Glasilo občanov
Šmartnega ob Paki
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ČESTITAMO OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH!
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Ne sme mimo vas

Vsebina

Moje misli

OD UPORA DO ZMAGE

4 Utrip občine

Jože Aristovnik, predsednik Krajevne
organizacije ZB Šmartno ob Paki

S skupnimi močmi očistili
občino

V

pomladanskem
časovnem
loku
iztekajočega se aprila in prihajajočega
maja so na obzorju kar trije prazniki,
posvečeni mejnikom v naši preteklosti, ki so
pomembno zaznamovali razvoj zgodovinskih
dogodkov pri nas.
27. april – dan upora proti okupatorju –
dan ustanovitve osvobodilne fronte leta 1941.
Slovenski narod je med 2. svetovno vojno
izgubil kar 7% svojega prebivalstva. Samo na
območju občine Šmartno ob Paki je bilo med
2. svetovno vojno več kot 200 žrtev, padlih v
partizanih, ustreljenih kot talci in preminulih
po številnih koncentracijskih taboriščih ter
padlih kot prisilno mobiliziranih v nemško
vojsko.To predstavlja skoraj 20% takratnega
skupnega števila prebivalcev na območju
naše sedanje občine in število naših žrtev
procentualno sodi v sam vrh števila žrtev med
občinami v Sloveniji.
OF je poskrbela za organiziran odpor proti
okupatorju v Sloveniji in to je nedvomno
pozitivno dejanje v zgodovini slovenskega
naroda.
Praznik dela, 1. maj, je mednarodni praznik
delavstva, ki ga na ta dan praznujejo v večini
držav sveta, redka izjema pri tem so ZDA.
Praznik je spomin na krvave demonstracije
v ameriškem Chicagu v teh dneh davnega
leta 1886, znan pod imenom »Haymarketski
izgred«. Čeprav imamo v naši ustavi
zajamčeno pravico do dela, v današnjem času
v praksi vse bolj izgublja veljavo znani slogan:
»Za pošteno delo, pošteno plačilo!« Vse več
je delavcev, ki so se ob svoji zaposlitvi za polni
delovni čas skupaj s svojimi družinskimi člani
žal že znašli pod pragom preživetja. Žal to daje
1. maju, mednarodnemu prazniku dela, ki
smo ga nekoč vzneseno praznovali z nageljni
v gumbnicah, nekoliko grenak priokus.
Upamo in želimo, da se bodo tudi na tem
področju »vremena Kranjcem kmal' zjasnila«
, da naši delavci ne bodo več nebogljene
žrtve neizprosnega delovanja zakonitosti na
področju plemenitenja kapitala in da bodo
v soju prvomajskih kresov njihovi obrazi
ponovno zažareli v objemu sreče in osebnega
zadovoljstva!
9. maja 1945 beležimo kot uradni konec 2.
svetovne vojne, zato ta dan praznujemo kot
dan zmage nad okupatorjem. Nemčija je
sicer uradno kapitulirala 7. maja leta 1945
v Reimsu, kjer so podpisali kapitulacijo ob
prisotnosti zaveznikov. Vendar so želeli biti
na tem zgodovinskem dogodku prisotni tudi
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6 Pestro in družabno
Jubilejni 10.
Motoblagoslov
predstavniki takratne Sovjetske zveze, zato
so kapitulacijo 8. maja še enkrat podpisali
v Berlinu in dan kasneje, 9. maja je bilo
razglašeno premirje. Žal se vojna takrat
na našem ozemlju še ni končala, saj so
spopadi potekali še ves naslednji teden vse
do poslednjih bojev 15. maja na Poljani pri
Prevaljah!
Ko govorimo o dnevu zmage nad
okupatorjem, 9. maju, nikakor ne moremo
mimo pomembnega dogodka, ki je
zaznamoval začetek konca 2. svetovne vojne
na Balkanu, saj se je zgodil v naši neposredni
soseščini, v takratni gostilni Sulcer v Letušu.
Žal že pokojni general Ivan Dolničar – Janušik
se je kot pogajalec in predstavnik partizanske
vojske, 9. maja 1945 sestal v Letušu v gostilni
Sulcer s poveljnikom nemške armade za
jugovzhodno Evropo generalom Loehrom.
Uvodna pogajanja z generalom Loehrom v
Letušu so se istega dne nadaljevala v Topolšici
in bila kronana s podpisom pogodbe o
kapitulaciji nemških sil na jugovzhodnem
Balkanu!
Na spomeniku žrtvam 2. svetovne vojne
na našem pokopališču je vklesana tudi
pomenljiva misel: »Vse, kar veliko je, vzkali
iz žrtev in ti, ki živ si, mrtvim si dolžnik!«
Svoj dolg do vseh, ki so bili žrtvovani za nas, da
danes lahko živimo v samostojni in svobodni
državi, bomo na najboljši možni način
poravnali s tem, da bomo ohranjali spoštljiv
spomin nanje in v naši družbi krepili opomin,
da se kaj takega naj nikdar več ne bi ponovilo.
Da, to smo dolžni njim, ki so bili žrtvovani za
nas in to dolgujemo tudi našim otrokom, da
bi bilo tudi njim omogočeno svobodno živeti,
če že ne v blagostanju pa vsaj v svobodni in
demokratični domovini.

7 Pestro in družabno

Iz življenja Čebelarske
družine Šmartno ob Paki
Rez potomke stare trte v
občini Šmartno ob Paki

9 Iz Šmarške fare

Misli ob nekaterih godovih

11 Mladarije
Naših 10 let

12 Mladarije

V mladinskem centru se
dogaja

ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,
3327 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.,
maj 2017
Naklada: 1400 izvodov
Fotografija z naslovnice: arhiv Rod Hudi
potok
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Utrip občine

OBČINA ORGANIZIRALA »PODJETNIŠKI
ZAJTRK«

ŽUPAN SPREJEL NOVOROJENČKE
Urban Hrastnik

Urban Hrastnik

O

bčina Šmartno ob Paki je letošnje leto za lokalne podjetnike
pripravila druženje ob zajtrku in kavi, ki so ga poimenovali
»Podjetniški zajtrk«, ta je nadaljevanje druženj župana ter
predstavnikov občine s podjetniki, ki so prejšnja leta potekala
v popoldanskem času. Tako je v torek, 28. 3. 2017, zjutraj župan
sprejel podjetnike v dvorani Marof, mladinskega centra Šmartno
ob Paki. Teh se je zbralo za dober ducat. Na povabilo župana se je
dogodka z veseljem udeležil tudi gospod Franci Kotnik, direktor
Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, ki je zbrane pozdravil
kot gost. Župan Janko Kopušar je zbrane podjetnike nagovoril,
jim zaželel vse najboljše ter dobre poslovne rezultate. Ob tem se
je dotaknil (ne)naklonjenosti lokalnega okolja do podjetništva,
statusa nekdanjih prostorov Era vino Šmartno, umeščanja trase
3. razvojne osi v območje naše občine ter priložnosti, ki jih bo le
- ta prinesla podjetnikom ter še nekaterih drugih tem. Izpostavil
je da se bo občina še naprej trudila, da bo prisluhnila potrebam
podjetnikov. Podjetniki, ki so se udeležili srečanja so pohvalili
pobudo župana, da se organizira dogodek na katerem se lahko
podjetniki v sproščenem tonu pogovorijo z njim in podajo
svoje pobude in predloge ter izpostavijo morebitne probleme
s katerimi se srečujejo na svoji poslovni poti. Prav tako jim je
bila všeč sprememba termina, saj da se prave podjetne ideje ter
delo začnejo že (zgodaj) zjutraj.

Na Občini Šmartno ob Paki so tudi letos organizirali sprejem vseh
novorojenčkov, ki so prijokali na svet in razveselili ponosne starše, v
naši občini v letu 2016. Teh se je lansko leto rodilo 27 in skoraj vsi so
se, seveda skupaj s starši, odzvali vabilu ter se udeležili županovega
sprejema. Ta je potekal v četrtek, 30. 3. 2017, v Mladinskem centru
Šmartno ob Paki. Za uvod so poskrbeli otroci, ki se plesnih korakov
učijo v plesni šoli M-dance s prisrčno točko. Vse zbrane pozdravil
župan Janko Kopušar, ki je v imenu občine in svojem imenu, čestital
vsem mladim staršem ter jim ob tej priložnosti podaril darila. Starši
so kot darilo prejeli tudi sadiko gorskega javora, katera je bila izbrana
po priporočilu Čebelarske zveze Slovenije, kot izrazito medovito
drevo. Župan je starše spodbudil k posaditvi drevesa, ki bo tako
na simboličen način raslo skupaj z njihovimi otroci. Ob koncu so,
tako kot vsako leto, vsi zbrani starši s svojimi otroci ustvarili skupno
fotografijo, ki bo, posebej pa najmlajše, spominjala na ta prijeten
dan.

S SKUPNIMI MOČMI OČISTILI OBČINO
Urban Hrastnik

T

udi letos je v začetku aprila, meseca v katerem obeležujemo
svetovni dan zemlje, v naši občini potekala tradicionalna
spomladanska čistilna akcija. V soboto, 1. 4.2017, so že
od zgodnjih jutranjih ur naprej, ekipe zagnanih in pridnih
domačinov iz vseh desetih vaških skupnosti, čistile brežine
potokov in rek, območja ob cestah ter poteh, divja odlagališča
ter druga območja v občini, ki so bila tega potrebna. Ob tem so
letos odstranili tudi štiri avtobusna postajališča, katera so ravno
v teh dneh nadomestila nova, lepša. Kot že rečeno so se čistilne
akcije udeležili prostovoljci iz vseh vaških skupnosti, tako da se
je končna številka le - teh ustavila nekje med 90 in 100. Nabrali
so kar za dobre 4 tone odpadkov, za odvoz katerih je poskrbela
občina. Župan občine, Janko Kopušar, je ob koncu akcije dejal,
da je ta tudi letos dosegla svoj namen, da pa je bila letošnja
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udeležba nekoliko skromnejša kot prejšnja leta. Pridno delo in trud,
ki so ga občani prostovoljno vložili v čiščenje okolja v katerem živijo,
je občina tudi letos nagradila z organizirano malico ter pijačo za vse
udeležence. Skupna malica je potekala na prireditvenem prostoru
Mladinskega centra Šmartno ob Paki. Na ta način so se občani ob
hrani in pijači še sproščeno družili, kar je konec koncev tudi eden od
namenov akcije.

