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POZNOPOLETNI FESTIVAL
JAVNI RAZPIS OBČINSKA PRIZNANJA IN
NAGRADE 2017
POZDRAV JESENI TD ŠMARTNO OB PAKI
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Ne sme mimo vas

ŠMARTNO OB PAKI

Če želite spoznati neokrnjeno naravo pod Goro Oljko in
gostoljubne ljudi, ki tukaj živimo, doživeti nekaj posebnega ter
pozabiti na vsakdanje skrbi, vas Turistično društvo Šmartno ob
Paki vabi na prireditev

POZDRAV JESENI,
ki bo potekala v soboto, 7. oktobra 2017,
v Šmartnem ob Paki od 14. ure dalje na
prireditvenem prostoru v Martinovi vasi.
PROGRAM PRIREDITVE

1. Predstavitev avtohtonih vrst žita in tradicionalnih izdelkov

iz njih (Društvo Revivas Škale, Kmetija Pr' Paulekovem
Korlnu, Turistično društvo Šmartno ob Paki)

2. Predstavitev avtohtonih vrst sadja in predelave sadja ter

zelenjave na tradicionalni način (Sadjarsko društvo Franca
Praprotnika Mozirje, Ekološka kmetija Potočnik-Poprask iz
Skornega, Turistično društvo Šmartno ob Paki)

3. Predstavitev vrst medu in njegova uporaba v kulinariki ter

zeliščarstvu (Čebelarska družina Šmartno ob Paki, Turistično
društvo Šmartno ob Paki)

4. Izdelava rož iz krep papirja za okrasitev doma in praznovanja
praznikov življenjskega kroga (Društvo Revivas Škale)

5. Predstavitev Vinske turistične poti Šmartno ob Paki

(Turistično društvo Šmartno ob Paki, Društvo vinogradnikov
Šmartno ob Paki)

6. Izdelava hladno stiskanih olj in uporaba olj ter zelišč v
zeliščarstvu in kozmetiki (Turistično društvo Šmartno ob
Paki)

Med posameznimi točkami programa bodo za obiskovalce
potekale šaljive družabne igre, otroške delavnice (OŠ bratov
Letonja, Vrtec Sonček) in degustacije tradicionalnih jedi.

PRIDRUŽI SE!
VSAK PETEK OB 19:30
V KULTURNEM DOMU

041 776 380
sezona

2017-2018

Več informacij o prireditvi dobite na spletni strani Turističnega
društva Šmartno ob Paki: www.td-smartno.si ali pri Boži Polak,
predsednici TD (031/713-763, polak.boza@gmail.com).

Vsebina

Moje misli

Hura, novo šolsko leto!
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4 Utrip občine

Barbara Trebižan

Javni razpis za zbiranje
predlog za podelitev
občinskih priznanj in nagrad
za leto 2017

5 Pestro in družabno

Na Pilihovem memorialu
društvo Ljudske tehnike
predstavilo Zbornik ob
70-letnici delovanja

6 Pestro in družabno

Obisk vinske kraljice
Slovenije Maje Žibert v
Šmartnem ob Paki
Vonj praznih zvezkov, delovni zvezki,
peresnica, mogoče nova šolska torba,
kakšna prenovljena učilnica, nova
učiteljica in snidenje s sošolci. Polni novih
načrtov in lepih počitniških vtisov. Mmm,
kako vznemirljivo! Le še nekaj dni nas loči.
Prvi šolski dan je vedno znova pomemben
dan. Kako bo v naslednjem razredu? Novi in
zahtevnejši cilji, kot so boljše ocene in več
znanja. Šola ima skupaj z učenci, učitelji in
starši pomembno nalogo in odgovornost.
Prinaša znanje in sposobnosti, s pomočjo
katerih lahko v življenju dosežemo varnost
in zadovoljstvo.
Otrok, ki doma sliši mamin glas, v vrtcu
in šoli sliši glas učiteljice, sledi. Poslušen
otrok je navajen biti pozoren, ko prihaja
navodilo. Ni se mu treba zbrati, da bi
slišal. Pozoren je brez napora, zlahka sledi,
veliko se nauči s poslušanjem. Želi kratka
in jasna navodila. Otroku, ki zna počakati,
je v življenju lažje. Zaposli se sam s seboj,
govori, posluša, odgovarja, dogovarja
se, sprejema kompromise, ima veliko
prijateljev. Njegova mama ve, da je znanje
vrednota in šola resna stvar, zato se zjutraj
od njega poslovi: »Glej, da boš priden«.
Staršem šolarjev privoščim, da se njihovi
pogovori in aktivnosti ne vrtijo le okoli
šole in obšolskih dejavnosti. Starši, ne
dovolite, da šola postane vaša glavna
zaposlitev. To zaupajmo učiteljem in
našim otrokom, mi pa jim pomagajmo
organizirati delo za šolo in ga nadzirajmo.
Starši smo pogosto fizično pridni
in vzgojno leni. Mislim, da ocene in
dosežke v popoldanskih dejavnostih

