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MAREC PO VAŠI MERI
OBČINSKI JAVNI RAZPISI
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Ne sme mimo vas

Vsebina

Moje misli

VELIKE PUNCE SI ROŽE KUPIMO
SAME, MAR NE?

4 Utrip občine

Marjeta Malus

»Ženska mora imeti vagino in stališče«, je
v nekem intervjuju dejala ameriška igralka
Sharon Stone. To je bilo v devetdesetih
prejšnjega stoletja in petindvajset let kasneje
ima ta njena izjava enako težo, če ne še
večjo. Ker ženska danes izgublja identiteto.
Če protestira, velja za histerično, če sama
odloča o sebi, je agresivna, če je občutljiva, je
frustrirana. Lahko je mazohistična ljubica, ki
se utaplja v vrtincu kompleksov, razočarana
gospodinja ali seksulja v mestu, ki s preveliko
dozo vsega kastrira moške. Ženska z novimi
razsežnostmi energije, osvobojenosti in
nova motnja patriarhalnega sveta. Ženska,
ki se ne zanaša zgolj na svoje čare, na ženske
kvote in se ne prepusti zreducirati na nekaj
predvidljivih stereotipov. Moderna ženska,
inteligentna ženska in ženska, ki ji ni treba
ničesar posebej razlagati. Ženska, ki ni le
karieristka, ljubeča partnerka in skrbna mama.
Ker je lahko še mnogo več. Pa vendar tudi leta
2017 še vedno ne more mimo tega, da ji ne bi
stisnili štampiljke na čelo ali jo pospravili v kak
predal, iz katerega ne more štrleti.
V življenju sem imela že kar nekaj etiket, ki
pridejo s tem, da sem ženska. Nekatere sem
si prilepila kar sama, druge so se me prijele,
ne da bi hotela. Ni važno, vsekakor pa mi gre
na živce izraz »mati samohranilka«. Ker je
butast in predimenzioniran - konec koncev
imamo preživnino in hvala bogu priročne
stare starše -, po drugi strani pa ta izraz
nagovarja zviška. Mamo, ki ji je spodrsnilo
(kaj pa tisti, ki jim drsi ves čas?) in žensko, ki
očitno ni imela sreče. Zagrenjeno samohodko
z utripajočim srcem na pladnju, ki jamra in
prosjači za socialne bonbončke ali obupano
išče kakšno kosmato roko, ki bi jo podpirala
v življenju. Ja, seveda! Samohranilke pač
s(m)o – včasih nam gre navzgor in včasih
navzdol. Hodimo v službo, vzgajamo otroke
in imamo prijatelje. Takšne brez okvirjev v
glavah, takšne, ki jih naš družbeni status ne
skrbi in takšne, ki vedo, da samske ženske,
zlasti pregovorno bolj obupane samske
mamice, same po sebi ne ogrožamo srečnih
zakonov. Pa vendar vedno znova trčimo na
ograje, ki nam jih ne postavljajo socialne
norme, formularji ali družba sama, ampak
so delo naših vrstnikov. Generacije, ki naj bi
odraščala, živela in razmišljala, osvobojena
zaprašenih predsodkov.
Zato moja enostarševska družina (kaj ni to
lep pravni izraz za moj status?) praviloma ne
obiskuje družinskih piknikov, ni povabljena na
skupne dopuste ali obiske športnih prireditev.
Moja enostarševska družina premore samo
dva člana – od tega je eden otrok, za katerega
mi je še najbolj hudo, ker prav on potegne
kratko. Drugi član družine – mama, pardon
ženska, se s tem ne obremenjuje (pre)več.
Ker moja generacija ima pravila, ker moja
generacija živi po normativih socialnih
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Varstvo splošnega reda v
občini Šmartno ob Paki

5, 6, 7, 8 Utrip občine
omrežij. S svetlo in dragoceno izjemo dveh
prijateljic iz otroških let, pospravljenih v
normalno družino, ki naju z veseljem vzamejo
za mizo, roštilj ali na prireditev.
V časih naših staršev so jo samske ženske
odnesle brez nastavljenih kamer vsepovsod.
Mogoče so veljale za malo čudne, ampak ni
jim bilo treba bežati na instant delavnice za
dvig morale in duševnega stanja. Imej se
rada, spoštuj se, sprejmi se, poišči boginjo v
sebi, zaslužiš si več, tudi zate obstaja gospod
idealni, tak, ki bo vreden tvoje veličine …
Oprostite, ampak to je eno navadno sranje
in pesek v oči. In težko verjamem tistim
srečnicam, ki ves čas, menda pobotane same
s sabo, žarijo z nasmeškom do ušes in čez,
blažene v svoji navidezni popolnosti. In hkrati
frustrirane v nedoseganju vseh imperativov o
uspešni ženski, idealni ženi, najboljši mami,
sočutni prijateljici, poduhovljeni samaritanki
in poskočni športnici brez gub in celulita. Ta
svet pač narekuje smernice, trende in nonstop
je treba nervozno čakati na vse tiste všečke za
vse majhne in velike uspehe. Tudi naše mame
so očitno opravile dobro delo, pa niso dobile
niti enega samega všečka za tortico, ki so
nam jo spekle, ali za oblekico, v katero so nas
napravile za prvi šolski dan.
Bojim se, drage dame, da gremo v rikverc. Da
počasi izgubljamo tisto pravo samozavest,
držo in dostojanstvo. Da same rinemo v neke
okvirje sprejemljivosti in všečnosti. Da do
neprepoznavnosti sekljamo in preoblikujemo
svojo osebnost in da brez duhovnega
priročnika ne znamo poskrbeti zase. Da našo
bit osmisli šele uspešen dedec in da na naši
nočni omarici ležijo le še Odtenki sive. Da še
vedno težje odpustimo skok čez plot kot leta
trpinčenja in poniževanja. Da dovolimo, da bi
drugi odločali o našem telesu in da še vedno
verjamemo, da je srečna družina lahko samo
ata-mama-otrok družina. Je to res to, za kar
smo se pehale skozi zgodovino? Je to res to,
s čimer se lahko podpišemo ali občudujemo
v ogledalu?
Ne vem in kdo sem jaz, da bi sodila. Želim vam
le, da bo (tudi) ta marec po vaši meri. Vseeno,
ali praznujete osmega ali petindvajsetega.
Samo, da v praznik tudi iskreno verjamete.
Predvsem pa, da verjamete sebi, da razmišljate
s svojo glavo in ubogate svoje srce. In da ne
pričakujete preveč, ker nenazadnje, kot bi
rekla moja prijateljica: »Velike punce si rože
kupimo same, mar ne?«

Občinski javni razpisi in
obvestila
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Službovanje v vojski je
zame posebna čast
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Društvo ljudske tehnike
letos praznuje častitljiv
jubilej

13 Pestro in družabno

Športno društvo Šmartno
ob Paki

14, 15 Mladarije

S hodnikov šmarške šole
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Nekaj misli ob postnem
času…
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Utrip občine

VARSTVO SPLOŠNEGA REDA V OBČINI ŠMARTNO OB
PAKI
Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki

N

a Občinsko upravo se vse več obračajo občani, ki zaznavajo
problematiko glede psov, ki se prosto gibljejo po javnih in
zasebnih površinah, kurjenja, košnje ob dela prostih dnevih,
neočiščenih cest in hudournikov ter nepravilnega parkiranja
motornih vozil.
Psi, ki se prosto gibljejo po površinah, puščajo za sabo svoje
iztrebke, kar predstavlja veliko nadlogo, tako z vidika higiene
in zdravja, kot tudi estetike. V prizadevanju po ohranjanju
čistega okolja in varstva zdravja, želimo lastnike in vodnike psov
opozoriti na določbe Odloka o splošnem redu v Občini Šmartno
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 01/2012), ki določa v svojem 13.
členu obveznosti lastnikov in vodnikov psov in sicer:
- da psov ni dovoljeno voditi na: otroška in športna igrišča,
zelenice ob vzgojno-varstvenih 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.
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.
S prihodom spomladanskih mesecev se bodo pričela tudi dela
v gozdovih, na kmetijskih površinah in zelenicah okoli domov.
Po končanih opravilih so lastniki oz. uporabniki tovornih in
drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije dolžni
takoj počistiti občinsko cesto. Po končani sečnji v gozdu pa so
hkrati dolžni očistiti tudi panje (štore), ki po razpadu neposredno
ogrožajo varen promet, premoženje oziroma življenje občanov
ter vejevje, ki ostaja ob ali v hudourniških vodotokih, saj se s tem
onemogoča prepustnost le teh. Lastniki zemljišč ob občinskih
cestah pa so dolžni sprotno porezati vejevje in zasaditve tako, da
ne posegajo v cestni svet.
Že tekom lanskega leta je bilo vse več opažanja, da se košnja
trave izvaja tudi od nedeljah in dela prostih dnevih in se s tem
povzroča prekomerni hrup. 9. člen prej navedenega odloka o
splošnem redu določa, da je prepovedano uporabljati vrtne
kosilnice ali druge naprave z motorji na notranje izgorevanje v
naseljih ob nedeljah in državnih praznikih, izjema so osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost, opravljajo nujna vzdrževalna
dela in nujno potrebna opravila zaradi odstranitve posledic
nesreč in izrednih okoliščin.
Potrebno pa je opozoriti tudi na kurjenje odpadnih snovi, saj
je to zelo moteč dejavnik onesnaževanja okolice. Z namenom,
da se zagotovi varstvo občanov in premoženja, je prepovedano
sežigati oz. kuriti na prostem travo, listje ali druge odpadke, če se
s tem dejanjem povzroča nevarnost požarov ter sežigati nevarne
odpadke, kot so gume, tekstil, odpadna olja idr..
Na podlagi navedenega želimo občane obvestiti, da bodo v
mesecu aprilu 2017 na območju občine Šmartno ob Paki kršenje
navedenih dejanj preverjali tudi občinski redarji in kršitelje
tudi sankcionirali, v kolikor bo to potrebno. Prav tako bodo v
sodelovanju z enotami Policijske postaje Velenje nadzirali tudi
pravilnost parkiranja motornih vozil, preverjalo pa se bo tudi
upoštevanje omejitve hitrosti skozi naselja.
Že sedaj apeliramo na občane in jih opozarjamo, da je
prepovedano parkirati ali neprimerno puščati motorna ali druga
vozila, delovne stroje na javnih površinah, ki niso namenjena
za parkiranje in s tem povzročati škodo, ovirati promet vozil ali
prehod peščev.
Vsem, ki zgoraj navedena določila že upoštevajo, pa se že sedaj
iskreno zahvaljujemo.
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POLICISTI SVETUJEJO IN OPOZORAJAJO
Roman Pavič

V naslednjih dneh bomo policisti poostreno kontrolirali pešce, oz.
bomo preverjali ali se držijo cestno prometnih predpisov. Ob tem
bi jim tudi svetovalI, da se držijo cestno prometnih pravil in sicer:
- cesto prečkajo na prehodih zapešce,predtemsedobroprepričajo,če
lahko to varno storijo, pri prehodu, kjer je semafor, prečkajo samo pri
zeleni luči,
- pešci uporabljajo pločnike, v kolikor ni pločnikov hodijo po levi
strani ceste oz. vozišča,
- pešci izven naselja in ob zmanjšani vidljivosti morajo uporabljati
svetleča telesa (kresničke, svetleče trakove, …) saj jih bodo vozniki
tako prej opazili.
JAVNI RED IN MIR
S strani občanom smo bili že večkrat obveščeni o pobiranju raznih
prispevkov in sicer pred trgovino v Šmartnem ob Paki. Ob tem
bi opozoril občane, da ne nasedajo takšnim osebam, ki pobirajo
določene prispevke oz. v kolikor ima oseba dovoljenje, da lahko
to dela, naj vam to tudi pokažejo.
Dovoljenje za pobiranje prostovoljnih prispevkom mora biti
izdano na Upravni enoti. V kolikor zaznate takšne ljudi o tem
obvestite policijo
KRIMINALITETA
V zadnjem času smo obravnavali več vlomov oz. kaznivih dejanj in
sicer v času, ko je lastnik odsoten. Zaradi tega bi vam svetovali glede
samozaščitnega ravnanja:
•
zaklenite vrata in zaprite okna,
•
vklopite alarmno napravo (če jo imate),
•
ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so nabiralniki,
predpražniki, lončki za rože ipd.,
•
ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med dopustom
raje najemite sef ),
•
v svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem
odzivniku, na listkih …),
•
poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam
prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete;
vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte
dostavo časopisov...),
•
doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite
dokumente in ključe, tudi rezervne,
•
ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše,
•
z vidnih mest umaknite vrednejše predmete,
•
povejte sosedom, kako ste dosegljivi,
•
preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri vlomu,
•
zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo
fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike,
nakit, tehnične predmete idr.).
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine
lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev
kaznivih dejanj in se izognete neljubim
dogodkom,
kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozila, tatvine vozil,
drzni ropi, ipd..
Več nasvetov, kako ravnati ob takšnih primerih, pa si lahko
preberete tudi na spletni strani www.policija.si v poglavju
preventiva.