Med ljudmi

ČISTI UHLJI + KRATKI NOHTI = VESEL REPEK
Borut Lončar

S

krb za zdravje našega pasjega prijatelja je vsakodnevno
opravilo. Starši radi rečejo: »Pes je odgovornost«. S tem mislijo
na potreben čas in denar in imajo zelo prav. Poglejmo, čisto na
kratko, nekaj napotkov za zdravega psa. Naj vam služijo kot
smernice, za podrobnosti in vire se lahko obrnete na avtorja, e –
naslov: info@weimaranec.si.
HRANA
Reklame »za čvrst kakec« in podobne nas že desetletja
prepričujejo, da smo preleni in preneumni, da bi psa hranili
sami, brez pomoči industrije hitre hrane. Vse mora biti
pripravljeno v pravilnih razmerjih in delovati lepo za naše oči.
Vendar resnica je, da so psi mesojedi. Potrebujejo meso s kostmi
in mogoče kakšno zelenjavno zmes, kot jo najdemo v želodcu
rastlinojede živali. Ogljikovi hidrati (riž, prašičev. Pregovorno, ker tudi
prašiči si zaslužijo kaj boljšega kot reje za zakol ampak pustimo to.
Mišljenje, da surova mesna prehrana povzroča popadljive pse, je
seveda zmotno. Je pa to dober izgovor, kajti mesna hrana je dražja.
Res pa je, da bo vaš pes bolj »popadljivo« planil na krvavi obrok kot
na lonec s testeninami.
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enostavno obrišemo notranjost. Če je potrebno (vnetje in
podobno), ušesa izpiramo z antibakterijskim milom ali kupimo
namensko tekočino. Postopek si lahko preberete na spletu ali vam
ga pokaže vaš veterinar.
Kremplji morajo biti tako kratki, da se hoja po trdi podlagi ne
sliši. Predolgi kremplji povzročajo nepravilno držo in na dolgi rok
s tem povezane poškodbe. Če se ne obrusijo sami jih je potrebno
krajšati.
Zobe si pes čisti s pravilno prehrano mesa in kosti (Denta palčke
delujejo samo v reklamah). Kot pri ljudeh tudi za pse velja, da
zdravje zob vpliva na celotno telo. Čiščenja se lahko lotimo tudi
sami z namensko zobno pasto in ščetko. Saj gre ampak lažje je
nabaviti kosti in meso.

NEGA
Redna nega psa pomeni skrb za dlako, ušesa, kremplje, zobe.
Glede dlake je zelo odvisno od pasme, za večino velja, da preveč
umivanja škodi.
Ušesa so lahko vzrok težavam in potrebno jih je redno pregledovati
in čistiti. Z mehkim papirjem ali vato (nikoli s palčkami za ušesa)

NAJPREJ SEM ČLOVEK IN ŠELE POTEM POLICISTKA
Maja Ažman

Kristina Žalig zase pravi, da je čisto običajna ženska, ki je v prvi vrsti skrbna mama
najstnici, ki daje smisel njenemu življenju. Njen poklic pa je tisti, ki jo spremlja v
vseh življenjskih vlogah in odločitev, da postane policistka, je bila ena najboljših.
Ko obleče uniformo, se posveti poklicu, ki je še vedno rezerviran za moške. Na
PP Šmarje pri Jelšah, kjer dela 10. leto, so zaposlene tudi ženske, a delež teh velja
bolj za izjemo kot pravilo. Njeno delo je varovanje državne meje in lansko leto je
bilo izjemno naporno. Opravlja tudi prometno patruljo, a ne glede na to, kakšno
delo opravlja, dela s srcem in vedno gleda najprej z očmi človeka in šele potem
skozi oči policistke. Ima odlične sodelavce in glede na naravo dela, se jim pripetijo
dogodivščine, katerim se nasmehnejo tudi izven delovnega časa. »Za uspešno
delo so pomembni medsebojni odnosi - tovarištvo, solidarnost in splošna kultura.
Vsega tega se ne da kar tako ustvariti s pritiskom na gumb, ampak se oblikuje
dan za dnem, z vedenjem vsakega izmed nas. Pri delu pa mora imeti policist tudi
malo sreče in policijskega nosu«, pravi vedno nasmejana Kristina, ki pri svojem
delu neizmerno uživa. Da bi postala policistka, je bila njena želja že v otroštvu. Po
desetih letih dela na velenjski Eri je ostala doma in se dva dni pred iztekom razpisa
za delovno mesto policista prijavila in uspešno opravila vse teste. Njena družina
ji je vedno v oporo, čeprav najbližje včasih tudi zaskrbi, a z njo delijo tako skrbi
kakor tudi lepe trenutke.
Zanimivost: Ženske v policijskih organizacijah so bile tradicionalno v manjšini.
Henriette Arendt je bila prva policistka v Nemčiji, ki se je zaposlila leta 1903.
Prva zaposlena miličnica ne le v Sloveniji, ampak na območju celotne nekdanje
Jugoslavije, je bila Danica Lovrečič Melihar, ki se je v slovenski policiji zaposlila
že leta 1936 in med drugim nekaj časa tudi vodila celo Policijsko upravo Ljubljana.
Danes je slabih 25% žensk, ki so zaposlene v policijskih organizacijah.
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Pestro in družabno

JUBILEJNI 10. MOTOBLAGOSLOV
Peter Podgoršek, Ferek

V nedeljo, 2. 4. 2017, so se v Šmartnem
ob Paki ponovno zbrali motoristi od
blizu in daleč. Člani domačega kluba MK
Packenstein, so pripravili že 10 blagoslov,
ki ga je opravil šmarški dekan Ivan
Napret. Obisk je ponovno presegel vsa
pričakovanja, saj se je na višku dogajanja
pred Hišo mladih zabavalo blizu 1000
obiskovalcev. Že v zgodnjih dopoldanskih
urah se je panoramske vožnje v Zgornjo
Savinjsko dolino udeležilo preko 300
motorjev. Vsi udeleženci so bili deležni
brezplačne malice in pijače. Dogajanje

V DLT-JU DELAMO Z VISOKIMI
VRTLJAJI
Emil Šterbenk

Članici in člani Društva ljudske tehnike pred
novo nadstrešnico - leta 2014 smo skupaj
s stanovalci zamenjali streho na klubskem
objektu, lani in letos pa odkupili parcelo in
zgradili pokrito parkirišče.

v popoldanskih urah pa so popestrili
plesalci skupine M-Dance, glasbeni skupini
Jukebox in Shadows play ter Elvis Presley.
Na dogodku so se s svojimi proizvodi
predstavljali tudi številni razstavljavci
motoristične opreme ter tokrat prvič tudi
slovenski pridelovalci čilija.
Z letošnjo sezono je šmarški moto klub
vstopil v 10. leto delovanja. Ustanovitev
kluba smo pred 9 leti obeležili ravno z
blagoslovom, ki je v teh letih prerasel lokalni
okvir in postal eden bolj prepoznavnih v
Sloveniji in zagotovo največji v Štajerski
in Koroški regiji. Tudi na občinskem nivoju
je prireditev postala ena največjih. Najbolj
pa smo veseli dejstva, da nam ves ta čas
cesta ni vzela nobenega motorista. Ob
V društvu DLT smo začeli niz prireditev ob
70 - letnici delovanja. Svečani občni zbor,
na katerem so zaslužni člani in podporniki
dobili priznanja smo uspešno speljali v
začetku marca. Prireditve se je udeležilo
več kot 40 članov in gostov, o njej so
poročali tudi mediji. Ob zgradbi, v kateri so
naši prostori smo na kupljenem zemljišču
odstranili razpadajočo garažo in postavili
nadstrešnico za štiri parkirna mesta, ki
bo nared maja. Aprilski sestanek je bil
dobro obiskan, saj smo razdelili naloge ob
prihajajočih dogodkih. V sredo, 5. 4. 2017,
smo se udeležili preventivnega predavanja
o novostih prometne zakonodaje.
V soboto, 6. 5. 2017. se bomo odpeljali na
strokovno ekskurzijo proti Ljutomeru. Med
drugim si bomo ogledali Puchov muzej
v Juršincih, zapeljali pa se bomo tudi čez

O NOVOSTIH PROMETNE ZAKONODAJE ZA
NAŠE OBČANE
Rudolf Meh, predsednik SPV občine Šmartno ob Paki

V sklopu aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo cestnega prometa
Občine Šmartno ob Paki, je bilo pod vodstvom Rudolfa Meha predsednika SPV, 5. 4. 2017, ob 18. uri v prostorih Mladinskega
centra Šmartno ob Paki izvedeno preventivno predavanje za
starejše voznike.

Predavanja se je udeležilo 35 slušateljev. Vse prisotne je najprej
pozdravil župan občine Šmartno ob Paki Janko KOPUŠAR za
njim pa še predsednik SPV občine Šmartno ob Paki Rudolf MEH.
Prisotni so z zanimanjem poslušali predavanje o novostih glede
Zakona o voznikih, Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi
na cestah ter tematike iz predpisov v cestnem prometu kot so:
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tej priložnosti se iskreno zahvaljujem
občini Šmartno ob Paki, Javnemu zavodu
Mladinski center, župnijskemu uradu, PGD
Šmartno ob Paki in Paška vas ter vsem
donatorjem sponzorjem in posameznikom
za pomoč pri organizaciji naše prireditve.
Hvala tudi vsem, ki ste si vzeli čas in
preživeli nedeljsko popoldne v naši družbi.
avstrijsko mejo in obiskali Pechmann's alte
Ölmühle (Pechmanov stari oljni mlin), kjer
družina Schober zbira in razstavlja vse vrste
starin.
Največ energije in časa vlagamo v letošnji
Pilihov memorial. Ob tej priliki bomo izdali
zbornik našega 70 - letnega delovanja
in pripravili bogato razstavo fotografij,
materialov ter različnih eksponatov.
Zbornik je vsebinsko že zastavljen in člani
pridno polnimo vsebine. Če imate doma
kakšne dokumente ali fotografije oziroma
so vam poznane informacije, ki bi utegnile
dopolniti vedenje o DLT, nam to, prosimo,
sporočite (Danilo Arčan 031 318 644).
Ne pozabite, da bo praznično srečanje
starodobnih vozil 1. 7. 2017, v Martinovi
vasi. Veseli bomo vaše družbe.

uporaba varnostnega pasu, vidljivosti pešcev, uporaba telefona,
alkohola in hitrosti. Med predavanjem in po njem, se je razvila
razprava o vseh nejasnostih iz prej navedenih področji.
Predavatelj, Rado JEROMEL, iz Javne agencije za varnost prometa
(AVP) je za vse prisotne pripravil tudi priložnostni test, ki so ga
prisotni odnesli domov, kjer bodo še z ostalimi družinskimi člani
razpravljali o primernem ravnanju v prometu, na katera se je
priložnostni test nanašal. Prisotni so največ spraševali predvsem
stvari s področja mopedov in uporabe varnostne čelade ter tudi
druge zadeve s področja nameščanja prometnih znakov, kakor
tudi možnosti povišanja nekaterih hitrosti znotraj naselja ter
postavljanja prometne signalizacije za začetek naselja. Nekaj
pripomb je bilo tudi na račun prevelike količine postavljenih
prometnih znakov, saj zvodeni ves njihov pomen, prav tako pa
tudi vozniki take prometne signalizacije več ne upoštevajo in
niso pozorni na stanje na cesti. Nekatera opozorila s postavljeno
prometno signalizacijo pa je tudi težko razbrati saj se prometni
znaki prekrivajo ali pa jih lahko zakrijejo večja vozila, kadar gre
za kolono vozil. Vozniki so bili opozorjeni, da do takih prekrivanj
ne pride, v kolikor v koloni vozeča vozila upoštevajo varnostno
razdaljo.
Ob koncu predavanja, se je izmed oddanimi izpolnjenimi anketami
o nadaljnjem delovanju SPV občine Šmartno ob Paki izžrebal tudi
dobitnik usposabljanja za varno vožnjo na prometnem poligonu
Vransko, katere stroške bo pokril SPV občine Šmartno ob Paki.
Vsem občanom občine Šmartno ob Paki pa želi SPV, kar se da
srečne in prometno varne poti.

