ure, Dvorana
Marof
Otroške počitniške delavnice;
MC Šmartno ob Paki
Torek, 21. februar,
od 10. do 12. ure, Dvorana
Marof
Otroške počitniške delavnice;
MC Šmartno ob Paki
Sreda, 22. februar,
od 10. do 12. ure, Dvorana
Marof
Otroške počitniške delavnice;
MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 23. februar,
od 10. do 12. ure, Dvorana
Marof
Otroške počitniške delavnice;
MC Šmartno ob Paki
Petek, 24. februar,
od 10. do 12. ure, Dvorana
Marof
Otroške počitniške delavnice;
MC Šmartno ob Paki
Sobota, 25. februar,
ob 15. uri, Dvorana Marof
Pustno rajanje za otroke; DPM
ŠoP
ob 21. uri, Dvorana Marof
Študentsko pustovanje; KŠŠF