Utrip občine
Na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje od 2014 do 2023 (Uradni list RS, št. 26/2014)
, 10. člena Zakona o športu (ZSpo, Uradni list RS, št. 22/98, 97/01,
110/02 in 15/03), 7. in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih
programov športa v občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV,
št. 18/13, 2/15) objavlja Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
69, 3327 Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: OŠOP)
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v občini
Šmartno ob Paki
za leto 2017
1.

Naročnik in financer javnega razpisa:
Občina Šmartno ob Paki (v nadaljevanju:OŠOP), Šmartno ob
Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa po naslednjih vsebinskih sklopih:
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport;
• kakovostni šport
• vrhunski šport
• športna rekreacija
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem
razpisu so:
1. športna društva in športni klubi;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem v OŠOP;
3. gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa in so splošno koristne ter
neprofitne;
4. športniki posamezniki.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci
iz 1. do vključno 3. točke predhodnega odstavka, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. da imajo sedež in delujejo na območju OŠOP;
2. da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje športne
dejavnosti, razen v primeru združevanja že registriranih
športnih društev;
3. izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine
Šmartno ob Paki;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje športnih
programov, prijavljenih na javni razpis;
5. da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v
predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se
prijavijo na razpis prvič;
6. da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter o doseženih rezultatih in načrt aktivnosti
v prihodnjem letu, in sicer najkasneje do 31. januarja
naslednjega leta
7. da imajo izvajalci, ki so športna društva, urejeno
evidenco članstva;
8. da izvajalci v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo
domače tekme na območju OŠOP;
9. da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom;
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti športniki
posamezniki, ki imajo stalno prebivališče v OŠOP, so registrirani
kot člani športnega društva in imajo status športnika.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev
in meril za vrednotenje, ki so določena v Pravilniku o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v občini Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik MOV št. 18/13, 2/15).
5.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo
sredstev

18059001

PROGRAM ŠPORTA

18051001
18051002

Športna vzgoja otrok in mladine 1.500 EUR
Kakovostni šport
28.700 EUR

18051004
18051006

Vrhunski šport
Športna rekreacija
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33.700 EUR

1.500 EUR
2.000 EUR

Dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah morajo
biti porabljena v letu 2017.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati
po pošti, kot priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69,
3327 Šmartno ob Paki, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 2017«, in
sicer najkasneje do 15. 3. 2017.
Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
oziroma bo do 17. ure tega dne oddana v tajništvu občine.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv
in naslov prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene
prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v
razpisnih obrazcih oz. razpisni dokumentaciji.
7.

Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in
obveščanje o rezultatih razpisa
Odpiranje prijav bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno.
Strokovna komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave na razpis, in
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju
bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost prijav.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave,
bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morejo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega
poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Tajnik občinske uprave Občine Šmartno ob Paki ali od njega
pooblaščena oseba bo izdal(a) sklepe o izboru prijavljenih
programov in višini sredstev. Na osnovi sklepov bo Občina
Šmartno ob Paki z izbranimi izvajalci programov sklenila pogodbe
o sofinanciranju programa.
Zoper sklep bo možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa
oziroma obvestila. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil
prijavo za pridobitev sredstev.
O dokončnem izidu javnega razpisa bo OŠOP prijavitelje obvestila
v 30 dneh od izteka pritožbenih rokov iz predhodnega odstavka.
8.

Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij
o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani www.smartnoobpaki.
si ali na Občini Šmartno ob Paki v času uradnih ur v tajništvu.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na tel. št. 03 898 49 50 v času uradnih ur Občine Šmartno ob
Paki.
Številka: 671-0001/2017-2
Župan Občine Šmartno ob Paki
Datum: 17. 2. 2017
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.
2017 MAREC, APRIL
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Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, na
podlagi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do
vključno 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 07/2014) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
malihkomunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2017

I.
PREDMET IN NAMEN RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) v
velikosti do 50 populacijskih enot (PE).
Namen razpisa:
•
spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s
komunalnimi odpadnimi vodami;
•
pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer
na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva
izgradnja javne kanalizacije in so prikazana v grafični prilogi,
ki je priloga temu razpisu;
•
urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
II.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine
Šmartno ob Paki za leto 2017, pod proračunsko postavko 15022005,
Sofinanciranje malih čistilnih naprav, v višini 10.000,00 EUR.
V primeru neporabljenih razpisanih sredstev se razpis ponovi v višini
preostalih sredstev.

III.

UPRAVIČENCI, VIŠINA SOFINANCIRANJA IN SPLOŠNI
POGOJI
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki podajo vlogo
in, ki so lastniki obstoječih stanovanjskih stavb, zgrajenih na
podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, na območju občine
Šmartno ob Paki in sicer na območjih izven aglomeracij, znotraj
katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije. V primeru
izgradnje skupne MKČN je nosilec investicije lastnik zemljišča
oziroma njegova pooblaščena oseba, na katerem bo zgrajena
skupna MKČN.
2. Pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev:
obstoječi stanovanjski objekti, ki se bodo priključili na
MKČN ležijo v občini Šmartno ob Paki na območjih izven
aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne
kanalizacije,
da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode
za stanovanjske objekte, zgrajene na podlagi gradbenega
dovoljenja oz. v skladu z veljavno zakonodajo,
za obstoječe objekte se štejejo stanovanjski objekti, ki so bili
vključeni v obračun komunalnih storitev in dajatev pred 1.
1. 2012.
3. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim
zahtevam:
čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od
standardov:
SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4
ali SIST EN 12566-5, kar se dokazuje z ustreznim a testom.
Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva je objavljen
seznam nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo kriterije za gradbene
proizvode. (http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_
gospodarstva/55005),
-

čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o
skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je
izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti
in označevanje gradbenih proizvodov (v skladu z Uredbo o
gradbenih proizvodih, ki je začela veljati 30. 6. 2013, se za
gradbeni proizvod sedaj poda izjava o lastnostih),
za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja (za
MKČN vgrajene pred 1. 1. 2016) ali poročilo o prvih meritvah
oziroma pregledu (za MKČN vgrajene po 1. 1. 2016), iz katere/
ga mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z
določbami zakonodaje.
4. Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo in
za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo
hišo znaša 1.000,00 EUR po stanovanjski hiši, vendar v obeh
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primerih največ 50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim
DDV.
5. Merila za vrednotenje ponudb:
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število razpisanih
dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN in razpoložljivih sredstev
v proračunu za tekoče leto, pri čemer se za razvrstitev vlog šteje
datum in čas prejetja vloge do vključno 31. 3. 2017.
Pri vlogi se ugotavlja ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
in ali je investicija finančno upravičena.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v preteklem letu in
zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju,
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pred ostalimi
prijavitelji.
6. Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo kmetijskim gospodarstvom in
samostojnim podjetnikom, ki bodo strošek MKČN uveljavljala
pri dejavnosti, saj gre v obeh omenjenih primerih za državne
pomoči.
7. Upravičeni stroški so:
- gradbena in obrtniška dela;
- stroški nakupa nove opreme.
8. Merila za ocenjevanje: - ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa;
- ali je investicija finančno upravičena (nezmožnost priključitve
na že zgrajeno ali v kratkem načrtovano javno kanalizacijo,
kar pomeni, da je stanovanjski objekt na območju iz grafične
priloge k temu razpisu (slika: situacija nepriključenih objektov
v ŠOP).

IV.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu
»Vloga - prijavni obrazec -sofinanciranje MKČN«. Kandidati jo
lahko dobijo na sedežu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69,
3327 Šmartno ob Paki oziroma na spletni strani Občine Šmartno ob
Paki: www.smartnoobpaki.si.
V primeru povezovanja lastnikov več stanovanjskih hiš na skupno
čistilno napravo, morajo vsi lastniki posamezne stanovanjske hiše,
priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za
sofinanciranje.
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi
zahtevana dokumentacija.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpirajrazpis MKČN 2017« od začetka razpisa do vključno 31. 3. 2017.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka
za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno
ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana
osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

V.

OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Po prejemu vlog, ki bodo prispele v predpisanem roku za prijavo
na razpis, komisija ugotavlja upravičenost do sredstev in razvrsti
upravičence po merilih iz 9. člena pravilnika ali 8. odstavka III. poglavja
tega razpisa. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo
zaprte vrnjene pošiljateljem, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, ki ni javno,
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
poziva. Na osnovi dopolnitev se vloge preštevilčijo. Vloge, ki jih
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavržejo. Upravi občine
komisija posreduje predlog za dodelitev proračunskih sredstev, le ta
pa v upravnem postopku z odločbo odloči o dodelitvi proračunskih
sredstev. Zoper odločbo je možna pritožba županu.
Po izdani odločbi mora upravičenec na Občino Šmartno ob Paki
čimprej oziroma najkasneje do 31. 8. 2017 predložiti zahtevek
za dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN skupaj z vsemi v razpisu
zahtevanimi prilogami. Medsebojne obveznosti in pravice med
občino in prejemnikom nepovratnih finančnih sredstev se uredijo s
pogodbo.
Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku
30 dni po podpisu pogodbe.
Prednost pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev imajo
občutljiva območja, navedena v veljavni zakonodaji, kjer mora biti
dispozicija odpadne vode rešena do 31. 12. 2021.
Na listo upravičencev se prednostno razvrstijo tudi upravičenci, ki so
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oddali popolne vloge, in se v preteklem letu niso uvrstili na listo
oziroma zaradi že porabljenih sredstev. Le ti se pri oddaji vloge na
naslednji razpis upoštevajo prednostno, in sicer takoj za upravičenci
iz občutljivih območij.

VI.

NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Občina Šmartno
ob Paki. V primeru nenamenske porabe sredstev, navedbe
neresničnih podatkov ali kršenja drugih določil pogodbe, mora
prejemnik prejeta sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za
naslednji dve leti.

VII. DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom
je Bernarda Drev, telefon: 03 89 84 961; e-mail: bernarda.drev@
smartnoobpaki.si ali Drago Kovač, telefon 03 89 84 952; e-mail: drago.
kovac@smartnoobpaki.si, ali Darja Lesjak, telefon 03 89 84 965;
e-mail: darja.lesjak@smartnoobpaki.si.
Številka: 354-0001/2014-02-05
Paki: Datum: 10. 2. 2017		

Župan Občine Šmartno ob
Janko KOPUŠAR

VLOGA ZA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH
FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2017
NAVODILA ZA IZPOLNITEV VLOGE

1.)