Pestro in družabno

IZ ŽIVLJENJA ČEBELARSKE
DRUŽINE ŠMARTNO OB PAKI
Tomaž Lesnjak

Z

a nami so zimski meseci, ko čebelarji malo
počivamo, vendar to ne pomeni, da ne
delamo nič. Imamo pa malo več časa, da se
lahko posvetimo tudi drugim dejavnosti in
izobraževanjem.
V novembru smo skupaj z osnovno šolo
bratov Letonja sodelovali na vseslovenski
akciji Tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan
smo se najprej pridružili našim najmlajšim v
vrtcu Sonček in skupaj z njimi pozajtrkovali
kruh z maslom in medom ter mlekom. Ob
10. uri pa je bilo živahno v avli osnovne šole,
kjer smo se zbrali učenci, učitelji in čebelarji
in skupaj zapeli Slakovega Čebelarja. S tem
smo zaznamovali 10. obletnico te akcije. Ob
tej priložnosti smo osnovni šoli predali tudi
tri sadike sadnega drevja, ki smo jih prejeli
od sadjarskega društva Franca Praprotnika iz

Mozirja za sodelovanje našega čebelarskega
krožka na sadjarski razstavi v Mozirju.
Zimski čas naši člani izkoristijo za
izobraževanja in pripravo na novo sezono.
Konec januarja smo imeli tudi občni zbor,
kjer smo organom družine podaljšali mandat
za tri leta. Ker smo včlanjeni tudi v čebelarsko
zvezo SAŠA in Čebelarsko zvezo Slovenije,
so se naši delegati udeležili tudi teh dveh
občnih zborov. Na občnem zboru ČZS je
naš tajnik Franc Šmerc prejel tudi priznanje
predsednika ČZS, s čimer se mu je predsednik
Boštjan Noč zahvalil za dolgoletno opravljanje
podpredsedniške funkcije.
Pomladanske mesece je zaznamoval buren
razvoj narave in s tem tudi čebeljih družin.
Dela ne zmanjka, kljub temu pa delo v
čebelarski družini teče dalje. Tako imamo
v planu 13. 5. 2017 sodelovati na prireditvi
osnovne šole Šport špas – Sončkov tek.
Sodelovali pa bomo tudi v vseslovenski
akciji Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev.

OBČNI ZBOR DRUŠTVA
VINOGRADNIKOV ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek

V petek, dne 17. 2. 2017, smo izvedli v dvorani
Kulturnega doma Šmartno ob Paki redni letni občni
zbor društva vinogradnikov.
Občni zbor je s pozdravom prisotnih pričel predsednik
DV Šmartno ob Paki, Peter Krajnc, ki je najprej pozdravil
vabljene goste, predstavnike društev, članice in člane
društva. Skupina Prijatelji in harmonikaš Timotej Kreft
so izvedli kulturni program, nato pa je gospod Ulaga,
predstavnik podjetja Bio Guano d.o.o., predstavil

V četrtek, 2. 3. 2017, je Društvo
vinogradnikov v sodelovanju s Turističnim
društvom Šmartno ob Paki organiziralo
drugi rez potomke najstarejše vinske trte
na svetu z Lenta, ki jo je občina prejela v
letu 2015. Ob tem dogodku se je zbralo
precej obiskovalcev, ki so z zanimanjem
spremljali strokovni rez vinske trte. Veseli
smo, da se je reza udeležil tudi Slavko
Jenuš – Hutar, vodja »bračev« z Malečnika,
ki vsako leto izvedejo trgatev stare brajde
na Lentu. Župan Janko Kopušar je pohvalil
delo obeh društev, ki sta prispevali, da
imamo tudi v Šmartnem ob Paki ta del

BOLJ KOT BOGATA IN
LEPO OKRAŠENA DARILA
V PRAZNIČNIH ČASIH STA
POMEMBNI ČLOVEŠKA
BLIŽINA IN TOPLINA

človeka ne le piše, temveč mu skuša tudi
pomagati. Na lahkoten in duhovit način je
z nami delil razmišljanja, ki so ga izučila in
naredila človeka vrednega spoštovanja: O
medčloveških odnosih in o začimbah, ki
naredijo naša življenja lepša. Podal nam
je lepo sporočilo: »Ne sprašujmo se, česa
nimamo, ampak posvetimo pozornost
tistemu, kar imamo in bodimo srečni.
V nasprotnem primeru, ob tem hitrem
tempu življenja, lahko pregorimo.«
Predsednica Društva korak naprej Erika
Ažman se je vsem udeležencem zahvalila
za prijeten večer: »In ker smo v prazničnem
velikonočnem času je prav, da se vedno

Maja Ažman

V Društvu korak naprej Šmartno ob Paki,
smo 13. 3. 2017, gostili posebnega gosta.
Pater dr. Karel Gržan je znano ime – tako
v katoliških krogih kot širše. Ob službi
duhovnika je tudi pisatelj najrazličnejših
del, ljubiteljski zgodovinar in arheolog,
predvsem pa človek, ki o stiskah sodobnega

Dopoldne bomo na osnovni šoli pripravili
predstavitev čebelarstva za osnovnošolce in
vrtčevske otroke. Popoldne pa se je možno
s posameznimi čebelarji dogovoriti za
ogled njihovih čebelarstev, zato vabimo vse
zainteresirane, da se dogovorite za oglede.
Pomladanske mesece zaradi razvoja
čebel zaznamujejo čebelji roji. Če opazite
kakšnega v naravi, se lahko obrnete na
najbližjega čebelarja ali pokličete na
telefonsko številko 031 340 875.

gnojila, ki jih trži njihovo podjetje. Po predavanju se
je pričel uradni del občnega zbora. Delovni predsednik
zbora je bil Franc Podgoršek.
Letos smo poleg predstavitve poročil o delu društva,
finančnega poročila, poročila NO in plana dela ter
finančnega plana imeli tudi nadomestne volitve.
Ker je dosedanji član UO Zdravko Ramšak nepreklicno
odstopil z mesta člana upravnega odbora, je bila za
članico UO izvoljena Mojca Praprotnik. Novi članici
UO želimo uspešno delo, kar pa ji verjetno ne bo
težko, saj je polna mladostnega elana in želje po delu
v našem društvu.

REZ POTOMKE STARE TRTE V
OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek

7

naravne dediščine. Trto je strokovno
obrezal predsednik društva vinogradnikov
Peter Krajnc, ki je po dogovoru med občino
in društvom kot predsednik Društva
vinogradnikov
tudi »občinski skrbnik
vinske trte«. Po končanem uradnem delu
smo poizkusili kvalitetno vino s kmetije
Žibret in razne dobrote, ki so jih pripravile
članice TD Šmartno ob Paki. Celotno
prireditev je odlično povezoval Franc Fužir,
čudovito so zapeli Prijatelji, s harmoniko pa
popestrila Timotej Kreft in Marko Juvan.

znova spomnimo, kako moramo biti
hvaležni tudi za tiste stvari, ki se nam
zdijo samoumevne - bolj kot bogata in
lepo okrašena darila v prazničnih časih sta
pomembni človeška bližina in toplina.«
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SNOP »NA TRI NOGE« SPET V
GORENJU

Barbara Trebižan, Kulturno društvo Gorenje
V Kulturnem društvu Gorenje smo letos
tretjič izdelovali snope. Majhne, večje in
tistega »na tri noge«, ki v dneh po cvetni
nedelji vabi poglede v križišču v Gorenju.
Predvsem majhnih snopov vsako leto več.
Nekaj jih naredimo tudi za Karitas in tako
prispevamo pomoči potrebnim. S snopom

ni malo dela. Cel teden moški nabirajo šibe,
pušpan in bršljan, ženske pa zimzelen, ki
ga je treba splesti v kite. Seveda ne smejo
manjkati rože. Ja, treba si je vzeti čas,
potem pa z dobro voljo gre. Hvala vsem,
ki pomagate, da lahko na cvetno nedeljo
Bogu v čast – nam pa v veselje in okras
tako lep snop postavimo pred cerkev. To je
lep običaj in prav je, da se ohranja.
Zelenje simbolizira življenje in rodovitnost.
Veliko veselja do življenja, energije in
poguma, pa bo tudi rodovitno.