precenimo, pozabljamo pa na pomen
opravil, ki nam omogočajo vsakodnevno
življenje. Se kdaj vprašamo, kaj smo
naučili svojega otroka delati (npr. med
temi počitnicami)? Se sploh zavedamo,
kaj vse bi lahko v našem gospodinjstvu
delali naši otroci, če bi jih mi naučili?
Pri tem bi krepili občutek pripadnosti,
lastne vrednosti, pomembnosti in
odgovornosti. Poslušati lastnega otroka,
ki z navdušenjem pripoveduje, kako mu
je z veliko truda uspelo nekaj narediti, je
balzam za starševska ušesa. Ob skupnem
delu pogovor z otrokom kar sam steče.
Ni slabšega kot pameten, a len otrok. Ima
orodje, a ga ne uporablja. To, kar bodo
naši otroci lahko uporabili v svoj prid, bo
seznam dolžnosti, ki so jih opravili dobro
in pravočasno. Nekdo bo jamčil za to.
Srečno v novo šolsko leto. Brez izgovorov
za starše in brez izgovorov za otroke. Starši,
vemo, kaj je prav. Mi smo zgled. Počnimo
tisto, kar vemo, da je prav. Ne tistega, kar
nam ravno paše ali je modno. Opravljajmo
svoje dolžnosti. Potem spremljajmo,
spodbujajmo, dvigajmo in podpirajmo
otroka v tem, kar dela – še posebej, ko
naleti na težavo. Vzgajajmo zmagovalce,
ki bodo znali poskrbeti sami zase. Vzgoja
je tek na dolge proge. Ne utrudimo se.
In ne pozabimo: otroci nas opazujejo. So
naše največje bogastvo.
Čarobni trikotnik ima stranice tri. Prav vse
podere se, če ena popusti.
Iskreno in iz srca Barbara Trebižan.

8 Mladarije

Poznopoletni festival 2017
Mladinskega centra Šmartno
ob Paki

9 Mladarije

Poletne taborniške
dogodivščine

11 Ne sme mimo vas

Vabilo na izlet v Šmartno pri
Litiji

15 Ne sme mimo vas

Naj odvečne stvari ne
končajo med odpadki!
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,
Amadeja Koren, Urban Hrastnik, Mirjam Povh,
Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., avgust 2017
Naklada: 1400 izvodov
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Utrip občine
Skladno z določili 12. člena Odloka o
priznanjih in nagradah Občine Šmartno
ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 09/2013)
objavljamo

javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev
občinskih priznanj in nagrad za leto
2017
Razpisuje se zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj
in nagrad Občine Šmartno ob Paki za leto 2017:
GRB OBČINE Šmartno ob Paki
Podeli se posamezniku za večletne uspehe ali izjemne dosežke
trajnejšega pomena in skupinam občanov, društvom in drugim
pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi
povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali
drugem področju življenja in dela občine.
DVE PLAKETI OBČINE Šmartno ob Paki
Podeli se posamezniku, društvom ali drugim organizacijam in
pravnim osebam za izredne dosežke na področju delovanja,
obstoja in razvoja posamezne, za občino pomembne dejavnosti
v zadnjem obdobju.
Pobude za podelitev priznanj in nagrad se zbirajo na podlagi
predlogov občanov, političnih strank, podjetij, društev ter drugih
organizacij in zavodov.