Vloga samostojnega vlagatelja, ki je že zgradil samostojno
MKČN, mora obsegati: priloge od 1 do 6, 8 ( v primeru solastnine)
in prilogi 9 in 10.
2.)
Vlagatelji, ki so že gradili skupno MKČN za več
stanovanjskih objektov, morajo vlogi priložiti priloge od 1 do 7,
prilogo 8 (v primeru solastnine), prilogo 9 s pogodbo o medsebojni
ureditvi razmerij pri gradnji in obratovanju MKČN ter prilogo 10.
3.)
Vlagatelji, ki nameravajo zgraditi MKČN v letu 2016, morajo
priložiti vse priloge od 1 do 7, prilogo 8 (v primeru solastnine) in
prilogi 9 in 10.
SEZNAM PRILOG:
•
Priloga 1: Vloga-Prijavni obrazec (Osnovni podatki vlagatelja:
ime in priimek, naslov in davčna številka ter podatki o
stanovanjskem objektu in MKČN);
•
Priloga 2: Pogodba za prevzem blata;
•
Priloga 3: Kopija ES-Izjava o lastnostih za MKČN (certifikat
MKČN izdan s strani priglašenega laboratorija z navedenimi
učinki čiščenja, ki se nanašajo na testiranje tipa MKČN), Poročilo
o prvih meritvah oziroma pregledu ali Poročilo o začetnem
tipskem preskušanju;
•
Priloga 4: Izjava o sprejemanju pogojev;
•
Priloga 5: Parafiran vzorec pogodbe s pravilno vpisanimi
podatki;
•
Priloga 6: Zahtevek za dodelitev sredstev;
•
Priloga 7: Podatki sovlagatelja;
•
Priloga 8: Dovoljenje lastnika oziroma solastnika nepremičnine
oz. pooblaščene osebe;
•
Priloga 9: Izjava o zaključku naložbe;
•
Priloga 10: Potrjena ocena obratovanja (za MKČN vgrajene
pred 1.1.2016) ali poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu
(za MKČN vgrajene po 1.1.2016) iz katere/ga mora biti razvidno,
da je obratovanje MKČN v skladu z določbami veljavne
zakonodaje;
Slika: situacija objektov v ŠOP, kjer se predvideva čiščenje komunalne
odpadne vode z individualnimi MKČN.
Vlagatelj mora popolno vlogo oddati najkasneje do 31.03.2017
v sprejemni pisarni občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur,
Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali priporočeno po
pošti (velja poštni žig z dne 31.03.2017).
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Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in
programov društev v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št.
6/2013, 20/2015) in Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za
leto 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 23/2016) objavlja Občina Šmartno
ob Paki
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev
v Občini Šmartno ob Paki za leto 2017

1. Podatki o naročniku

Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
2. Predmet razpisa in udeleženci
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov društev,
ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju občine in
delujejo v javnem interesu Občine Šmartno ob Paki in ki so socialnega
ter humanitarnega pomena.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja
kmetijstva in športa.
3. Merila in pogoji
Sredstva sofinanciranja se bodo dodelila v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju dejavnosti programov društev v Občini Šmartno ob
Paki in merili, ki so priloga k navedenemu pravilniku.
Upravičenci do sofinanciranja dejavnosti in programov so društva in
organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
da imajo sedež in področje delovanja v Občini Šmartno ob
Paki oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene tudi
člane, ki so občani Občine Šmartno ob Paki, njihove dejavnosti
pa so po presoji Odbora za negospodarske javne službe tudi v
javnem interesu Občine Šmartno ob Paki;
imajo urejeno evidenco članstva;
so registrirani po zakonu o društvih najmanj dve leti;
da se je društvo v preteklih letih izkazalo z uspešnim vodenjem
svoje dejavnosti;
da opravlja neprofitno dejavnost;
da so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 1. člena;
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt
aktivnosti za naslednje leto;
ki za sofinanciranje dejavnosti in programov v tekočem letu
niso podali prijave na druge javne razpise občine Šmartno ob
Paki, kar se potrdi s podpisom izjave;
druga merila, navedena v javnem razpisu.
PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA!
Društva, ki se prijavijo za sofinanciranje svojih dejavnosti in
programov na Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa
v občini Šmartno ob Paki za leto 2017 ali na Javni razpis za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Šmartno ob Paki v letu 2017, niso upravičena do sofinanciranja
enakih programov in dejavnosti po tem javnem razpisu. Sofinanciranje
izvajanja rednih dejavnosti in programov s področja kmetijstva in
športa se namreč ureja s posebni pravilniki, zato navedene dejavnosti
niso predmet financiranja po tem javnem razpisu.
4. Višina sredstev
V letu 2017 znaša višina skupnih sredstev za sofinanciranje društev
17.000,00 EUR (PP 18033003). Za delovanje kulturnih in turističnih
društev se nameni 50% skupnih sredstev, za delovanje socialnih
in humanitarnih društev se nameni 10% skupnih sredstev, 40%
preostalih sredstev pa se nameni sofinanciranju ostalih društev.
5. Oddaja vlog
Društva, ki se bodo prijavila na javni razpis, morajo poleg vloge
priložiti še:
poročilo o delu društva v letu 2016;
vsebinski in finančni plan dela društva za leto 2017;
evidenco vseh članov iz občine Šmartno ob Paki s plačano
članarino;
kopija odločbe o vpisu v register društev;
podpisan osnutek pogodbe.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani
www.smartnoobpaki.si ali na Občini Šmartno ob Paki v času uradnih
ur v tajništvu.
2017 MAREC, APRIL
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Vlogo, skupaj z vsemi prilogami, je potrebno poslati najkasneje
do 15. 3. 2017 na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, z navedbo »Javni razpisdruštva 2017«. Vloga se lahko odda tudi osebno v tajništvu
Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo prijav po pošti s priporočeno pošiljko ali do17. ure
oddana v tajništvu Občine Šmartno ob Paki.
6. Postopek obravnavanja vlog
Pravočasno prispele vloge bo obravnaval Odbor za
negospodarstvo. Vloge, ki bodo nepravočasne, bodo izločene iz
postopka ocenjevanja in bodo s sklepom zavržene. Društvo, ki bo
podalo vlogo pravočasno, vendar bo le ta nepopolna, bo pozvano
k dopolnitvi vloge.
O dodeljenih sredstvih javnega razpisa bodo prijavljena društva
obveščena najkasneje v roku 30 dni od datuma zaključka javnega
razpisa. Z društvi, ki bodo uspešni na javnem razpisu, bo župan
Občine Šmartno ob Paki sklenil letno pogodbo o sofinanciranju
društva v letu 2017.
7. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na
tel. št. 03 898 49 50 v času uradnih ur Občine Šmartno ob Paki ali
po e- pošti obcina.smartno@siol.net.
Številka: 039-0001/2017-1
Datum: 15. 2. 2017

Župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

OBVESTILO
Občinska uprava

bveščamo vas, da je od 11. 1. 2017 do vključno 10. 3. 2017
O
za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 31. 8. 2017 za ukrep 2,
objavljen na spletni strani občine Šmartno ob Paki

http://www.smartnoobpaki.si Javni razpis za dodelitev
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Šmartno ob Paki, kjer so poleg besedila Javnega razpisa
na voljo tudi prijavni obrazci. Sredstva v višini 14.390,00 EUR
so zagotovljena v proračunu občine za leto 2017 za naslednje
ukrepe:
1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo,
2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de
minimis),
4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de
minimis),
5. pomoč za gozdarstvo (de minimis),

NEPOVRATNA
SREDSTVA IN
BREZPLAČNO
ENERGETSKO
SVETOVANJE

Franc Šporn, energetski
svetovalec
imsko obdobje, katero
Z
je bilo dovolj dober
pokazatelj za porabo energije

za ogrevanje, se je prevesilo
v drugo polovico, s tem pa se
tudi ogrevalna sezona počasi
zaključuje. V času ogrevanja
stanovanj oz. stanovanjskih
objektov smo lahko ugotovili,
kaj bi bilo potrebno postoriti,
da bi bila bivalna klima
ugodnejša in s tem tudi stroški
za ogrevanje manjši. Posebno
to velja za starejše stanovanjske
objekte, predvsem tiste , ki so
bili zgrajeni v drugi polovici
prejšnjega stoletja (v 60.,70. in
80. letih). Ti objekti so večinoma
zgrajeni iz materialov, ki danes
ne ustrezajo sodobni gradnji
in energetskim zahtevam.
Poleg tega je bilo veliko
objektov zgrajenih po načelu
samogradnje (v lastni režiji), saj
je to v tistih časih bilo normalno.
Da bi energetsko stanje tako
zgrajenih objektov popravili
je na voljo kar nekaj ukrepov,
katerih cilj je zmanjšanje
porabe energije za ogrevanje.
Najpogostejši
in
najbolj
enostavni ukrepi, kateri ne
posegajo v statiko zgradbe,
so predvsem ukrepi na ovoju
stavbe. Med najpogostejšimi
ukrepi je to zamenjava
stavbnega pohištva, namestitev
toplotno izolacijske fasade in
izolacija podstrehe. V kolikor
so ti trije ukrepi izvedeni bo
posledično obstoječi ogrevalni
sistem predimenzioniran, zato
ga je smiselno posodobiti.
Posodobitev
in
prenova
ogrevalnega sistema je v
pogostih
primerih
zaradi
starosti in iztrošenosti prav

tako potrebna. V zadnjem času
se najpogosteje vgrajujejo
sodobne peči na polena, pelete
in sekance, ki pa naj imajo
prigrajen hranilnik ogrevalne
vode.
Kot druga varianta posodobitve
ogrevalnega sistema pa se
najpogosteje
uporabljajo
toplotne
črpalke,
katere
dosegajo zelo dobre rezultate
(prihranke), gledano z vidika
porabe energije in s tem
stroškov za obratovanje.
Vse
te
ukrepe
država
spodbuja in sicer z dodelitvijo
nepovratnih sredstev. Višina
nepovratnih sredstev znaša do
20% naložbe v posodobitev.
Nosilec dodelitve je EKO sklad,
javni sklad RS in sicer preko
javnih
razpisov.
Trenutno
veljavni razpis za vse te
posodobitve je razpis z oznako
37SOB-OB16.
Pridobitev
sredstev
je
sorazmerno enostavna, saj
je potrebno le oddati vlogo s
predračunom za nameravano
naložbo. Vlogo je potrebno
vedno oddati pred pričetkom
del.
Da si zagotovite popolno
vlogo vam država preko EKO
sklada nudi tudi brezplačno
energetsko
svetovanje,
katerega cilj je zagotavljanje
pravilnosti posega, predvsem
po tehnični plati. Pri svetovanju
vam bo strokovno usposobljen
energetski svetovalec podal
smernice in zahteve za
pravilnost ukrepa kakor tudi
pomoč za oddajo vloge za
dodelitev nepovratnih sredstev.
Svetovanje
za
občane
Občine Šmartno ob Paki je
na voljo vsak petek od 17.30
dalje v Mladinskem centru,
vendar po predhodni najavi
ne telefon tajništva občine
(03/89-84-950)

6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja (ostali ukrepi).

NOV DEFIBRILATOR
Občinska uprava

O

bčina Šmartno ob Paki je v sodelovanju in na pobudo
Športnega društva nabavila še en defibrilator, ki je
nameščen pri športnih objektih oz. osnovni šoli. S tem se v občini
nadaljujejo aktivnosti na področju preventivnega zdravstva, saj
sta bila v preteklih letih nameščena že dva podobna aparata.
Za uporabo le-teh je seveda potrebno ustrezno znanje,
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zato bo v naslednjih tednih ponovno organizirano ustrezno
izobraževanje oz. usposabljanje. Na zborih krajanov je bil
namreč zaznan velik interes občanov za tovrstne aktivnosti.
O točnih terminih bodo zainteresirani pravočasno obveščeni.
Na ta način dokazujemo skrb za naše zdravje in pripravljenost
pomagati pomoči potrebnim. Načrtujemo, da bomo s podobnimi
akcijami nadaljevali tudi v prihodnje.

Utrip občine
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DIMNIKARSKA SLUŽBA

OBVESTILO
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 22. 2. 2017 do vključno 17. 3.
2017 na spletni strani Občine Šmartno ob Paki http://www.
smartnoobpaki.si objavljen Javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem za leta 2017, 2018 in 2019,
kjer je poleg besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazec.

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2017

inistrstvo za okolje in prostor je v skladu z zakonom o
M
dimnikarskih storitvah, ki je začel veljati novembra lani,
objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev z

ustreznimi dovoljenji in licencami. S tega seznama lahko
uporabniki dimnikarskih storitev najkasneje do konca junija
2017 izberejo dimnikarsko družbo. V primeru, da do takrat
izbora ne opravijo, se šteje, da so izbrali izvajalca, ki je na dan 31.
decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno
službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za
opravljanje dimnikarskih storitev. Seznam je objavljen na spletni
strani MOP kot tudi na občinski spletni strani.