PO ZDRAVJE IN VESELJE V ŠRD GAVCE
VELIKI VRH
i lepšega, kot po napornem delovniku odklopiti možgane
in sprostiti še telo. V malih krajih naše dežele smo ljudje še
danes tesno povezani in skrbimo za dobrobit sosedov.
Športno rekreacijsko društvo Gavce Veliki Vrh (ŠRD Gavce), že
več kot 15 let deluje in vabi člane iz bližnje in daljne okolice. Ker
pa so člani tako moški, ženske in otroci, imamo pestro ponudbo
aktivnosti.
V tekočem letu napovedujemo vsaj dva večja dogodka. Najprej
občni zbor, ki bo 13. 5. 2017, jeseni (16. 9. 2017) pa se bodo na
Športnem centru srečali člani ŠRD in krajani Gavc in Velikega Vrha.
Z veseljem sodelujemo tudi z drugimi društvi, in se udeležujemo
njihovih rekreativnih aktivnosti, prireditev…
V okviru društva deluje kar nekaj sekcij, predvsem pa smo skozi vse
leto aktivni na športnem področju. Ponujamo zimsko rekreacijo,
tako za moške, kot ženske, prirejamo zimsko ligo v namiznem
tenisu, udeležujemo pa se lahko tudi malega nogometa, košarke,
odbojke. Pozimi so v prostorih telovadnice OŠ bratov Letonja,

poleti pa na odprtem igrišču športnega centra Gavce V. V.
Za vse navdušence planinarjenja organiziramo planinske pohode
ali izlete, ki jih prilagajamo skupinam. Od lažjih sprehodov po
obronkih občine, do daljših in zahtevnejših pohodov. Načrte
pohodov objavljamo na spletni strani in oglasnih deskah društva.
Poleg omenjenih sekcij, športne in planinske, ponujamo članom
tudi gobarjenje. Gobarijo skozi vso sezono, sodelujemo pa tudi na
vaških igrah in Martinovanju v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki.
Ker pa je za dobro delovanje društva potrebno urejati in skrbeti za
svoje prostore in okolico, organiziramo čistilne akcije, sodelujemo
z vaško skupnostjo, kjer vsi člani pomagajo tako pri čiščenju, kot
pri organizaciji prireditev in turnirjev.
To je le nekaj dejavnosti društva, veliko več pa lahko člani in
bodoči člani najdejo na spletni strani gavce.naspletu.com ali na
oglasnih deskah v kraju.
V Športno rekreacijsko društvo Gavce V. V. ste vabljeni vsi člani,
sponzorji, predstavniki drugih društev, veseli pa bomo tudi novih
članov.
Vidimo se na rednem občnem zboru, 13. 5. 2017, ob 18. uri v
prostorih Športnega centra Gavce V. V. Seveda ob koncu uradnega
dela sledi pogostitev, športne igre in zabava.

ZAHVALA KRAJEVNEGA ODBORA RDEČEGA
KRIŽA ŠMARTNO OB PAKI

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ŠMARTNO OB PAKI

Matjaž Škripač, predsednik ŠRD Gavce VV

N

V imenu krajevnega odbora želimo izreči zahvalo vsem tistim, ki ste
plačali članarino za leto 2017. Vsako leto smo prijetno presenečeni
nad zbrano vsoto. Na podlagi zbrane članarine lahko odbor
uresničuje svoj zastavljeni program in dejavnosti. Kriza je že pred leti
globoko zarezala v mnoga življenja in veliko posameznikov ter družin
v naši soseščini potrebuje pomoč za lajšanje svojih stisk. Brez vaše
solidarnosti in dobrosrčnosti bi stiske naših ljudi le s težavo omilili.
Toda potrebe rastejo. In ostaja žalostno dejstvo, da tudi letos ni
drugače. Zato vas prosimo in vabimo, da se nam pridružite in nas
podprete še tudi ostali. Prav vsak prispevek šteje, letna članarina pa
znaša 5€.
Poslanstvo Rdečega križa je z močjo humanosti izboljšati življenje
ranljivih ljudi. Nudi humanitarne pomoči socialno ogroženim
družinam in posameznikom. Če tudi vam težka vsakdanjost veselja
ne dopušča, potem poiščite eno od naših aktivistk in skupaj z njimi
poiščete rešitev.
Na terenu lahko srečate kar 18 naših aktivistk in aktivistov – Lesnjak
Mira, Srebotnik Franja, Pokleka Fanika, Lesnjak Vladka, Holešek Vera,
Kolenc Zdenka, Golob Valter, Leskovšek Marija, Vodovnik Jožica,
Krbavac Fanika, Lesnjak Dragica, Jug Marjanca, Berzelak Darinka,
Žgank Fanika, Maglica Ivanka, Šprahman Metka ter Grubelnik Janja.
Vnaprej hvala za vašo dobrosrčnost in pomoč!
Odbor Rdečega križa Šmartno ob Paki
MAJ, JUNIJ 2017

Marjana Boruta

L

etni občni zbor Krajevne organizacije Šmartno ob Paki je bil
17. 3. 2017, v dvorani Marof. Po krajšem kulturnem recitalu in
pozdravnem govoru predsednika organizacije Jožeta Aristovnika in
sprejetju dnevnega reda so svoja poročila podali predsednik, tajnica
in blagajničarka. Na zboru smo si postavili tudi cilje, ki jih bomo
poskušali uresničiti v tem letu.
Naša organizacija ima danes 91 članov in članic. Še vedno so med
nami aktivni udeleženci NOB in ukradeni otroci. Vsem izkazujemo
posebno spoštovanje.
V obdobju od marca 2016 do marca 2017 sta se nam pridružili dve
novi članici. Žal pa so se v tem obdobju od nas poslovili tudi štirje
naši člani.
V preteklem konferenčnem obdobju, od marca 2016 do marca 2017 je
imel upravni odbor 4 seje, na katerih smo se dogovarjali o konkretnih
operativnih zadevah.
Čeprav se trudimo, da bi se nam pridružilo več članov nam to nekako
ne uspe. Prav zato, smo se v svojih poročilih člani upravnega odbora
obrnili na članice in člane in na vas, dragi bralci, da nagovorite svojce,
prijatelje, vnuke, naj se nam pridružijo in tako skupaj vzdržujemo
spomin na našo preteklo zgodovino. Kajti le na tak način bomo
ohranili vrednote NOB, ter spomin na preštevilne žrtve.

Pestro in družabno
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OCENJEVANJE VIN DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek

DV Šmartno ob Paki, je dne 11. 4. 2017 organiziralo že 21. ocenjevanje vin letnika 2016 za svoje člane v prostorih dvorane Marof
MC Šmartno ob Paki. Ocenjevalno komisijo je vodil mag. Anton Vodovnik iz Maribora, v njej pa je sedem članov. Vinogradnice in
vinogradniki so letos prinesli v ocenjevanje 91 vzorcev, od katerih je prejelo 64 vzorcev zlato priznanje in 22 vzorcev srebrno priznanje,
5 vzorcev je bilo izločenih. Skupna ocena vin je bila odlična, saj smo dosegli povprečno oceno 18,18 točke, kar je bistveno višja od
lanskega leta in je do sedaj najvišja. Leto 2016 je bilo kljub pozebi ugodno leto za vinogradnike in to se pozna pri kvaliteti in kakovosti
vin, vsekakor pa brez strokovnega dela v vinogradu in kvalitetnega kletarjenja, ter stalnih izobraževanj takšne kvalitete ne bi dosegli.
Najboljše ocene po sortah:
Zvrst bela:
Lesjak Roman 18,22
Pokleka Danilo 18,22
Slemenšek Alojz 18,22

Kerner:
Pokleka Danilo
Viher Franc
Lesjak Roman
Pokleka danilo
Kolar Ivan
Sotlar Rajko

18,40
18,32
18,30
18,30
18,28
18,28

Šipon:
Goršek Ivan

18,02

Rizvanec:
Kolar Ivan

18,18

Laški rizling:
Vrbovšek Stane 18,26
Podgoršek Franc 18,24
Drev Jože
18,22

Renski rizling:
Fajfar Mihael
18,16
Berdnik Ana
18,06

Sauvignon:
Kugler Jože
18,40
Hriberšek Franc 18,22
Pokleka Danilo 18,16

Zvrst rdeča:
Pokleka Danilo 18,04
Podgoršek Anže 17,78
Modra frankinja:
Fajfar Mihael 18,32 l. 2015
Kocuvan Boštjan 18,30
Kreft Jani
18,28

Pozna trgatev:
Pokleka Danilo ( CH – suhi jagodni izbor l. 2015 )
19,24
Hriberšek Franc ( KER – jagodni izbor l. 2015 )
19,18
Ocenjevanje vin je društvenega značaja (za
člane DV Šmartno ob Paki) in ni namenjeno tržni
dejavnosti.

Praprotnik Mojca (MF rose)
18,04
Zweigelt:
Višnjar Branko
Kreft Jani
Pokleka Danilo

18,34
18,28
18,26

Modri pinot:
Rumeni muškat:
Krajnc Peter
18,28
Kugler Jože
18,36
Podgoršek Martin 18,04
18,34
18,30 l. 2015
Pungartnik Martin 17,98
18,34		 Fajfar Mihael
Slemenšek Alojz 18,16
18,30
Praprotnik Mojca 18,12
Portugalka:
18,30
Reberšak Avgust 17,96
Traminec :
Sivi pinot:
Fajfar Mihael
18,40
Slemenšek Alojz 18,26
Praprotnik Mojca 18,34
Rednak Frančišek 18,30
Chardonnay:
Kugler Jože
Sotler Rajko
Hriberšek Franc
Kovačič Jože

MISLI OB NEKATERIH GODOVIH, PRAZNIKIH IN
OBVESTILA ZA MESECA MAJ IN JUNIJ - 2017
Dekan Ivan Napret

M

esec maj je za mnoge najlepši mesec v letu. Vernikom je
lep zaradi šmarnične pobožnosti. Zbiramo se v cerkvah in
nekaterih kapelah. Prepevamo pesmi v čast Mariji in se ji vsak
dan priporočamo v varstvo.
maj - sveti Jožef delavec, mednarodni praznik dela
Praznik svetega Jožefa delavca je v bogoslužje uvedel papež Pij
XII. Prvič smo ga praznovali 1. maja 1955. Praznovanje praznika
nas spomni na preprostega tesarja iz Nazareta, Marijinega moža
in Jezusovega krušnega očeta. Cerkev kaže nanj kot na zavetnika
in zgled vseh delavcev, predvsem tistih, ki živijo od dela svojih
rok. Sedanji papež nas večkrat spomni nanj in želi, da se mu
priporočamo.
7. maj - šmarška nedelja na Gori Oljki
Sveta maša ob 10.30 uri. Vabljeni na vsakoletni romarski shod
naše župnije . Letos še posebej vabljeni birmanci s svojimi starši
in botri.
14. maj - ob 9. uri slovesnost prvega svetega obhajila
Veselimo se z najmlajšimi, ki se jim odpirajo vrata k zakladu vseh
zakramentov - sveti evharistiji.
21. maj - nedelja obletnic poroke
Zahvalna maša ob 10. uri. Vabljeni zakonski pari, ki v tem letu
obhajate okroglo obletnico od 5 do 60 let in več. Posebej vabljeni
tisti, ki v tem letu slavite srebrno, zlato in biserno poroko. Svojo
udeležbo prijavite do sobote, 20. 5. 2017, zvečer.
Mesec junij je posvečen srcu Jezusovemu. Junijska pobožnost so
vrtnice. Obhajamo jih v cerkvi in nekaterih kapelah.
4. junij – binkošti