Občina Šmartno ob Paki

istilna akcija na območju Občine Šmartno ob Paki bo potekala
Č
v soboto, 1. 4. 2017 od 8. do 12. ure in se bo zaključila pri
Mladinskem centru z manjšo pogostitvijo. Udeleženci čistilne
akcije se zjutraj zberejo na zbirnih lokacijah, ki so navedene
v spodnji tabeli. Tam bodo predsedniki vaških skupnosti ali
njihovi namestniki razdelili nekaj vreč za pobrane odpadke. Vse
udeležence prosimo, da sami poskrbijo za primerno zaščitno
obleko, obutev in opremo. Opozarjamo, da se vsak udeležuje
čistilne akcije na lastno odgovornost, zato poskrbite za svojo
varnost.
Lokacije zbirnih mest po posamezni vaški skupnosti so prikazane
v naslednji preglednici:
VAŠKA
SKUPNOST

PREDSEDNIK VS

GAVCE-VELIKI
VRH
GORENJE

DRAGO NEŽMAH

MALI VRH
PAŠKA VAS

TOMAŽ LESNJAK
FRANC
DROFELNIK

PODGORA

GREGOR
BRATKOVIČ

REČICA OB PAKI

NATALIJA
ZABUKOVNIK
ŽIGA GORJUP
JURE PART

SKORNO
SLATINA
ŠMARTNO OB
PAKI
VELIKI VRHGAVCE

MIRAN DOBRAVC

ROMANA
MAROVT
DRAGO HRAMEC

ZBIRNO
MESTO
UDELEŽENCEV
BRUNARICA
ŠRD
KULTURNI DOM
GORENJE
PRI BEVCU
STARI GASILSKI
DOM PAŠKA
VAS
NOVO
PARKIRIŠČE
PLANINCEV
PRI C1
LOVSKI DOM
GORENJSKI
KLANEC
MLADINSKI
CENTER
PRI IGRIŠČU

DRUŽENJE
UDELEŽENCEV
MEDNARODNEGA
PROJEKTA MDCP
Urban Hrastnik

petek, 3. 2. 2017, so se v
V
dvorani Marof, na povabilo
Mladinskega centra in Občine

Šmartno ob Paki, zbrali
udeleženci
mednarodnega
projekta
»Medkulturnost
družbe za večjo civilno
participacijo« (MDCP), ki so
pomagali pri uspešni izvedbi
projekta. Povabljeni so bili vsi,
ki so prostovoljno pomagali
pri tem velikem in odmevnem
projektu, ki je v Šmartno ob
Paki prinesel mednaroden
duh. Tako velikega projekta
ne bi bilo mogoče izvesti brez
njihove dobre volje ter pomoči.
Pri projektu so pomagali
ljudje, ki so gostili goste iz
Srbije na svojih domovih,
spremljali in vodili skupine
mednarodnih
udeležencev,
kulturno popestrili dogodke,
prevajali, prevažali goste,
pomagali pri pripravi hrane
za goste, pomagali pri
organizaciji dogodkov in še bi
lahko naštevali. Ob druženju
so se vsi udeleženci spomnili,
kako so se imeli na projektu
in obenem tudi evalvirali
projekt. Pogled so usmerili
tudi v prihodnost in razmišljali

kakšne (mednarodne) projekte
bi si želeli v prihodnje. Ob
tem so se prav vsi udeleženci
projekta strinjali, da je bil
projekt uspešen ter, da so vsi
pripravljeni pomagati tudi
pri nadaljnjih (mednarodnih)
projektih, kar je res zelo
razveseljivo. Glede na to gre
verjeti, da bosta organizatorja
projekta MDCP, Mladinski
center Šmartno ob Paki ter
Občina Šmartno ob Paki,
poskrbela še za kakšno
druženje ob dobri hrani in
pijači, v zahvalo za pomoč
udeležencem pri še kakšnem
uspešno izvedenem projektu.
Za dobro voljo in vzdušje pa
se ob tako dobri družbi tako
ali tako ni za bati, kar se je prav
tako potrdilo na tokratnem
druženju.
Naj spomnimo, mednarodni
projekt MDCP je potekal ob
zadnjem občinskem prazniku
naše občine in je v Šmartno ob
Paki pripeljal 133 ljudi iz Srbije,
Hrvaške ter Avstrije. Ti so se
družili s Šmarčani od petka, 11.
11. do nedelje, 13. 11. 2016,
ter obogatili že tradicionalne
prireditve, ki potekajo ob
občinskem prazniku, katerim
so organizatorji dodali še nekaj
novih dogodkov. V sklopu
projekta se je občina Šmartno
ob Paki pobratila z občinami
Vrnjačka Banja iz Srbije,
Breznički Hum iz Hrvaške ter
Weissenstein iz Avstrije.

Vabljeni tudi člani društev, ki se pridružijo vaškim skupnostim.
To bo »klasična« oziroma običajna čistilna akcija, torej se čiščenje
izvaja ob poteh, cestah, ob železnici, divjih odlagališčih….,
nikakor pa ne čiščenje lastnih domov. Temu je namenjeno
zbiranje kosovnih odpadkov po posameznih gospodinjstvih, ki
poteka preko celega leta na klic oziroma naročilnico, ter odprtje
zbirnega centra vsako 1. in 3. soboto v mesecu. Koordinatorka
čistilne akcije je Bernarda Drev (031 592 184).
2017 MAREC, APRIL
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Med ljudmi

VS ŠMARTNO OB PAKI
Maja Ažman

SLUŽBOVANJE V VOJSKI JE ZAME POSEBNA
ČAST
Maja Ažman

R

V

odboru Vaške skupnosti Šmartno ob Paki smo v zadnjih dveh
letih veliko pozornosti namenili varni prometni prihodnosti v
naši občini. Opozarjamo na neurejene razmere v cestnem prometu
skozi naše središče, zato smo na občinsko upravo naslovili predlog
o namestitvi radarja. S postavitvijo opozorilne merilne table, tako
smo prepričani, ne bomo dolgoročno zaustavili divjanja po naših
cestah. V septembru smo z županom, tajnikom, predsednikoma
odbora za gospodarstvo in negospodarstvo ter predsednikom
Sveta za preventivo v cestnem prometu pripravili omizje na
temo prometne varnosti in se dogovorili za nekatere preventivne
ukrepe v naši občini. Podprli smo pobudo stanovalcev blokov, ki so
predlagali ureditev oz. omejitev prometa po parkirišču pred bloki
in predlagali, da se zaradi pogostega nedovoljenega ustavljanja
na cestišču pred lekarno in pekarno postavi ustrezen prometni
znak oz. prestavi bankomat na drugo lokacijo. Poleg pomanjkljive
prometne varnosti pa imamo v občini še drug akuten problem
– nezadostno zdravstveno oskrbo. Zaradi nestalnosti zdravnika
in pediatra so oškodovani občani, ki tako ne dobijo stalne
zdravstvene oskrbe. Še naprej se bomo zavzemali za ureditev
peš poti po občini – na občinsko upravo smo naslovili predlog
ureditve poti od mosta v Slatinah do Rečice ob Paki ter postavitev
klopi in košev za smeti na sprehajalni poti ob Logu. Na našo
pobudo in z dogovorom z gospodom Felkerjem iz pristojnega
ministrstva je bila sanirana cesta skozi center Šmartnega ob Paki,
rešili smo tudi problem družine Petek glede strešnice, ki je prej
bila speljana na pločnik.
Ob koncu leta smo obiskali knežje mesto, se sprehodili po celjskih
ulicah in spoznali bogato zgodovinsko in kulturno dediščino tega
mesta ob Savinji.

edkokatera deklica sanja
o tem, da bo vojakinja,
ko bo velika. A vse več
jih je, ki se odločijo za
vojaško uniformo. Tudi Anja
Potočnik, ki je ni oblekla
po naključju, saj je o tem
sanjala že kot majhen otrok.
Po 7 letih, kolikor je že v
Slovenski vojski, še vedno z
navdušenjem opravlja svoj
poklic, zase pa pravi, da je
domoljub v najbolj srčnem
pomenu te besede.
Mami in babi sta imeli sprva
pomisleke, ko je Anja izrazila
željo, da bo vojakinja, a sedaj
ji vsa družina in prijatelji
dajejo nepredstavljivo oporo
in spodbudo pri njenem
delu. Njen delavnik teče po
ustaljeni rutini, a je to ne
moti. Poleg adrenalina jo
občutek pripadnosti organizaciji in ekipi najbolj izpopolnjuje.
V četi gorskega polka ima odlične sodelavce, zaupanje med
kolegi pa jih tesneje povezuje, posebej takrat, ko so na misiji ali
ko pomagajo policiji pri varovanju državnih meja. 6-mesečna
misija na Kosovem je potrdila njene želje, da je izbrala pravo
pot.
V prostem času rada smuča in kolesari, spodbuja šmarške
mlade nogometaše ter navija za dirkača Marqueza in to
tako navdušeno, da bo tattoo »mravljica« kmalu krasil njeno
zapestje. Svoj čas pa rada nameni tudi mali nečakinji, ki ji na
otroški način vedno znova pokaže, da je treba užiti prav vsak
trenutek.
Zanimivost:
Prvič so bile ženske v večjem številu vključene v vojaške enote v začetku
19. stoletju, in sicer med špansko vojno proti Napoleonu. Razmere
so se od takrat spremenile: Vojakinje niso več redkost ali predmet
stereotipov. Služenje vojaškega roka je za ženske obvezno v Izraelu, pri
nas je 16 % žensk med poklicnimi vojaki, kar Slovenijo uvršča v sam vrh
vojaških organizacij, v katerih se zaposlujejo tudi ženske.

ZAHVALA

Ivanka in Miran Irman

Z

di se komaj verjetno pa se je vendarle zgodilo. Naš novi dom je v dobrega pol leta kar dvakrat zajel požar. Obilo nesreče
je prineslo obilo težav. Sami jim seveda nismo bili kos, a na naše neizmerno zadovoljstvo se je pokazalo, da v trenutkih, ko
nas je sreča pustila na cedilu, nismo ostali sami. Prijateljstvo in znanstvo je tudi v tem primeru opravilo preizkus brezpogojne
pomoči v stiski. Tako kot človek težko najde besede za tisto, kar se mu je zgodilo, je nemogoče najti tudi prave besede globoke
in srčne zahvale za vse tiste, ki so nam nesebično ponudili roko podpore. Gasilci iz Šmartnega ob Paki, naši sosedje, prijatelji in
znanci, Občina Šmartno ob Paki, Bojan Prašnikar z družino, Darko Polkleka z družino, Golob Luka z družino, Cementninarstvo
Polak iz Gorenja, Kovačevi iz Podgore, Zavarovalnica Adriatic poslovalnica Roman Kavšek iz Šoštanja… Vsem gre neizmerna
zahvala za nikoli pozabljeno pomoč v trenutkih, ko roka opore še kako dobro dene.
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Pestro in družabno

TRADICIONALNI POHOD V POČASTITEV
KULTURNEGA PRAZNIKA
Janko Avberšek

rekreacijsko društvo Gavce Veliki Vrh je tudi letos
Šga portno
organiziralo pohod na Goro oljko na Kulturni praznik , ki se
je udeležilo 39 pohodnikov. Pot nas je peljala od Športnega
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Po dobri uri hoje smo dobro razpoloženi in polni energije
prispeli na našo Goro Oljko, opravili skupno fotografiranje in
izrekli pohvale organizatorjem za izvedbo pohoda z apelom,
da ta tradicionalni pohod ostane v planu dela društva tudi za
naslednje leto.

centra Gavce proti Velikemu Vrhu do kmetije Ježovnik, kjer
smo po kratkem počitku in okrepčilu pot nadaljevali do
Bezgovca, kjer smo bili navdušeni nad kratkim kulturnim
programom v katerem sta nastopila Neli Štefanič in Anti
Kačičnik z recitali Prešernovih pesmi. Seveda ni manjkalo tudi
slovenskih pesmi,  ki smo jih zapeli skupaj z Milico  in Lidijo.

Društvo ljudske tehnike letos
praznuje častitljiv jubilej
E. Šterbenk, fotografiji: Arhiv DLT

ve leti po vojni, leta 1947, so v
D
Šmartnem ob Paki ustanovili društvo
ljudske tehnike. Jugoslavija se je tiste

čase odločila za industrijski razvoj in ljudi
je bilo potrebno izobraziti, da bodo kos
sodobnemu življenju. Na tem področju
so predhodniki orali ledino, saj je bilo naše
društvo ustanovljeno prej kot državna
zveza. Kmalu so se izoblikovale sekcije,
ki so se ukvarjale z motoroznanstvom,
modelarstvom, radijskimi zvezami, s
fotografijo, filmom in z vsem, kar je dišalo
po tehniki, da o avtošoli in moto športu niti
ne govorimo.
Praznično leto smo začeli s koledarjem,
kjer smo objavili arhivske fotografije,
katerih zgodbe so na kratko zapisane na
hrbtni strani.V vitrini na kulturnem domu
si že lahko ogledate nekaj fotografij, ki
dokumentirajo našo sedem desetletij
dolgo pot. V začetku marca bomo

organizirali praznični občni zbor, na
katerem bomo zaslužnim članom podelili
priznanja. Za poletni čas – od srede junija
do srede julija – pripravljamo razstavo
fotografij, dokumentov in eksponatov, ki
jih hranimo v našem arhivu ter klubskih
prostorih. Višek bo praznovanje doseglo
1. 7. 2017, ko bomo organizirali Pilihov
memorial. Ob tej priložnosti bomo izdali
še zbornik, ki ga prav tako že pripravljamo.
Pri njegovem oblikovanju in tisku nam bo
pomagala Slovenska veteranska avtomoto
zveza, katere člani smo.
Na dosežke predhodnikov smo ponosni
in v sedanjih sekcijah Avto moto društvo
ŠP, ljubitelji starodobnih vozil, modelarji
ter ljubitelji starodobnih koles smo lani in
letos še posebej zavihali rokave. Klubske
prostore smo temeljito obnovili, uredili
arhivsko gradivo in odkupili zemljišče pred
našim objektom, kjer so stale odslužene
garaže. Le-te smo odstranili in na njihovem
mestu je že zgrajena betonska ploščad, na
katero bomo postavili nadstrešnice in jih
dali v najem. Na ta način bomo v bodoče
krili del stroškov našega delovanja.

NOVICE ODBORA INVALIDOV ŠMARTNO OB PAKI
Stanislav Majhen, predsednik

dbor invalidov je bil zelo
O
dejaven. Poleg športnega
srečanja z zvezo delovnih

invalidov Mozirje in Zgornje
Savinjske doline smo imeli že
19. srečanje v športnih igrah
pri nas v Šmartnem ob Paki,
tako, da letos praznujemo že 20.
srečanje katero bo v Mozirju.
Že
tradicionalno
srečanje
naših članov in članic, ki ga prirejamo v sklopu občinskega
praznika, smo jih presenetili z lepim kulturnim programom. V
goste so nam prišle pevke iz medobčinskega društva Velenje in
upokojenk Velenje. Presenetil nas je tudi Robert Goličnik s svojimi
harmonikarji. Povabili pa smo tudi nadobudnega harmonikarja

ZLATA LISICA
Vika Trebičnik

godaj zjutraj smo se odpravili na pot v Maribor. Čeprav ni
Z
snežilo sem se počutila kot, da sem na Aljaski, no vsaj oblečena
sem bila tako. Vožnja z avtobusom je bila običajna, nič posebnega

Dragi sokrajani in drage sokrajanke, če
imate kakšno zanimivo fotografijo ali
predmet, ki dokumentira delovanje našega
društva, vas prosimo, da nas obvestite in
nam ga posodite, da ga dokumentiramo.
Prav tako bomo veseli zanimivih zgodb
in kakršnih koli informacij, ki bodo
pripomogle k poznavanju naše zgodovine.
Prosimo vas, da nas pokličete na številki
031 318 644 (Dani) ali 031 360 663 (Emil).
Veselimo se pogovora z vami.

DLT Fičo: Generacije so prve vozniške izkušnje
pridobile za volanom Fička.

Urbana Goltnika iz Mozirja, ki ima Dawnov Sindrom. Vzdušje
je bilo zelo lepo in še dolgo v popoldne se je razlegala pesem v
prostorih Mladinskega centra. Ne smemo pa pozabiti tudi naše
humanitarno delo, to je razdeljevanje prehrambenih paketov in
majhnih daril pozornosti našim članom in članicam.
Tudi 30. delni občni zbor smo imeli, katerega se je udeležilo
veliko povabljenih članov in članic. Poročali smo o našem delu v
preteklem letu. Letos praznujemo okroglo 30. obletnico delovanja
odbora invalidov Šmartno ob Paki . Proslavo bomo imeli ob že
tradicionalnem srečanju naših članov in članic, ki jo prirejamo v
sklopu občinskega praznika.
Bilo je naporno vendar smo zastavljene cilje uresničili. Tudi župan
občine Šmartno ob Paki gospod Janko Kopušar je bil zadovoljen
z našim delom in nam čestital za našo 30- letnico obstoja odbora
invalidov Šmartno ob Paki.
Še naprej bomo delali kot prostovoljci, kar nam je v veliko veselje
saj največje zadovoljstvo za opravljeno delo je ko vidiš zadovoljne
in nasmejane obraze, ter iskreno zahvalo za trud.
vzhičen. Gledanje, kako smučarke lahkotno drsijo po strminah
te navduši. Čeprav sem dobro spoznala polarni mraz, ta dan ne
obžalujem tega, da sem obiskala Zlato lisico.

se ni zgodilo. Takrat se še nisem zavedala, kako vznemirljiv dan
čaka name. Ko smo prispeli na prizorišče, kjer se je dogajala Zlata
lisica, sem v treh sekundah začutila mraz, ki sem ga želela utišati
s štirimi pari debelih nogavic. Ko se je tekma začela je zvočnik
zavzela epska glasba in prav gotovo je vsak, ki je stal tam bil
2017 MAREC, APRIL
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Pestro in družabno

SPREHOD PO PREPROGI BESED

Z

adnji januarski petkov večer
v Kulturnem domu Gorenje
je bil tokrat posvečen poeziji, saj
se je predstavil oče naše članice,
Edvard Franc Gabrič. Gabrič
je novembra lani preko JSKD
Območne izpostave Trbovlje
pri 73. letih izdal prvo pesniško
zbirko z naslovom Preproga
besed in z veseljem so ga tudi naši kulturniki povabili v goste. V
večeru, katerega je v obliki intervjuja z očetom povezovala Edita
Gabrič, so pesmi brali predvsem člani kulturnega društva Gorenje.
Vsak je tako prispeval delček v mozaik večera in prav vsak je na
svoj poseben, a čudovit način, interpretiral poezijo Gabriča.
Kot lahko preberemo v spremni besedi Marjana Pungartnika,
je Gabrič v zbirki zbral svoje pesmi tako, da bi prikazale potek
njegovega življenja z vseh vidikov, ki so ga zanimali – kot
sprehod po preprogi. Pungartnik dodaja, da je Gabrič »aktualen v
ocenjevanju vsakdanjika, pri čemer potegne s policisti proti vladi,
z reveži proti bogastvu, s poštenjem proti nepoštenju, s pametjo
proti nespameti, s srčnostjo proti brezsrčnosti«.
Kulturniki že vabijo tudi na naslednjo prireditev, ki bo v soboto, 11.
3. 2017. Tokrat so povabili v goste Kulturno društvo Zasip z Bleda,
ki bo predstavilo igro Usodna pletna.

GOSTOVANJE KULTURNEGA DRUŠTVA
GORENJE
Marjana Boruta

Na povabilo Kulturnega društva iz Zasipa pri Bledu smo se
člani igralske skupine Kulturnega društva Gorenje odpravili na
gostovanje k njim. Z igro »Poročil se bom s svojo ženo« smo
napolnili dvorano tamkajšnjega kulturnega društva in gledalce
spravili v smeh. Po končani predstavi smo s člani društva še
poklepetali in jih povabili k nam v Gorenje. Tako bodo 11. 3.
2017 prišli k nam v goste z igro »Usodna pletna« katere avtorja
sta Lucija in Aljaž Vidic. Naj zapišemo še to, da je Lucija naša
nekdanja sovaščanka in tudi igralka v našem društvu, Lucija
Fužir, ki zdaj prebiva v Zasipu. Naslednji dan pa sta nas Lucija in
Aljaž povabila na ogled blejskih znamenitosti.
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TRADICIONALNI ZIMSKI POHOD KD
GORENJE
Miran Dobravc

K

D Gorenje že nekaj let
obeleži kulturni praznik
s tradicionalnim zimskim
pohodom. V sredo, 8. 2. 2017,
smo se pohodniki zbrali pred
kulturnim domom v Gorenju
in dobre volje vzeli pot pod
noge. Skupina je štela 52 pohodnikov. Pot nas je, tako kot vsako
leto, najprej vodila proti Gneču, nadaljevala čez Lepo Njivo in čez
Skorno nazaj v Gorenje. Letos so se nam pridružili trije konjeniki
in konjska vprega s kočijo. Nekateri so se lahko del poti peljali z
njo. V Lepi Njivi nas je tudi tokrat gostil Brinovšek Franc, ki nam
je pripravil okrepčilo. Postanek smo izkoristili za kratek kulturni
program ob kulturnem prazniku. Med nami je bilo kar nekaj dobrih
pevcev in zato na pohodu ni manjkalo vesele pesmi. Pohod smo
zadovoljni zaključili s toplim obrokom v dvorani Kulturnega doma
v Gorenju. Vsako leto se nam pridruži nekaj novih članov in upam,
da bo tako tudi drugo leto na 20. tradicionalnem pohodu. Prisrčno
vabljeni!

Naj bo vsak dan kulturni dan!
Barbara Trebižan

V

Kulturnem društvu Gorenje smo ob slovenskem kulturnem
prazniku razmišljali o umetnosti: o slikarstvu, arhitekturi,
gledališču, literaturi, plesu, glasbi in filmski umetnosti. Opomnili
smo na slovenske umetnike in njihova dela. Umetnost je sol
našega življenja. Včasih tako samoumevna, da je prezrta.
Kadar govorimo o kulturi, v resnici govorimo o svojem življenju.
Kultura je, kako se ljudje
med seboj pogovarjamo
in kdaj molčimo. Kultura
je, kako drug drugemu
prisluhnemo ali pa drug
drugega ne želimo slišati.
Kultura je, kako drug
drugega razumemo ali ne
razumemo. Kultura je, ali
spoštujemo naše znanje
in kdaj ga podcenjujemo.
Kultura je tudi, ali smo
kot
družba
kritični
ali
»kritizerski«.
Kako
doživljamo rojstva in kako
smrti. Vse to je naša kultura.
Bodimo kulturni! Bodimo aktivni na različnih kulturnih
področjih. Petje v pevskem zboru, igranje inštrumenta, spoštljivo
spremljanje kulturne prireditve, pozdravljanje, iskren pogled v
oči, kulturno navijanje na športnih dogodkih, igra, ples, likovno
ustvarjanje. Četudi marsikdo tega ne opazi ali ne ceni, kot bi
želeli. Vse to nas neizmerno bogati.
Naj nas kultura bogati v otroštvu, v času mladostništva, v zrelih
letih in na jesen naših dni.
Življenje nas lahko marsičesa oropa ali za marsikaj prikrajša. Če
je kultura del nas, če nas osrečuje in bogati, potrebujemo zelo
malo, da smo srečni in tega nam ne more nihče vzeti.
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ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
Zoran Stojko Krevzel, predsednik ŠD Šmartno ob Paki