Iz Šmarške fare

Polnost velike noči se obhaja s prihodom svetega Duha. Jezus
nas uči, da nas bo sveti Duh spomnil vsega, kar nas je učil. Osebni
binkoštni dan, je dan naše birme.
Za ta praznični dan načrtujemo romanje k Mariji Pomagaj na
Brezje.
11. junij - Naš romarski shod pri svetem Antonu v Skornem
Sveta maša ob 10.30 uri je prošnja za blagoslov in letino. Lepo
povabljeni v cerkev, ki je obdana z lepoto božjega stvarstva.
15. junij - sveto rešnje telo in kri
Ta dan ob večerni procesiji prosimo , naj božji blagoslov varuje
naš kraj in vse, ki v njem prebivajo.
15. junij - sv. Vid
Je eden najbolj čaščenih svetnikov na Slovenskem. Njemu je
posvečenih 76 cerkva. Svetemu Vidu posvečene cerkve spadajo
med najstarejše in segajo v začetek krščanstva na naših tleh.
Našim prednikom, je bil sveti Vid tudi eden od štirinajstih
pomočnikov v sili. Priporočali so se mu za zdravje živcev in oči
(vida), zoper božjast, ob nevarnosti bliska in ognja, zoper kačji pik.
Za zavetnika so ga imeli lekarnarji, kotlarji, pivovarji, gluhonemi,
viničarji, rudarji, tudi gledališki igralci in plesalci. Upodabljajo ga
kot mladeniča s palmo, simbolom mučeništva, ali mučenega v
kotlu s kotličem v roki. Doma je bil iz Sicilije. Po legendi naj bi ga
vzgajala zakonca Modest in Krescencija, ki sta bila kristjana in sta
v krščanski vera vzgojila tudi njega. Vsi trije naj bi umrli skupaj
mučeniške smrti za časa cesarja Dioklecijana, okoli leta 304.
God svetega Vida ali po ljudsko Vidovo pomeni v slovenskem
izročilu začetek »kmečkega poletja«. Približuje se košnja, kar
pove pesem: » Prišel bo Vid, češnje zorijo, fantje po travniku travco
kosijo«. Vsem, ki godujete ta dan, moje čestitke.
24. junij - god svetega Janeza Krstnika
25. junij - lepa nedelja v Gorenju
Za ta dan smo vabljeni ob 9. uri k procesiji in sveti maši v Gorenje.
Najavljamo že čas oratorija v naši župniji. Vršil se bo od 3. do 8.
julija.
2017 MAJ, JUNIJ
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Mladarije

CVETOČA SONČNA POMLAD
NA ŠMARŠKI ŠOLI
Mojca A. Juras

P

omlad se v vseh svojih številnih
odtenkih sončnih barv, vonjav in
občutkov na naši šoli ni naselila le v
pomladno okrašeno šolsko avlo in na
okna, temveč predvsem na šolske hodnike
z razigranimi šolarji, ki s svojo neustavljivo
energijo širijo ne le pri pouku, temveč
na številnih obšolskih dejavnostih. Tako
so športniki več kot uspešno zastopali
šolo na najrazličnejših tekmovanjih – od
namiznega tenisa in nogometa do krosa,
najuspešnejši učenci so odlično tekmovali
na različnih predmetnih področjih na
državni ravni, svojo ustvarjalnost in
predanost umetnosti so pokazali mladi
gledališčniki s programom na občnem
zboru šmarškega kulturnega društva ter
pevci otroškega in mladinskega pevskega
zbora, ki sta se odlično predstavila na
območni pevski reviji Pozdrav pomladi, na
kateri so bili naši mlajši pevci predlagani
za regijsko srečanje, na katerega se pridno
pripravljajo.
Poleg vseh ustaljenih in načrtovanih
dejavnosti, pa se naši šolarji izobražujejo,
ustvarjajo, družijo in na ta način tudi
vzgajajo ter osebnostno rastejo v številnih
interesnih dejavnostih, ki pomenijo
resnično obogatitev življenja in dela
na šoli. Ena takšnih skupin je krožek
živaloljubčkov, ki se na naši šoli izvaja že
četrto leto. Vsako leto je zanjo zelo veliko
zanimanje, namenjena pa je učencem 1.
in 2. razreda. Učiteljica biologije Damjana
Modrijan ugotavlja, da imajo šmarški
otroci živali resnično zelo radi in da o njih
že zelo veliko vedo. Njihova srečanja so
namenjena spoznavanju živali, ki živijo
v naravi, kot tudi živalim, ki jih imamo
za hišne ljubljenčke. Otroci velikokrat
preko slikovnega gradiva ali pa tudi v živo
predstavijo svojo najljubšo žival. Včasih pa
med sebe povabijo tudi posameznike, ki
imajo doma kakšno zanimivo žival. Poleg
poznavanja živali pa je na srečanjih glavni
poudarek na izgrajevanju pozitivnega
odnosa do živali in narave na sploh. Otroci
se učijo odgovornega ravnanja z živalmi in
okoljem, v katerem živijo. K sreči so časi,
ko so bile živali namenjene predvsem
za prehranjevanje, varovanje doma ali
za delo na polju, minili. Danes imamo po
večini vsi radi svoje domače ljubljenčke in
druge živali in na sploh se širi zavedanje,
da živali niso le človeku podrejene vrste,
temveč lahko živijo z nami v sožitju in
sreči. Žal še vedno obstajajo ljudje, ki tega
ne morejo ali nočejo razumeti. Zagotovo
pa to ne velja za naše živaloljubčke, saj že
njihovo ime pove vse. Mentorji različnih
interesnih dejavnosti v okviru svojih
krožkov pripravljajo tudi različne izlete ali
dogodke, prav posebno doživetje je bilo
nočno opazovanje zvezd s profesionalnim
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teleskopom, ki ga je pripravil mentor
astronomije Boštjan Ketiš.
Naša šola s sodelovanjem tako številnih
zunanjih strokovnjakov kot tudi domačih
društev skrbi za dodatna izobraževanja
šolarjev, učiteljev in staršev. Tako smo v
pomladnih mesecih pripravili kar nekaj
predavanj in demonstracij, kot je bila
predstavitev pomena pitne vode ob
svetovnem dnevu voda ali nenadomestljiva
vloga gasilcev, ko so člani PGD Šmartno ob
Paki ob šolski evakuaciji šolarje navdušili
s predstavitvijo opreme in gasilskega
avtomobila. Šolarji so lahko prisluhnili
tudi izjemno poučnemu predavanju Jem
zato, da živim, ne živim zato, da jem, na
žalost pa se starši, razen redkih izjem,
niso odzvali povabilu na to predavanje,
kjer je strokovnjakinja za prehrano med
drugim govorila tudi o hrani za možgane
in izjemnem pomenu uravnotežene
prehrane za naše zdravje.
Ker pa je šola tudi in predvsem vzgojna
ustanova, naše šolarje seveda
tudi
vzgajamo; ne le pri pouku, ampak skozi
vse dejavnosti in aktivnosti. Odlična
priložnost je bil poseben kulturni dan, ki
smo ga preživeli v mestu Celje, kamor smo
se čisto vsi odpravili z vlakom, kar je bilo
za mnoge posebno doživetje, za čisto vse
pa priložnost, da že na poti pokažejo svojo
osebno kulturo.
Del človekove kulture pa je zagotovo
odprtost za druge, občutljivost za sočloveka
in njegovo stisko ter pripravljenost
pomagati. Ob pripravi dobrodelnih
dogodkov, s katerimi uresničujemo vse
te vzgojne cilje in omogočamo delovanje
šolskega sklada Z roko v roki, tako
plemenitimo drug drugega in pomagamo

številnim družinam naših šolarjev.
Tako v tej pomladi pripravljamo veliki
dobrodelni koncert Naj se sliši, na katerem
bodo poleg vseh treh šolskih pevskih
zborov nastopili še številni glasbeni gostje,
kot so ansambel Stil, glasbena skupina
M.J.A.V., tamburaška skupina Klinčeci,
oktet TEŠ, Spevovca Marko in Kristijan,
Katja Drev in Boštjan Oder. Drugo majsko
soboto pa vse bralce ŠOP-a vabimo na
našo tradicionalno dobrodelno tekaško
prireditev Sončkov tek, ko bomo v dobri
družbi, ob zabavnih igrah Šport špasa ter
glasbi tekli z roko v roki za dober namen.
Pridružite se nam, naredite nekaj zase in za
druge.
					
		

PrisluhniMi
Lana Vrabič, 9. r

Učiteljica Mojca A. Juras nam je v okviru
izbirnega predmeta dala priložnost.
Priložnost, da se naučimo nekaj o sebi, da
spoznamo sami sebe. V zanimivi delavnici
Prisluhni Mi smo prisluhnili samim sebi
in poskrbeli, da od 3-urne delavnice v
Narodni galeriji v Ljubljani odnesemo
kar se da veliko. Naš nekdanji učitelj
angleščine in Šmarčan gospod Michel
Mohor, ki je zaposlen kot kustos, nas je
popeljal skozi delavnico in nam na zanimiv
način predstavil veliko stvari. V tej delavnici
pa so naše misli skozi razmišljanja odhajale
v otroške dni, ko smo bili še majhni, ko
smo se še igrali z LEGO-kockami. Skupaj
z njimi smo raziskali našo iznajdljivost,
spretnost, prav tako pa smo v nekaterih
nalogah sodelovali skupaj, kot skupina.
Večkrat si v šoli pomagamo, a tokrat je
bilo drugače. Nismo ravno vajeni dela
z LEGO-kockami. Ko pa je bil čas, da v
dvojicah sestavimo največji stolp, smo
preprosto združili moči in tekmovali. A to
je bila zdrava, konstruktivna tekmovalnost.
Gospod Michel nas je spretno vodil skozi
najrazličnejše naloge, med katerimi so
bile tudi situacije, kot na primer: kako
bi reagirali, če bi nam nekdo rekel, da se
moramo sami odseliti na drugi konec
sveta. Da pa je bilo vse skupaj še težje, smo
morali svoje občutke narisati. Nastale so
… hja, zanimive risbe. Spet v drugi nalogi
pa nam je predstavil sliko znamenite Ivane
Kobilice, mi pa smo morali nadaljevati
zgodbo, ki nam jo pripoveduje slika. In tu
se je izkazala brezmejnost naše domišljije.
To našo domišljijsko zgodbo pa smo nato
še sestavili iz LEGO-kock. Ja, zanimivo je
bilo. Vsi smo veliko odnesli od te delavnice.
Pa ne samo zabave in smeha, ampak tudi
upanje, moč in zavedanje, da nam lahko
uspe karkoli, tudi to, da iz treh LEGO-kock
sestavimo račko. Hvala za to neprecenljivo
izkušnjo. Hvala, da nas naša šola tudi tako
pripravlja na življenje. Bralci ŠOP-a, obiščite
kdaj Narodno galerijo v Ljubljani, ne bo
vam žal.
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POČITNIŠKI TABOR JE ŽE SKORAJ TU
DPM Šmartno ob Paki

Š

ola bo počasi zaprla svoja vrata in tako kot vsako leto tudi letos Društvo prijateljev
mladine Šmartno ob Paki pripravlja tridnevni počitniški tabor za otroke od 1. do 5
razreda ter za vrtčevske otroke, ki gredo s septembrom v 1. razred. Se še spomnite kaj
smo počeli lani? Delali smo poizkuse, kot je limonin vulkan, lava lučka, opazovali smo
rozine kako plešejo, delali kačo iz mehurčkov ter se čudili boječemu popru. Odšli smo
na izlet v Krško ter si pripravili super žur na prostem. Letos nas čaka še več zanimivih
stvari, ki pa vam jih še ne bomo izdali. Za enkrat vam povemo samo to, da bo tabor
potekal od ponedeljka 26. 6. do srede 28. 6.2017 na Osnovni šoli bratov Letonja.
Animatorke se že pridno pripravljamo in komaj čakamo, da se zopet srečamo.

NAŠIH 10 LET
Diana Podgoršek

O

ktober 2005 – za Osnovno šolo bratov Letonja se v soboto
zjutraj zbere skupina petih mladih in zagretih vodnikov. Šlo je
za prvo taborniško srečanje v Šmartnem po skoraj 20. letih. Vse je
mučilo samo eno vprašanje: »Kaj pa, če ne bo nikogar?« Pa pride
prvi, drugi … in že se je zbrala skupinica 10 otrok – 2 fanta in 8
deklet. In tako so se dobivali vsak teden, celo šolsko leto, poleti 2006
pa so se najpogumnejši odpravili tudi v Ribno, kjer so taborniki iz
Velenja in Šoštanja taborili že dolgo, Šmarški pa kot samostojen
rod prvič. Taborniška druščina je ob koncu prvega leta delovanja
obsegala že 30 članov. Vodniki so prirejali taborniške akcije, kot so
čajanka z duhci in kostanjev piknik, vedno bolj se je vključevala
tudi v dejavnosti drugih rodov. Počasi so začeli razmišljati o uradni
ustanovitvi rodu. V veliko pomoč jim je bil Franc Kačičnik, ki je
mladim predstavil zgodovino taborništva v teh krajih, predal jim
je tudi star rodov znak. 12. 1. 2007 je potekala ustanovna seja rodu.
Načelnik je postal Marko Dedič, starešina pa Boštjan Ketiš, ki je do
leta 2016 opravljal tudi mentorstvo na OŠ bratov Letonja.
Glavni cilj je bil vzgojiti dobre in vestne tabornike iz domačinov,
ki bodo v nekaj letih lahko sami prevzeli vodenje rodu. Prvi so

SPOMLADANSKO PREBUJANJE V KŠŠF

P

o dolgi in mrzli zimi smo v šmarškem študentskem klubu v
marcu pričeli z nizom spomladanskih dogodkov. Na predvečer
Gregorjevega, 11. 3. 2017, smo organizirali potopisno predavanje,
v okviru katerega nas je po Švici popeljal Urban Čepon. Z zajetnim
kupom fotografij nam je predstavil svojo skoraj 20 - dnevno in
1350 km dolgo kolesarsko dogodivščino po znameniti alpski
državi. Po predavanju je tradicionalno sledil cocktail party, ki se je
spontano sprevrgel v »slammer party«. Slamice in pisane barve v
kozarcih so plesale (in z njimi tudi mi) pozno v noč. V telovadnici
OŠ bratov Letonja, smo 18. 3.2017, še zadnjič skupaj razmigali
svoje »tazadnje« in »pokurili« kalorije, ki so se vztrajno nabirale
čez zimo. Odvila se je namreč zadnja študentska rekreacija, v
prihajajočih toplejših dneh pa bo sledila drugačna vrsta rekreacije

vodniški tečaj opravili leta 2010, v naslednjih letih pa so leta
truda obrodila sadove. Starejši so poleg taborniških veščin pričeli
prenašati tudi znanje in izkušnje o vodenju rodu. Že leta 2014 je
Dedič prevzel starešinstvo, ki ga opravlja še danes, vlogo načelnika
pa je predal Mateju Brunšku. Tudi ostale funkcije rodove uprave
so pričeli prevzemati člani mlajših generacij in danes za vodenje
skrbi mlad, zagnan kader. Načelnik je od februarja letos Andrej
Kronovšek.
Do leta 2017 smo člani RHP organizirali že 2 mnogoboja tabornikov
Koroško - Šaleško - Zg. Savinjskega območja, vsako leto priredimo
rodovo taborjenje, čajanko in zimovanje, zadnjih nekaj let pa
tudi Taborniški dan odprtih vrat. Člani se radi udeležujemo
različnih taborniških tekmovanj, kjer dosegamo odlične rezultate.
Poseben odnos imamo do taborjenja v Ribnem, kjer so člani RHP
najprej taborili z velenjskimi taborniki, že 6 let pa taborimo v svoji
izmeni skupaj s taborniki iz Mislinje, Topolšice in Pesja.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so postavili temelje
taborništva v našem kraju, in ostalim, ki nas kakorkoli podpirajo.
Dolgo smo govorili, da smo majhen rod z velikim srcem, in sedaj,
ko rod obsega že več kot 100 članov, je naše srce in predanost
taborništvu le še večje. Želimo si, da bi tako ostalo še naprej – še
naslednjih 10 let.

… Z vstopom v zadnji predpoletni mesec, ko nas že dodobra
razganja, vabimo vse študente (in tudi tiste, ki to niste), da družno
obvladamo podivjane hormone na Škisovi tržnici v Ljubljani.
Tam bomo, 11. 5. 2017, z dobrotami iz naše občine predstavili
naš študentski klub in ne nazadnje tudi domači kraj. Mesec maj
bomo zaključili s tradicionalnim izletom v neznano, za katerega
študentje obljubljamo, da bo ponovno prežet z nemalo dobre
volje. Obiskali bomo del Slovenije, v katerem KŠŠF še ni bil, zato
ste vabljeni, da se v največjem številu pridružite »party busu«,
podrobnejše informacije pa še sledijo!
Še vedno pozivamo vse bralce, da nam pričnete slediti na
družbenih omrežjih – obiščite našo Facebook stran Klub študentov
šmarške fare ali Instagram profil. Poleg tega pa medse vabimo
nove aktivne člane, ki bi radi soustvarjali šmarško študentsko
sceno. Pišite nam!
2017 MAJ, JUNIJ
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V MLADINSKEM CENTRU SE DOGAJA
Urban Hrastnik

Za nami sta zelo topla in prijetna meseca marec in april, ki sta z enim
zamahom odela naravo v pomladne barve. In, ko se v Mladinskem centru
Šmartno ob Paki oziramo nazaj na ta dva meseca ugotavljamo, da sta bila
tudi pri nas prav tako topla, prijetna in barvita. Tako smo v marcu, mesecu,
ki ga zaznamujejo prazniki posvečeni nežnejšemu spolu, poleg rednih
aktivnosti, ki potekajo v mladinskem centru, pripravili tudi brezplačno
delavnico predstavitve joge obraza. Ta je požela veliko zanimanja med
ženskami iz Šmartnega ob Paki in okolice. Rezultati le - tega se kažejo
v delavnicah joge obraza, ki potekajo v mladinskem centru (datume
delavnic preverite v napovedniku dogodkov), ter seveda na obrazih
nasmejanih udeleženk delavnic. Na materinski dan smo za vse pripravili
brezplačno improvizacijsko predstavo »Pisma mami«. V njej so nas tri
izkušene improvizatorke popeljale preko niza prizorov navdahnjenih
s temami povezanih z mamami. Pri tem so pomembno vlogo odigrali
gledalci s svojimi predlogi, na podlagi katerih so improvizatorke odigrale
prizore. Res zanimivo in edinstveno doživetje.
V aprilu smo, ob svetovnem dnevu zdravja, pripravili zelo poučno ter
dobro sprejeto delavnico osnov prve pomoči, na kateri so udeleženci
obnovili ter nadgradili svoje znanje nudenja prve pomoči ponesrečencem.
Od oživljanja, ravnanja z nezavestnim, snemanja čelade ponesrečenemu
motoristu, ravnanja ob urezninah, povezovanja …, skratka samo
uporabno znanje za katerega si vsi želimo, da nam ga bo potrebno čim
redkeje uporabljati. April je povezan tudi s knjigo, kateri je posvečenih
več svetovnih in mednarodnih dni v tem mesecu. V Mladinskem centru
Šmartno ob Paki smo se knjigam tudi letos poklonili z Bukvarnico,
dogodkom namenjenemu izmenjavi in zbiranju knjig, na katerem so
Šmarčani in ljudje iz bližnje okolice prinesli knjige ter jih pridno prebirali
in si jih izmenjevali v prostorih našega centra.
V preteklih dveh mesecih pa ne moremo mimo največjega dogodka,
ki se je dogaja v mladinskem centru in katerega smo soorganizator, to
je tradicionalnega, letos že 10. moto blagoslova, ki ga organizira MK
Packenstein. Letošnji je bil rekorden v vseh pogledih, na roko pa nam je