V

Športnem društvu Šmartno ob Paki (Nogometni klubu
Šmartno 1928), so se konec preteklega leta zgodile večje
spremembe. Na izrednem občnem zboru društva je dotedanjega
predsednika Ferdinanda Krbavaca zamenjal član Upravnega
odbora Zoran Stojko Krevzel.
V ŠD Šmartno ob Paki delujemo člani, ki opravljamo svoje delo
volontersko. Tako otrokom in igralcem članske ekipe poskušamo
omogočiti najboljše pogoje za odlično počutje. Če imate voljo in
čas, vabimo vse zainteresirane, da se včlanite v ŠD Šmartno ob Paki
ter s svojim delom pomagate pri delovanju društva. S pozitivnim
razmišljanjem in ustvarjanjem prijetnega okolja, boste tako lahko
tudi Vi dodali svoj prispevek društvu z dolgoletno tradicijo.
Trudimo se, da bi nogometni klub ponovno dvignili na nivo, na
kakršnem je bil v svojih najboljših časih. Nogomet se v Šmartnem
ob Paki igra že skoraj 90 let!
Preživel je izključno zaradi vzgoje lastnega igralskega kadra, ki
zagotavlja najbolj zdrave temelje za obstoj kluba in razvoj zdravih
osebnosti, ki jih združuje ljubezen do nogometne igre. Vzgoja
lastnega igralskega kadra, je glavno vodilo našega dela.
Naši mladi nogometaši tekmujejo v starostnih skupinah U-9, U-11,
U-13, U-15, U-17 in U-19. Po zaključenem jesenskem delu, se lahko

ZIMSKI REZ VINSKE TRTE
Alojz Slemenšek

K

ljub dežju in nizkim temperaturam se je veliko število članic
in članov Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki udeležilo
strokovnega srečanje z naslovom Zimski rez vinske trte, ki smo
ga izvedli 3. februarja v Malem vrhu pri Bojanu Rakunu, ki je nam
skupaj z mamo Štefko pripravil lepo dobrodošlico.
Najprej smo imeli pred zidanico kratko predavanje na temo Zimski
rez vinske trte, nato pa še praktični prikaz v vinogradih Alojza
Svetec in Bojana Rakun. Znanje nam je prenašal g. Roman Štabuc
univ.dipl.inž.kmet. s Kmetijskega zavoda Maribor. Poudaril
je,da zimska rez trte ostaja najbolj strokovno vinogradnikovo
tehnološko opravilo, s katero ustvarjamo izhodišče za nov
vinski letnik. Z rezjo trte zagotavljamo pravilno razmerje med
količino, kakovostjo in gospodarnostjo, ob tem pa vplivamo na
trajno ohranjanje obstoječih vzgojnih oblik in omogočimo vse
pogoje za dolgoročno pridelavo stabilnih vsakoletnih količin

pohvalimo z odličnimi rezultati mladih selekcij. Tako združujemo
110 aktivnih igralcev v mladinskih selekcijah in 24 igralcev v
članski ekipi.
S treningi po posameznih starostnih skupinah smo že pričeli.
Vse, ki še niste vključeni v vadbeni proces vabimo, da se vključite
v redno vadbo. Če ste bili zadovoljni z izvedbo nogometnega
kampa Martinko in nam zaupate, potem ni ovir, da bi se nam
pridružil vaš otrok.
Vse bralce pa vabimo, da pridete na igrišče ŠD Šmartno ob Paki in
si ogledate katero od tekem naših selekcij. Podprimo naše vijolice
pri tekmovanju ter jim z bučnim navijanjem pomagajmo k še
boljšim rezultatom!
Gremo Šmartno, Šmartnooo…
kakovostnega pridelka grozdja. Izvedeli smo vse novitete reza
vinske trte in prejeli napotke, kako izvajati rez v letu 2017. Letos je
to opravilo še posebej pomembno, saj je bila lansko leto ponekod
kar huda pozeba, to pa pomeni, da bo tudi zimska rez drugačna.
V mesecu juniju pa se bomo zopet srečali na delovnem srečanju z
naslovom: Zelena dela v vinogradu.

DELOVNA POKUŠNJA VIN
Alojz Slemenšek

V

petek, 20. januarja 2016, smo izvedli prvo delovno srečanje
vinogradnic in vinogradnikov Društva vinogradnikov
Šmartno ob Paki z naslovom »Delovna pokušnja vin
letnika 2016«, pod strokovnim vodstvom Tadeje Vodovnik
Plevnik, univ.dipl.inž.kmet s Kmetijskega zavoda Maribor.
Srečanja se je udeležilo lepo število vinogradnikov, ki so prinesli
na pokušnjo 40 vzorcev belih in rdečih vin. Letos smo lahko s
kvaliteto zelo zadovoljni, seveda pa so pri vinih ugotovljene
tudi napake, redkeje bolezni vin. Ravno temu, kako odpraviti
napake ali bolezni vin pa je to srečanje tudi namenjeno.
Na osnovi delovne pokušnje vin pričakujemo letos odlična vina in
odlične rezultate na ocenjevanju vin v aprilu 2017.
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S HODNIKOV ŠMARŠKE ŠOLE
Mojca A. Juras, prof., Bojan Juras, ravnatelj

D

ragi naši šolarji, spoštovani krajani Šmartnega in ostali bralci
ŠOP-a,
kultura je tista, zaradi katere smo se kot narod brez svoje države
ohranili skozi dolga stoletja in zaradi kulture smo se v preteklosti
lahko merili in postavljali ob bok velikim narodom. Ravno veliki
France Prešeren je bil - vsekakor ne edini, zagotovo pa eden
pomembnejših – tisti, ki je poskrbel, da smo bili slišani in opaženi
od drugih.
Danes, ko imamo svojo državo, pa se mi zdi, da se vsega tega
premalo zavedamo - predvsem vrednosti svoje kulture; kulture
v preteklosti in danes. Veliko bolj mikavno je vse, kar prihaja od
drugod – pa naj bo to na državni ali naši, lokalni ravni. Mislim,
da na šmarški šoli s svojim delom v našem okolju pomembno
soustvarjamo kulturo vašega in našega, šmarškega okolja.
Trudimo se na številnih področjih – zaposleni mimo svojih
delovnih obveznosti in učenci prav tako v svojem prostem času.
Zato se vam, učenke in učenci ter cenjene sodelavke in sodelavci,
vsem skupaj ob minulem prazniku kulture zahvaljujem, kajti
zaradi vas, vaše ustvarjalnosti, požrtvovalnosti in pripadnosti
smo prepoznavna kulturna šola. A kultura niso le gledališke
predstave, zborovski nastopi, lutkovne igrice, razstave in likovna
ustvarjanja, literarni časopis, radijske oddaje … kultura se začne
in živi tudi v medosebnih odnosih. Kulturno je, dragi učenci, da
ne hodimo drug mimo drugega brez spoštljivega pozdrava iz oči
v oči – kolikokrat se zgodi, da švigate mimo učiteljev ali ostalih
odraslih obiskovalcev šole brez kulturnega pozdrava, kulturno
je, da opazimo in se, četudi kritično, a kulturno, odzovemo na
prizadevanja drugih.
Kulturno je, da v medosebnih odnosih rastemo in se trudimo za
bogatejši, lepši in kulturnejši vsakdan … Kultura je lepa slovenska
beseda in ravno okrog kulturnega praznika se jo tolikokrat valja po
ustih, namesto, da bi jo preprosto živeli. Kajti kultura je vsepovsod
okrog nas, kultura je naše življenje. Mi vsi smo del naše kulture
in vsi smo poklicani, da jo soustvarjamo in bogatimo. In tako
predvsem bogatimo drug drugega in sebe.
Spoštovani Šmarčani, vedno smo veseli, ko se udeležite naših
kulturnih prizadevanj in iz srca hvaležni, ko nam jih pomagate
soustvarjati. Vsem želim - tudi v imenu vseh z naše kulturne šole
– še veliko kulturnih doživetij ter čestitam ob minulem kulturnem
prazniku.
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Ob kulturnem prazniku je na šoli v torek, 7. februarja, potekal pester
kulturni dan, saj smo se posvetili zaključku celoletnega bralnega
projekta, ki ga je vodila pomočnica ravnatelja Petra Vnuk, podelili
priznanja številnim zvestim vztrajnim bralcem v okviru Bralne
značke in si ogledali kar dve izjemni gledališki predstavi, ki sta
nastali v okviru interesne dejavnosti mladih šolskih gledališčnikov
pod mentorstvom učiteljice Katarine Čokl. Ta veliki teater Letonček
je tako odigral mladinsko komedijo Prekletstvo zelenih štumfov,
Midi teater Letonček pa Le kdo še verjame v pravljice.
Še v okviru priprav na kulturni praznik so devetošolci pod
mentorstvom učiteljice Mojce A. Juras na mali oder dvorane Marof
postavili dve različni, a obe odlični uprizoritvi večne zgodbe o
ljubezni in bolečini nesrečnih ljubimcev Romea in Julije, ki sta
nastali pri ustvarjalnem pouku slovenščine. V krasnem večeru
pred polno dvorano so si številni obiskovalci lahko ogledali še dva
filmčka, ki so ju prav tako pripravili devetošolci pod mentorstvom
učiteljice Katarine Čokl.
Tudi najmlajši gledališčniki na šoli so se pod mentorskim vodstvom
učiteljice Sandre Omladič predstavili širšemu šmarškemu
občinstvu, in sicer v soboto, 21. januarja, na občnem zboru
Planinskega društva v dvorani Marof. Učenci so predstavili »V
starih časih je lušno bilo« - kako so se otroci igrali brez novodobnih
napravic in tako veliko bolj kvalitetno preživljali prosti čas.
Predstavili so se z izštevankami, s petjem, z igrami; vse skupaj pa je
odlično povezal petošolec Ambrož s harmoniko.
Tudi pevci našega MPZ se pridno in dosledno pripravljajo na
tradicionalno tekmovalno srečanje pevskih zborov Pozdrav
pomladi in tudi zato so se v mesecu februarju skupaj s svojo
zborovodkinjo Blanko Rotovnik udeležili intenzivnih pevskih vaj
na Ljubnem ob Savinji.
Poleg vseh številnih kulturnih dejavnosti pa pozimi na naši sončni
šoli, kjer smo uspešno zaključili prvo ocenjevalno obdobje in veselo
zakorakali v drugo, potekajo tudi številne priprave na tekmovanja
z najrazločnejših področij znanja. Tako so se naši učenci skupaj
s svojimi učitelji mentorji pripravljali na področna in državna
tekmovanja iz znanja angleščine, slovenščine, zgodovine, pisanja
pesmi Maraton poezije ipd. Najbolj pa nas je razveselil uspeh
osmošolca Janeza Simoniča, ki se je na državnem tekmovanju iz
znanja astronomije suvereno uvrstil med deset najboljših v državi
in se je 4. februarja skupaj z mentorjem Boštjanom Ketišem udeležil
izbirnega tekmovanja za udeležbo na mednarodni olimpiadi.
Ker v času priprave prispevka še ni bilo znanih rezultatov, Janezu
seveda iskreno čestitamo za vse doseženo, kakor tudi vsem ostalim
učenkam in učencev, ki s svojimi uspehi in predvsem znanjem
dokazujete, da se na šmarški šoli dela dobro.
Ker pa se zima kljub nekoliko zmernejšim temperaturam še ni
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poslovila, pa je prav, da pohvalimo tudi naše šestošolce, ki so en
januarski teden s svojimi učiteljicami preživeli v šoli v naravi in
se učili ne le spretnosti na belih strminah, ampak tudi življenja v
naravi in drug z drugim v prijateljstvu in strpnosti.