Ne sme mimo vas
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šlo tudi vreme s skoraj poletnimi temperaturami.
V aprilu smo, skupaj z Ljudsko univerzo Velenje, pričeli izvajati tudi
brezplačne delavnice digitalnega opismenjevanja, na katerih so se
obiskovalci učili dela z računalnikom, v maju pa se boste lahko naučili
rokovanja in dela s pametnimi telefoni (datume delavnic preverite v
napovedniku dogodkov).
Ker pa se bolj kot nazaj radi oziramo naprej, vam namignemo, da se nam
obetata zanimiva pomladna meseca maj in junij. Začenši z začetkom maja,
ko pripravljamo delavnici izdelave kratkega filmčka poimenovani »3,
2, 1, akcija!«, ti bosta potekali prva dva petka v mesecu. Na delavnicah
se boste naučili osnov snemanja, kadriranja, scenarija ter montaže
posnetega materiala v všečen, kratek filmček, ki ga boste s ponosom
pokazali drugim. Na delavnico se je potrebno prijaviti! V petek, 19. 5.
2017, bomo ponovno vrteli film, tokrat bo ta glasbeno obarvan in
nas bo v elektronskih ritmih pripravil na zabave polne pomladanske in
poletne mesece. Že naslednji dan v soboto, 20. 5. 2017, boste na svoj
račun prišli vsi ustvarjalci na majski ustvarjalni delavnici, kjer se bo vse
vrtelo okrog gline. Glina pa se bo vrtela na lončarskem vretenu. Tudi
na to delavnico se je potrebno prijaviti, delavnica je brezplačna. Zadnji
vikend v maju v Mladinskem centru Šmartno ob Paki že tradicionalno
gostujejo kiparji iz vse Slovenije, ki ustvarjajo v lesu. Dogajala se bo
namreč državna kiparska delavnica, ki jo pripravljamo skupaj z JSKD.
Kot smo že omenili se bodo ta mesec dogajale tudi delavnice uporabe
pametnih telefonov.
V začetku junija, natančneje v petek, 2. 6. 2017, bomo organizirali
brezplačno delavnico hoje po vrvi ali »slacklina«. To je zabavna
aktivnost lovljenja ravnotežja, ki je vedno bolj popularna. V petek, 23. j6.
2017, pa ob koncu šole pripravljamo velik koncert Nipkeja in Trkaja
v hip hop ter rap ritmih. Na ta način se bomo glasno poslovili od šole in
skočili v poletne počitnice. Koncert je brezplačen.
Poleg vsega naštetega pa se bodo v mladinskem centru odvijale tudi vse
redne aktivnosti. Da boste z vsem dogajanjem na tekočem predlagam, da
redno spremljate našo spletno stran in FB profil.
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IZLET DRUŠTVA UPOKOJENCEV V SPODNJO SAVINJSKO
DOLINO
PROGRAM IZLETA
Odhod z železniške postaje v Šmartnem ob Paki je z vlakom ob 7.54
uri na Polzelo. Sledi ogled kraja z gradom Komenda, kjer bo malica.
Odhod z vlakom s Polzele je ob 12. uri do Žalca, kjer si bomo ogledali
muzej hmeljarstva in šli v fontano piva.
Ob 16. uri se bomo z avtobusom odpeljali na turistično kmetijo ’Pri
Mlinarju’ v Gotovljah, kjer bomo imeli poznopopoldansko kosilo.

Osnovna šola
bratov Letonja
Šmartno ob Paki
in Vrtec Sonček v sklopu
prireditve

Šport špas

CENA IZLETA:
za člane društva je 25 € evrov,
za nečlane društva je 30 € evrov.
V ceno izleta je vključena malica na gradu Komenda na Polzeli,
kosilo ’Pri Mlinarju’, vse vstopnine in prevoz z vlakom in avtobusom.
Izlet bomo organizirali 25. 5. 2017; na izlet so povabljeni tudi
nečlani društva upokojencev, ki jih zanima Spodnja Savinjska dolina
z njenimi zanimivostmi in lepotami.

organizirata
4. dobrodelni
SONČKOV TEK,
in sicer v soboto,
13. maja 2017, ob 9.30.
Vabljeni vsi rekreativni
tekači, občinska društva,
skupine ter ostali športni
navdušenci.

Za DU
Marjan Knez

Predsednik
Avgust Reberšak

PRIJAVNICA
Turistično društvo Šmartno ob Paki objavlja

Ime in priimek prijavitelja

ŠMARTNO OB PAKI

IZBOR
»najlepše cvetočega balkona na območju občine
Šmartno ob Paki v letu 2017«
Na izboru lahko sodelujejo lastniki balkonov na območju občine
Šmartno ob Paki, ki se strinjajo s pravili natečaja.
K sodelovanju v izboru se lahko prijavijo lastniki sami z izpolnjeno
prijavnico. Udeležence v izboru lahko prijavijo, s soglasjem lastnika,
tudi vaške skupnosti, društva, občani in drugi. Lastnik mora soglašati
s kriteriji ocenjevanja ter z javno predstavitvijo balkonov na spletni
strani Turističnega društva Šmartno ob Paki in na prireditvi Bučni
pozdrav jeseni, 7. 10. 2017.
Izbor vodi Turistično društvo, ocenjevanje pa bo opravila komisija, ki
jo bo imenovalo Turistično društvo Šmartno ob Paki.
Komisija bo prvi ogled balkonov opravila v prvi polovici junija,
zadnjega pa v drugi polovici avgusta.
Prijavnice pošljite na naslov Turistično društvo Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki ali na elektronski naslov
td.smartno@gmail.com, do 25. 5. 2017.
Prijavnica je objavljena na spletni strani Turističnega društva.
Izbor se zaključi 31. 8. 2017.
Razglasitev rezultatov izbora bo javna, in to na prireditvi Bučni pozdrav
jeseni, 7. 10. 2017. Turistično društvo Šmartno ob Paki bo lastnikom
treh najlepše cvetočih balkonov podelilo praktične nagrade.
Boža Polak l. r.
predsednica TDŠ

MARTINOVA VINSKA DOŽIVETJA NA VINSKI
TURISTIČNI POTI ŠMARTNO OB PAKI – OD
ZIDAN`CE DO ZIDAN`CE

Naslov
Poštna številka in kraj
E-pošta
Telefon / GSM
(ustrezno označite)
lastnik
predstavnik stanovalcev
predsednik vaške skupnosti
predsednik društva
drugo _________________________
prijavljam na izbor
»Najlepše cvetoči balkon na območju občine Šmartno ob Paki v letu
2017«
(izpolniti, če prijavitelj ni lastnik balkona)
Ime in priimek lastnika
Naslov
Poštna številka in kraj
E-pošta
Telefon / GSM
Utemeljitev:

ŠMARTNO OB PAKI

Želite skupaj z nami prehoditi v dveh dneh Vinsko
turistično pot Šmartno ob Paki, pokusiti vino
in domače jedi? Pridružite se nam v soboto, 20. 5. 2017, ob 16. uri v
Vinotoču Primožič in v nedeljo, 21. 5. 2017, ob 14. uri v vinski kleti
Kugler.
» ENOLONČNICE IN ŠTRUKLJI«
Ljubitelje priprave jedi na prostem vabimo, da se nam pridružite v
nedeljo, 11. 6. 2017, ob 9. uri, v Martinovi vasi.
Pripravljali bomo enolončnice in štruklje z različnimi nadevi.
S seboj prinesite gorilnik, plinsko jeklenko, primerno posodo in kuharski
pribor.
Prijave zbira Boža Polak do 25. 5. 2017 (031 713 763, polak.boza@gmail.
com).
Boža Polak
predsednica TDŠ

_____________________________
(podpis prijavitelja)
Soglašam s prijavo na izbor ______________________________________
		
(podpis lastnika v primeru, da prijavitelj ni lastnik)
Šmartno ob Paki; ______________
			
Izpoljene prijavnice pošljite na naslov: TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB
PAKI, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki
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Rešitve pošljite do 14. 6. 2017 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado. Nagrajenka prejšnje križanke je Darinka Brzelak, Slatina 8, 3327 Šmartno ob Paki.
Ne sme mimo vas
Vesta dom d. o. o. je podjetje katero se ukvarja s upravljanjem
nepremičnin in pa prodajo nepremičnin. Od ostalih upravnikov
nas loči in odlikuje ravno naša majhnost podjetja, ki nam
omogoča oseben pristop k strankam. Komunikacija v podjetju
je prav zaradi majhnosti zelo hitra in učinkovita, kar omogoča,
da se težave strank odpravijo hitro in brez nepotrebnih zapletov
in težav pri komunikaciji, kot se dogaja v večjih podjetjih, kjer
je o težavah enega objekta praviloma informirana le ena oseba.
Ravno to – dobra uporabniška izkušnja in maksimalna korist naših
strank je vodilo pri delovanju podjetja in se vedno znova trudimo,
da jo izboljšamo. S tem namenom smo lansko leto tudi posodobili
naše poslovne prostore in pridobili nov prostor, ki je namenjen
izključno našim strankam – sejno sobo. V sejni sobi organiziramo
letne zbore etažnih lastnikov in druge sestanke, ki se nam in
strankam zdijo pomembni, da se rešijo težave učinkoviteje
z neposredno komunikacijo, v primernem poslovnem in
profesionalnem vzdušju. Za boljšo komunikacijo uporabljamo
tudi sodobno tehnologijo katero vseskozi posodabljamo. Kar je
tudi pomembno pri našem delovanju je, da imajo naši zaposleni
širok spekter znanja, ki ne vključuje le upravljanje blokov, ampak
tudi znanje o pravnih postopkih na področju nepremičnin,
izvršilnega postopka, vzdrževanju stanovanjskih objektov
in podobno. Znanje nagrajujemo na strokovnih seminarjih v
Sloveniji pa tudi s sodelovanjem s strokovnjaki pravnih in drugih
strok. To nam omogoča, da stranke informiramo tudi glede drugih
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vidikov njihove nepremičnine. Naše vodilo pri delovanju podjetja
sta zadovoljnost in korist naših strank, strokovnost in dobra
podkovanost z znanjem ter prepričanost, da se vsaka težava
da rešiti s komunikacijo in prijazno besedo, kar nam omogoča
delovanje našega podjetja na trgu že deveto leto. Želimo
upravljati tudi vašo nepremičnino!
Kontaktirate nas lahko na tel.št. 031-667-336 (Darinka) ali 041542-875 (Tim).
Več informacij lahko dobite na www.vestadom.si
			
					

Direktorica
Darinka Pušnik

Ne sme mimo vas
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Ob prazniku dela iskreno
čestitamo!

www.esotech.si

Čestitamo

Komunalno
podjetje
Velenje

ob 27. aprilu,
dnevu upora proti okupatorju,
in za

1.

maj,

praznik dela
080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

www.kp-velenje.si
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

maj, junij 2017
Vsak ponedeljek,
od 16. do 20. ure, dvorana Marof
Zumba Big Stars, Plesna šola Mdance,
ob 20. uri, Zumba za odrasle

Nedelja, 7. maj,
ob 8. uri, brunarica PD Šmartno ob Paki
Pohod na Goro Oljko ob 20 - letnici
društva PD Šmartno ob Paki; PD ŠoP

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

ob 10.30 uri, cerkev na Gori Oljki
Šmarška nedelja na Gori Oljki, sveta maša

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

športni park Šmartno ob Paki
Nogomet – člani (3. slovenska liga –
Sever)
NK Šmartno 1928 : S. Rojko Dobrovce;
ŠD ŠoP

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 21. ure, Marof – dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
ob 18. uri, dvorana Marof
Vadba Šaleškega koronarnega kluba
ob 20. uri, Hiša mladih – galerija Dile
Pilates
Vsak dan,
Knjižnica Šmartno ob Paki.
V odpiralnem času knjižnice.
Z metulji v pomlad, razstava v okenski izložbi
knjižnice.
Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v Šmartnem
ob Paki, razstava v okenski izložbi knjižnice.
Otroški razstavni kotiček: »Otroški izdelki iz
odpadne embalaže«.