DELAVNICA ŠČETKANJA ZOB
Mojca Nežmah

N

ovo leto 2017 smo DPM – ovke začele zelo obetavno, saj smo
že v začetku leta izvedle delavnico, ki je bila zelo uspešna.
Med prazničnim časom so otroci uživali in se sladkali, zato smo
se DPM animatorke odločile, da po praznikih organiziramo
delavnico ščetkanja zob. Delavnico je vodila Saša Petek, dr. dent.
med. Dobili smo se v petek 6.1. 2017 v Marofu v Mladinskem
centru Šmartno ob Paki, in sicer v dveh skupinah – ob 16.30 in
17.20. Prvo skupino so sestavljali predšolski otroci v spremstvu
staršev, drugo skupino (od 17.20 do 18.00) pa so sestavljali otroci
od 1. – 5. razreda. (od 16.30 do 17.15) Vsak udeleženec je, poleg
novega znanja in širokega nasmeška na obrazu, domov odnesel
še čisto novo Curaprox ščetko.
Animatorke smo z razpletom dogodka zelo zadovoljne. Prijave so
bile predhodne in obvezne, vsega skupaj se je prijavilo 30 otrok.
Odziv staršev je bil zelo dober, saj smo zapolnili vsa razpisana
mesta za delavnico. V prvi skupini je bilo 12 otrok, v drugi skupini
pa 18.
V začetku predavanja je imela zobozdravnica Saša pripravljeno
kratko predstavitev o pomembnosti rednega ščetkanja zob, ki
so ga vsi otroci poslušali z velikim zanimanjem. Pri prvi skupini
je bila predstavitev bolj za starše, ki so izvedeli marsikaj novega,
zobozdravnico pa so lahko tudi vprašali, kar jih je zanimalo.
Predšolski otroci si na samem dogodku niso ščetkali zob, so pa
za domov dobili novo zobno ščetko Curaprox. Druga skupina
otrok (od 1. do 5. razreda) je bila številčnejša in brez spremstva
staršev. Predavanju so sledili z vsem zanimanjem. Po predstavitvi
so najprej skupaj z zobozdravnico rešili nekaj delovnih listov,
kasneje pa so se napotili proti kopalnicam, kjer smo se skupaj
naučili pravilnega ščetkanja zob.
Animatorke smo z dogodkom resnično zadovoljne in moramo
priznati, da se je leto 2017 za nas začelo super. Upamo, da bomo
tudi v nadaljevanju leta delovale tako uspešno in narisale na
otroške obraze čim več nasmehov.
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AKTIVNO TUDI V 2017
Neža Trebižan in Gaj Kolšek

Ž

e nekaj časa veselo korakamo po novem letu, in kot se za
tabornika spodobi, do počnemo z dobro voljo in nasmehom
na obrazu. Sreča je namreč v stvareh, ki jih storimo za druge.
Ravno zato smo ob izteku novega leta in pa potem na samem
začetku izvedli dve akciji, kjer smo delali dobro za druge – za
sokrajane. Mogoče ste nas predzadnji dan starega leta videli
pred Mercator centrom, kjer smo v znamenju novoletnega
vzdušja delili čaj in miške, januarja, natančneje takrat, ko je
zapadla prva večja pošilja snega, pa so vodniki očistili zasnežene
površine v centru Šmartnega. In namen je bil dosežen – narediti
nekaj dobrega v kraju, ki nas že 10 let vzpodbuja pri našem
delovanju. V februarju smo izvedli zimovanja za naše člane.
Od 10. do 12. februarja 2017 so se MČ-ji in GG-ji po Paškem
Kozjaku lovili z magičnimi bitji. Najmlajši so vilam, samorogom
in škratom skupaj pomagali rešiti prijatelje trole, ki jih je uročil
nerodni čarovnik. V soboto dopoldne so uživali na snegu,
popoldne jih je čakal orientiring, zvečer pa čajanka. Starejše
tabornike je v petek najprej pričakala nočna signalizacija, ker
pa jih to ni utrudilo in ponoči ni bilo miru, so imeli polnočno
telovadbo na snegu. Sobota je bila tudi zanje dan za sankanje,
imeli pa so še tudi dva orientiringa – enega krajšega v šoli in
enega daljšega v okolici šole. Na zimovanju so novi člani dobili
svoje prve rutice. Vikend za tem je sledil občni zbor rodu. Letos
je načelništvo prevzel Andrej Kronovšek, Marko Dedič pa ostaja
starešina. Četo bo še naprej vodila ana Miklavžina, načelništva
družin pa so prevzeli Neža Trebižan za MČ, Nik Plešivčnik za
GG in Tadej Malus za PP. Zadnji vikend v februarju je potekalo
zimovanje še za vodnike. Vikend »na Bradavičarki« v Završah
je zaznamoval pester program in ure planiranja programa za
drugo polovico taborniškega leta. Obljubljamo, da bo pestro!
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EUGEN HIDEAWAY BRIDGES NAVDUŠIL
Andreja Urnaut

IMPROVIZACIJSKA PREDSTAVA ZA MATERINSKI
DAN

V

soboto, 25. marca ob 19. uri, poklanja Mladinski center Šmartno
ob Paki vsem mamicam, ženskam, puncam, mladim, starim,
srednjim … skratka vsem (tudi moškim) improvizacijsko predstavo
»Pisma mami«. V njej tri izkušene improvizatorke raziskujejo
in preigravajo različne situacije, navdahnjene z »mamami« ter
klasičnimi starševskimi odnosi. Za improvizacijsko gledališče je
značilno, da v predstavi sodelujejo tudi gledalci s svojimi predlogi
na podlagi katerih se spontano odigrajo različni prizori. Zaradi tega
je vsaka predstava edinstvena ter neponovljiva. Gledalci boste tako
soustvarjali prizore ter usmerjali igralke v različne scene katerih
rdeča nit bodo različne vsakdanje in manj vsakdanje teme povezane
z »mamami«. Skozi predstavo igralke pišejo pisma svojim materam,
ki jih na koncu tudi preberejo. Že zaradi same narave predstave, ki
je unikatna ter neponovljiva bi jo bilo nesmiselno zamuditi! Zatorej
lepo povabljene in povabljeni.

V

šmarškem kulturnem domu smo imeli v četrtek, 16. 2. 2017,
izjemno čast gostiti pristnega blues glasbenika Eugena
Hideawayja Bridgesa, ki izhaja iz svetle tradicije pevcev z juga
severne Amerike. Življenje je preživel večinoma na cesti, na poti
do naslednjega koncerta. Njegov dom je tam, kamor ga vodi
naslednji koncert. In to se v njegovi glasbi povsem pristno začuti.
Poslušalcem do obisti razlije svojo dušo in srce. Njegovi nastopi
širom po svetu prejemajo odlične kritike, saj je Eugene kot odrski
izvajalec interpretsko zelo energičen. Zanj je značilno vztrajno
prepletanje bluesa z gospelom, sicer pa je bil za svoje delo tri leta
zapored nominiran za Grammyja v treh kategorijah.
V Sloveniji je poznan predvsem po sodelovanju z Andrejem
Šifrerjem in seveda nam je v svojem repertoarju predstavil tudi
Šifrerjevo pesem Zoboblues. 150 glava publika je v kulturnem
domu prepevala z njim in se ga tako dotaknila, da mu kar ni bilo
za oditi z odra. Tako kot nad energijo obiskovalcev koncerta, je
bil pevec navdušen nad bobnarjem Lukom Venekom, ki ga je
spremljal na bobnih. Obljubil je, da se z veseljem še vrne v Šmartno
ob Paki. Iz Mladinskega centra pa številnim obiskovalcem iz bližnje
in daljne okolice sporočamo, da se bo odličen izbor koncertnih
dogodkov za glasbene sladokusce nadaljeval tudi v prihodnje.

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV JOGE OBRAZA!
V petek, 24. 3. 2017, od 17.30 do 19.30 ure,

v prostorih Mladinskega centra v Šmartnem ob Paki
Za predstavitev ne potrebujete ničesar posebnega, lahko ste
oblečene kakor želite, tudi, če ste direktno po službi.
Na predstavitvi boste izvedele vse o jogi obraza, med drugim
tudi, kako okrepiti svojo ŠČITNICO in ji povrniti optimalno
delovanje, prav tako pa bomo naredile že nekaj vaj obrazne
joge. Izvedele boste:
- kaj je joga obraza,
- kje z njo pridobiš in kako vpliva na izgled tvojega obraza,
- kako je povezana s tvojim hormonskim sistemom,
- kako je povezana z notranjimi organi,
- kako je povezana s tvojim zdravstvenim stanjem,
- kaj sporoča tvoj obraz - vsaka guba, črta, pika…
Prijazno vabljene!

Pestro in družabno

DRUŠTVO UPOKOJENCEV - NOVICE
Franc Centrih

O

bčni zbor članstva bo 4. 3. 2017 ob 16. uri v PGD ŠMARTNO
OB Paki ( gasilski dom).
VESELI AVTOBUS - počitnice v hotelu Delfin v Izoli od 1. do 7.
marca 2017.
Vse potrebne informacije dobite na recepciji hotela in na
avtobusu pred prihodom v hotel.
Šport v marcu in aprilu
1. Šah, 15. 3. 2017, ob 8. uri , Paka pri Velenju
2. Pikado, 23. 3. 2017, ob 8. uri, Dom krajevnih skupnosti Velenje
3. Streljanje z zračno puško, 6. 4. 2017, ob 8. uri, SD Mrož Velenje
4. Namizni tenis, 14. 4 . 2017, ob 8. uri, Ravne pri Šoštanju
5. Stezno kegljanje, 20. 4. 2017, ob 8. uri, v Tušu Šoštanj
Upokojenci vabljeni na ogled tekem. Vsem želimo veliko uspeha
na tekmah v vseh športnih panogah.
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DVOJNO ZLATO V ŠMARTNO OB PAKI
Robert Goličnik

Z

adnji vikend v januarju je v Begunjah potekalo že 11.
mednarodno tekmovanje za pokal Avsenik, na katerem je
nastopilo 106 udeležencev. Glasbena šola GOLIČNIK je za to
tekmovanje pripravila sedem tekmovalcev, ki so domov odnesli
štiri zlata in tri srebrna priznanja. Med njimi sta bila tudi dva
domačina, ŽIGA HRIBERŠEK in AMBROŽ GOLIČNIK, ki sta osvojila
zlati priznanji. Oba sta odlična harmonikarja, ki sta v lanskem
letu osvojila preko 30 nagrad na domačih in tujih tekmovanjih.
V četrtek, 23. 3. 2017, ob 18. uri, vas prijazno vabijo v Škale,
kjer bodo nastopili številni učenci glasbene šole Goličnik in
ansambli, na tradicionalnem koncertu MAMICA MOJA. Vstop je
prost.

Iz Šmarške fare

NEKAJ MISLI OB POSTNEM ČASU, SVETNIKU
MESECA - SVETEMU JOŽEFU, VELIKEM TEDNU,...
Dekan Ivan Napret

S
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Dogodki v marcu in aprilu
25. marec - gospodovo oznanjenje - materinski dan
Marija je angelu Gabrijelu dala pristanek, da bo postala mati
božjega sina.

pepelnično sredo (prvega marca), bomo vstopili v postni čas
in pripravo na veliko noč. Zvrstilo se bo šest postnih nedelj.
Šesta postna se obhaja kot cvetna, saj na ta dan blagoslavljamo
snope in drugo zelenje. Dragi očetje, mame, stari starši , vem, da
boste svojim otrokom, vnukom pripravili tudi letos lepe snope.
Postni čas je resnejši čas v cerkvi. Poleg pepelnice, velikega
petka, so vsi petki v tem času postni dnevi. Seveda post ni samo
odpoved mesu, za mnoge je težja odpoved alkoholu, gledanju
televizije, bolj naj bi se posvečali bolnikom, ostarelim, pomoči
potrebnim in našli čas za molitev, obisk maše, križevega pota.
V središču časa je Kristus, ki ljubi vsakega človeka in ga odrešuje
grehov.

Po Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater
sveta, zato ta praznik obhajamo kot materinski dan. Drage
mame, brez vas nas ne bi bilo, hvala za podarjena življenja.

Svetnik meseca
19. marec god svetega Jožefa

14. april - veliki petek

Sveti Jožef velja za moža device Marije, Jezusovega rednika,
krušnega očeta. Med svetniki zavzema odlično mesto. Za Marijo
najbolj čaščen. Priporočamo se mu v družinskih in gospodarskih
zadevah.
Poseben zavetnik je krščanskim očetom v skrbi za družino in
otroke, še posebej je zavetnik in priprošnjik tistih, ki morajo s
trdim delom služiti svoj kruh. Izkustvo mnogih svetnikov govori
o tem, da se k svetemu Jožefu nikoli ne izročajo zaman. Je
mogočen pri priprošnjah pred Bogom.
Priporočamo se mu v smrtnih težavah,v litanijah ga kličemo kot
zavetnika umirajočih.
V Sloveniji je njemu posvečenih okrog 80 cerkva. V začetku
leta 2016 je bilo pri nas 16.328 Jožefov, ali v skrajšani obliki
Jože- 14.484 ,žensk - Jožefa-8801, Jožica - 9.288. Po poti svetega
Jožefa je hodilo 32 Jožefov, ki jim je priznana svetniška čast in
18 blaženih Jožefov. Starši, ki pričakujete rojstvo otroka imate
pogum, da bi otroku dali ime Jožef, Jože, Jožica?
Z veseljem, vsem, ki danes godujete, izrekam svoje čestitke.
Posredujem vam del molitve k svetemu Jožefu, morda boste ob
njej začutili njegovo posredovanje pred Bogom: » O sveti Jožef,ti
vsekdar nam bodi skrben gospodar; izlij nebeški blagoslov na
vso družino pod naš krov, da bo ljubezen naša vez, da z nami bo
pomoč z nebes….«

Veliki teden:
13. april - veliki četrtek
Z velikim četrtkom vstopamo v bližino velike noči. Ta dan škofje
posvečujejo sveta olja, ki jih rabimo pri krstu, birmi, maziljenju
bolnikov. Večerne maše so maše Jezusove zadnje večerje. Ob
zapeti Slavi pri maši utihnejo zvonovi in orgle.

Ob celodnevnemu strogemu postu se spomnimo Kristusove
smrti na križu, njegove ljubezni in zgleda odpuščanja, ki nam ga
je zapustil.
15. april - velika sobota - Jezus v grobu
Ob 7. uri zjutraj blagoslov ognja. Občudujem fante, može , žene,
dekleta, ki prihajate k blagoslovu in ga odnašate domov.
Čez dan številni prinašate k blagoslovu velikonočna jedila.
Blagoslovi se vrstijo od 10. - 16. ure. Ob 15. uri blagoslov v
Gorenju. Zvečer so obredi velike sobote. Spet se oglasijo
zvonovi in orgle.
16. april - VELIKA NOČ
Zgodaj zjutraj nas prebudijo zvonovi, slovesna procesija nas
spomni na vstalega gospoda in njegovo navzočnost med nami.
Blagoslovljena jedila, ki jih ta dan uživamo, običajno po prvi maši,
nas spominjajo dogodkov velike noči.
Vsem, ki berete te vrstice želim srečno, veselo in blagoslovljeno
veliko noč.
30. april - ob 10. uri SLOVESNOST SVETE BIRME
Škof dr. Stanislav Lipovšek bo več kot petdesetim birmancem
podelil zakrament svete birme.
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Križ-kraž

Rešitve pošljite do 10. 4. 2017 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado.
Nagrajenec prejšnje križanke je Elza Kolšek, Šmartno ob Paki 49, 3327 Šmartno ob Paki.
Ne sme mimo vas

VABILO
DAN NAMIZNEGA TENISA
V ŠMARTNEM OB PAKI
Športno rekreacijsko društvo Gavce- Veliki Vrh
organizira

11. TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU
Sobota, 4. 3. 2017, ob 15. uri,
v telovadnici OŠ bratov Letonja
VABLJENI VSI OBČANI, UČENCI OSNOVNE ŠOLE BRATOV
LETONJA, LJUBITELJI NAMIZNEGA TENISA S STALNIM ALI
ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
PRIJAVE POL URE PRED PRIČETKOM NA DAN
TEKMOVANJA
ZA VSE INFORMACIJE POKLIČITE
PETER POLOVŠAK 041 515 443,
LUDVIK GOLČMAN 041 958 833

MAREC, APRIL 2017

INTERAKTIVNA DELAVNICA PRVE POMOČI

V

abljeni na interaktivno delavnico osnov prve pomoči »Trideset
dve - spet bije srce!«, ki je namenjena vsem, ki bi radi pridobili
ali obnovili svoje znanje prve pomoči. Spoznali oziroma obnovili
boste lahko osnovne pristope k poškodovancu/obolelemu,
smernice za klic na 112, temeljne postopke oživljanja ter osnovne
in najnujnejše ukrepe ob nekaterih pogostih ali celo življenjsko
ogrožujočih stanjih (kot so hude krvavitve, zapora dihalne poti,
piki insektov, alergične reakcije, toplotni udar, itd.). Spoznali boste
tudi osnove reševanja iz vode, delavnica pa bo vključevala tudi
nekaj praktičnih vaj in demonstracij.

Ustvarjalci glasila ŠOP vas prijazno vabimo k sodelovanju
in sooustvarjanju zanimivejšega in
pestrejšega glasila. Vaše prispevke, fotografije, predloge,
pobude,… nam lahko pošiljate preko
elektronske pošte
pisarna.mc@gmail.com.
Vabljeni k sodelovanju!

Ne sme mimo vas
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

marec, april 2017
Vsak ponedeljek,
od 16. do 20. ure, dvorana Marof
Zumba Big Stars, Plesna šola
Mdance,
ob 20. uri, Zumba za odrasle
od 16. do 18. ure, Hiša mladih –
sejna soba
Glasbena šola Gvido, violina
od 16.45 do 19.45 ure, Hiša
mladih
Glasbena šola Gvido, solopetje
Vsak torek,
ob 14. uri, Hiša mladih – sejna
soba
Glasbena šola Gvido, kitara
od 18. do 20.30 ure, dvorana
Marof
Vadba IziFit
ob 18. uri, Marof – dvorana
Podstrešje
Joga
Vsako sredo,
ob 16. uri, Hiša mladih – galerija
Dile
Plesna skupina Allegro, klasični in
show balet
Vsak četrtek,
od 18. do 20.30 ure, Marof –
dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
ob 18. uri, dvorana Marof
Vadba Šaleškega koronarnega
kluba

MAREC
Cel marec,
V odpiralnem času knjižnice,
Knjižnica Šmartno ob Paki
Z metulji v pomlad, razstava v
okenski izložbi knjižnice
V odpiralnem času knjižnice,
Knjižnica Šmartno ob Paki
Otroški razstavni kotiček: Pust po
pustu
V odpiralnem času knjižnice,
Knjižnica Šmartno ob Paki
Oskar Hudales – pisatelj in učitelj
v Šmartnem ob Paki, razstava v
okenski izložbi knjižnice
Četrtek, 2. marec,
ob 16. uri, pred knjižnico v
Šmartnem ob Paki
2. rez potomke najstarejše
vinske trte z Lenta; Društvo
vinogradnikov ŠoP
Sobota, 4. marec,
ob 15. uri, telovadnica OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki
Dan namiznega tenisa v
Šmartnem ob Paki; Športno
rekreacijsko društvo Gavce- Veliki
vrh
ob 19. uri, dvorana Marof
Predavanje dr. Christiana
Gostečnika – »Zakonci in starši na
talilnici«

Ponedeljek, 6. marec,
ob 19. uri, Hiša mladih – sejna
soba
Redno mesečno srečanje
Svetniške skupine Liste za
napredek občine
Torek, 7. marec,
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Predstavitev knjige »Draga duša,
dobrodošla na Zemlji«
Četrtek, 9. marec,
ob 19. uri, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Koncert Valovi Dalmacije s klapo
Kampanel in MePZ Šmartno ob
Paki, KD ŠoP
Sobota, 11. marec,
ob 15:30 uri, športni park Šmartno
ob Paki
Nogomet - U-15 (1. slovenska liga
– Vzhod)
NK Šmartno 1928 : Mura
ob 19. uri, Hiša mladih
Potopisno predavanje in cocktail
party; KŠŠF
ob 19. uri, Kulturni dom Gorenje
Predstava ob dnevu žena,
veseloigra: »Usodna pletna«;
Kulturno društvo Zasip
Ponedeljek, 13. marec,
ob 18. uri, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Predavanje patra Karla Gržana
– »Začimbe za zadovoljstvo
življenja«; društvo Korak naprej
ob 18. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica
ob 19. uri, Hiša mladih – Sejna
soba
Svetniška in poslanska pisarna SD
Torek, 14. marec,
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Predstavitev knjige »Žovnek in
Žovneški«
Četrtek, 16. marec,
ob 7. uri, dvorana Marof
Krvodajalska akcija
Sobota, 18. marec,
od 9. do 12. ure, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica
Nedelja, 19. marec,
ob 15:00 uri, športni park Šmartno
ob Paki
Nogomet – člani (3. slovenska liga
– Sever)
NK Šmartno 1928 : AjDAS Lenart;
ŠD Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 20. marec,
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi

Petek, 24. marec,
ob 17.30. uri, Hiša mladih – sejna
soba
Delavnica »Joga obraza«, MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 25. marec,
od 10. do 12. ure, dvorana Marof
Otroška delavnica za materinski
dan, MC Šmartno ob Paki
ob 15:00 uri, športni park Šmartno
ob Paki
Nogomet – kadeti (kadetska liga
MNZ Celje)
NK Šmartno : NK Laško-Pivovar;
ŠD Šmartno ob Paki
ob 16:30 uri, športni park Šmartno
ob Paki
Nogomet - U-15 (1. slovenska liga
– Vzhod)
Šmartno 1928 : Dravinja; ŠD
Šmartno ob Paki
ob 19. uri, dvorana Marof
Improvizacijska predstava za
materinski dan »Pisma mami«, MC
Šmartno ob Paki
Nedelja, 26. marec,
ob 10:00 uri, športni park Šmartno
ob Paki
Nogomet – U-13 (2. MNZ liga)
NK Šmartno 1928 : ND Polzela; ŠD
Šmartno ob Paki
ob 15:00 uri, športni park Šmartno
ob Paki
Nogomet – mladinci (mladinska
liga MNZ Celje)
NK Šmartno 1928 : Zreče; ŠD
Šmartno ob Paki
Torek, 28. marec,
ob 8.30 uri, dvorana Marof
Podjetniški zajtrk, Občina
Šmartno ob Paki
Četrtek, 30. marec,
ob 17. uri, dvorana Marof
Sprejem za novorojenčke v občini
ŠoP; Občina Šmartno ob Paki

APRIL
Sobota, 1. april,
ob 8. uri, vaške skupnosti in
prireditveni prostor MC ŠOP
Čistilna akcija; Občina Šmartno
ob Paki
Nedelja, 2. april,
ob 10. uri, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Moto zbor in blagoslov motorjev;
MK Packenstein in MC Šmartno
ob Paki
Ponedeljek, 3. april,
ob 19. uri, Hiša mladih – sejna
soba
Redno mesečno srečanje
Svetniške skupine Liste za
napredek občine
Petek, 7. april,
ob 18. uri, dvorana Marof
Interaktivna delavnica prve
pomoči, MC Šmartno ob Paki

Sobota, 8. april,
ob 10. uri, Kulturni dom Gorenje
Delavnica izdelovanja in
dekoracije snopov; KD Gorenje
Ponedeljek, 10. april,
ob 18. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica
ob 19. uri, Hiša mladih – Sejna
soba
Svetniška in poslanska pisarna SD
Sobota, 15. april,
od 9. do 12. ure, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica
Torek, 18. april,
od 10. do 20. ure, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi
Sreda, 19. april,
od 10. do 20. ure, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 20. april,
od 10. do 20. ure, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Petek, 21. april,
od 10. do 20. ure, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Sobota, 22. april,
od 9. do 13. ure, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
ob 17. uri, dvorana Marof
Proslava ob 10. obletnici
taborniškega rodu Hudi potok;
Taborniški rod Hudi potok
ob 20. uri, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Taborniški koncert; Taborniški
rod Hudi potok in MC Šmartno
ob Paki
Sreda, 26. april,
ob 19. uri, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Proslava v počastitev treh
praznikov (Dan upora proti
okupatorju, Praznik dela, Dan
zmage); ZZB NOB, ZVVS, ZSČ,
Občina Šmartno ob Paki, MC
Šmartno ob Paki