Petek, 19. maj,
ob 19. uri, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Svečana podelitev priznanj Sveta OI
Velenje in jubilejnih priznanj OI Velenje;
JSKD - OI Velenje, ZKD Šaleške doline in
KD Šmartno ob Paki
ob 20. uri, MC Šmartno ob Paki
MC kino: Vse je šlo k vragu, Pete Tong;
MC ŠOP
Sobota, 20. maj,
od 8. do 12. ure, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica; MC ŠOP

športni park Šmartno ob Paki
Nogomet – mladinci (mladinska liga MNZ
Celje)
od 10. do 12. ure, pod kozolcem MC
NK Šmartno 1928 : KNK Odred Kozje - NK Šmartno ob Paki
Imeno; ŠD ŠoP
Ustvarjalna delavnica glina; MC ŠOP
Ponedeljek, 8. maj,
ob 18. uri, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica
ob 19. uri, Hiša mladih – sejna soba
Redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Liste za napredek občine
Sreda, 10. maj,
ob 18. uri, Hiša mladih – sejna soba
Delavnica uporabe pametnih telefonov
in tablic; LU Velenje in MC ŠOP
Petek, 12. maj,
ob 18. uri, dvorana Marof
3,2,1, akcija! Delavnice izdelave kratkega
filmčka; MC ŠOP

športni park Šmartno ob Paki
Nogomet – U-9
NK Šmartno 1928 - TURNIR; ŠD ŠoP
Sreda, 31. maj,
ob 18. uri, dvorana Marof
Koncert Glasbene šole Velenje; Glasbena
šola Velenje in MC ŠOP

JUNIJ
Petek, 2. junij,
ob 18. uri, MC Šmartno ob Paki
»Slackline« delavnica in špricer party; MC
ŠOP in KŠŠF
Ponedeljek, 5. junij,
ob 19. uri, Hiša mladih – sejna soba
Redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Liste za napredek občine

ob 16. uri, vinotoč Primožič v Malem Vrhu
Martinova vinska doživetja na Vinski
turistični poti ŠoP; TDŠ in ponudniki VTP
ŠoP

Sreda, 7. junij,
ob 16. uri, Hiša mladih – sejna soba
Računalniška delavnica; LU Velenje in
MC ŠOP

športni park Šmartno ob Paki
Nogomet – kadeti (kadetska liga MNZ
Celje)
NK Šmartno : NK Rogaška Central cafe;
ŠD ŠoP

Petek, 9. junij,
ob 18. uri, športni park Šmartno ob Paki
Tradicionalna nogometna tekma med
Klubom 81 in ekipo iz Beograd; Klub 81

športni park Šmartno ob Paki
Nogomet - U-15 (1. slovenska liga –
Vzhod)
Šmartno 1928 : Drava Ptuj; ŠD ŠoP

Nedelja, 21. maj,
ob 14. uri, vinska klet Kugler v Malem
ob 20. uri, grad Packenstein
Vrhu
Veseloigra Kavarna Martinca ob 20 Martinova vinska doživetja na Vinski
letnici KD Gorenje in razstava likovnih del turistični poti ŠoP; TDŠ in ponudniki VTP
slikarke Jožice Slemenšek; KD Gorenje
ŠoP
V primeru slabega vremena bo prireditev
v Kulturnem domu ŠoP.
športni park Šmartno ob Paki
Nogomet – mladinci (mladinska liga MNZ
Sobota, 13. maj,
Celje)
APRIL
ob 9.30 uri, OŠ bratov Letonja Šmartno
NK Šmartno 1928 : NK Žalec; ŠD ŠoP
ob Paki
Sreda, 26. april,
ob 18. uri, pri železniški postaji Paška vas Šport špas in 4. dobrodelni Sončkov tek; Sreda, 24. maj,
ob 18. uri, Hiša mladih – sejna soba
Proslava v počastitev treh praznikov (dan OŠ bratov Letonja in Vrtec Sonček
Delavnica uporabe pametnih telefonov
upora proti okupatorju, praznik dela, dan
ob 20. uri, cerkev sv. Martina v Šmartnem in tablic; LU Velenje in MC ŠOP
zmage) in otvoritev kanalizacije Gavce;
ZZB NOB, ZVVS, ZSČ, Občina ŠoP, MC ŠOP ob Paki
“Ne čakaj na maj…” območno srečanje
Četrtek, 25. maj,
malih vokalnih skupin Šaleške doline;
prostori Društva upokojencev Šmartno
športni park Šmartno ob Paki
JSKD - OI Velenje, ZKD Šaleške doline in
ob Paki (več informacij na oglasni deski
Nogomet – člani (3. slovenska liga –
KD Šmartno ob Paki
DU)
Sever)
Izlet DU Šmartno ob Paki v Spodnjo
NK Šmartno 1928 : ŠD Videm; ŠD ŠoP
športni park Šmartno ob Paki
Savinjsko dolino; DU Šmartno ob Paki
Nogomet – kadeti (kadetska liga MNZ
Sobota, 29. april,
Celje)
Petek, 26. maj,
športni park Šmartno ob Paki
NK Šmartno : KNK Odred Kozje - NK
prireditveni prostor MC Šmartno ob Paki
Nogomet - U-15 (1. slovenska liga –
Imeno; ŠD ŠoP
Državna kiparska delavnica (les); JSKD OI
Vzhod)
Velenje in MC ŠOP
Šmartno 1928 : Vipoll Veržej; ŠD ŠoP
športni park Šmartno ob Paki
Nogomet - U-15 (1. slovenska liga –
Sobota, 27. maj,
Vzhod)
ob 8. uri, odhod iz parkirišča MC Šmartno
MAJ
Šmartno 1928 : NK Šampion; ŠD ŠoP
ob Paki
KŠŠF izlet v neznano; KŠŠF
Ponedeljek, 1. maj,
športni park Šmartno ob Paki
ob 6.30 uri, Pod Tišlerjevo lipo v Rečici
Nogomet – U-11 (B skupina, MNZ Celje)
prireditveni prostor MC Šmartno ob Paki
ob Paki
NK Šmartno 1928 : Zreče; ŠD ŠoP
Državna kiparska delavnica (les); JSKD OI
Prvomajska budnica Pihalnega orkestra
Velenje in MC ŠOP
Zarja Šoštanj; ZKD Šaleške doline in KD
Nedelja, 14. maj,
Kraherl
športni park Šmartno ob Paki
športni park Šmartno ob Paki
Nogomet – U-13 (2. MNZ liga)
Nogomet – U-11 (B skupina, MNZ Celje)
Četrtek, 4. maj,
NK Šmartno 1928 : NK Šoštanj; ŠD ŠoP
ob 18. uri, Kulturni dom Šmartno ob Paki NK Šmartno 1928 : Zreče; ŠD ŠoP
Prireditev ob dnevu gasilca, GZ Šaleške
Nedelja, 28. maj,
doline, PDG Šmartno ob Paki in MC ŠOP Ponedeljek, 15. maj,
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob Paki
prireditveni prostor MC Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi
Državna kiparska delavnica (les); JSKD OI
Petek, 5. maj,
Velenje in MC ŠOP
ob 18. uri, dvorana Marof
3,2,1, akcija! Delavnice izdelave kratkega ob 19. uri, Hiša mladih – Sejna soba
Svetniška in poslanska pisarna SD
športni park Šmartno ob Paki
filmčka; MC ŠOP
Nogomet – člani (3. slovenska liga –
Torek, 16. maj,
Sever)
Sobota, 6. maj,
ob 20. uri, grad Packenstein
NK Šmartno 1928 : Korotan Prevalje; ŠD
športni park Šmartno ob Paki
Gledališka igra Poročil se bom s svojo
ŠoP
Nogomet – kadeti (kadetska liga MNZ
ženo; KD Gorenje
športni park Šmartno ob Paki
Celje)
V primeru slabega vremena bo prireditev Nogomet – U-13 (2. MNZ liga)
NK Šmartno : Fosilum Šentjur; ŠD ŠoP
v Kulturnem domu Gorenje.
NK Šmartno 1928 : Rudar Velenje B; ŠD
ŠoP
športni park Šmartno ob Paki
Nogomet – U-9
NK Šmartno 1928 - TURNIR; ŠD ŠoP

ob 19. uri, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Večer slovenskih popevk, letni koncert
MePZ Šmartno ob Paki z gosti; MePZ
Šmartno ob Paki
Nedelja, 11. junij,
ob 9. uri, Martinova vas
Priprava jedi na prostem – »Enolončnice
in štruklji«; TDŠ
Ponedeljek, 12. junij,
ob 19. uri, Hiša mladih – Sejna soba
Svetniška in poslanska pisarna SD
Sreda, 14. junij,
ob 16. uri, Hiša mladih – sejna soba
Računalniška delavnica; LU Velenje in
MC ŠOP
Kulturni dom Šmartno ob Paki
Valeta devetošolcev OŠ bratov Letonja;
OŠ bratov Letonja
Četrtek, 15. junij,
ob 19. uri, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Zaključni koncert glasbene šole GVIDO,
Glasbena šola GVIDO in MC ŠOP
Sobota, 17. junij,
od 8. do 12. ure, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica; MC ŠOP
Ponedeljek, 19. junij,
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi
Sreda, 21. junij,
ob 16. uri, Hiša mladih – sejna soba
Računalniška delavnica; LU Velenje in
MC ŠOP
Petek, 23. junij,
ob 21. uri, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
»Koncert za konc šole«: Nipke in Trkaj;
MC ŠOP
Ponedeljek, 26. junij,
OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
DPM počitniški tabor; DPM ŠoP
Torek, 27. junij,
OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
DPM počitniški tabor; DPM ŠoP
Sreda, 28. junij,
ob 16. uri, Hiša mladih – sejna soba
Računalniška delavnica; LU Velenje in
MC ŠOP
OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
DPM počitniški tabor; DPM ŠoP