Predlogi za priznanja morajo biti predloženi v pisni obliki in
morajo vsebovati:
•
podatke o predlagatelju,
•
vrsto predlaganega priznanja,
•
podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
•
obrazložitev k predlogu,
•
pisno soglasje predlaganega kandidata,
•
morebitne dokumente, ki potrjujejo predlog, v kolikor
obstajajo.
Javni razpis je objavljen na spletni strani www.smartnoobpaki.
si, v občinskem časopisu in na oglasni deski Občine Šmartno ob
Paki. Razpisni rok traja 15 dni in sicer od 1. 9. 2017 do vključno
15. 9. 2017.
Prijave na javni razpis pošljejo predlagatelji s priporočeno pošiljko
s pripisom »Javni razpis – Priznanja in nagrade 2017« na naslov
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob
Paki ali oddajo osebno na upravi Občine Šmartno ob Paki.
V roku prispele prijave bo pregledala in ovrednotila Komisija za
občinska priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki. Predloge
bo potrdil Svet občine Šmartno ob Paki. Priznanja bodo podeljena
ob praznovanju občinskega praznika na slavnostni seji.
Številka: 012- 0001/2017-4
Datum: 11. 8. 2017
Komisija za priznanja in nagrade
Občine Šmartno ob Paki

OBISK ANE DREV
Andreja Urnaut
Prav vsako leto za njen rojstni dan zvesti navijači Fan cluba
obiščejo domačinko in uspešno smučarko Ano Drev. Seveda je
vsakega njihovega obiska in vzpodbude Ana izjemno vesela, saj
se dejansko »družijo« že zavidljivih 15 let. V sproščenem klepetu s
predstavniki občine in člani Fan cluba je Ana povedala, da uspešno
okreva po poškodbi in optimistično pričakuje novo tekmovalno
sezono. Pred njo je namreč olimpijska sezona in skupaj z drugimi
slovenskimi navijači jo bodo v Južno Korejo spremljali, podpirali
in zanjo močno navijali tudi člani Fan cluba. Vsi že prav nestrpno
pričakujejo pričetek nove tekmovalne smučarske sezone, ki
bo konec oktobra v Söldnu, kamor se bodo kot zvesti navijači
prav tako odpravili. Sicer pa trenutno že potekajo priprave na
tradicionalni piknik Fan cluba Ane Drev, ki bo v septembru.

Jesenski pozdrav ljudskih pevcev Prijatelji
Ljudski pevci Prijatelji, ki delujemo kot sekcija Kulturnega društva Šmartno ob Paki, smo
obiskali stanovalce doma starejših na Vranskem. Pripravili smo jim zanimiv kulturni program
in jim tako polepšali popoldan. To je bil poleg ostalih nastopov v domači občini letošnji šesti
tovrstni nastop v domovih za starostnike po Sloveniji.
Lepo je osrečevati!
Želimo vam prijetne jesenske dni.

UREDITEV ROKOMETNEGA IGRIŠČA
Dragan Vasič

V delovni akciji, na rokometnem igrišču v Šmartnem ob Paki, so igralci malonogometne
ekipe Netopirji iz Šmartnega in okolice na novo pobarvali črte igrišča in gole, namestil
podaljšek ograje na obeh straneh ob parkirišču pri cesti, namestili dodaten koš za
smeti pri tribuni ter počistili in uredili okolico igrišča. Ob tej priložnosti se zahvaljujejo
županu in občini za pomoč.
SEPTEMBER, OKTOBER 2017
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Na Pilihovem memorialu Društvo
ljudske tehnike predstavilo zbornik ob
70-letnici delovanja
Emil Šterbenk
Društvo ljudske tehnike (DLT) je v soboto, 1. julija, praznovalo
70. obletnico začetka svojega delovanja. Slavje so združili z
letnim srečanjem – Pilihovim memorialom. Tokrat niso priredili
panoramske vožnje in preizkusa poznavanja vozil udeležencev,
ampak so goste iz vse Slovenije in iz sosednje Avstrije s konjskimi
vpregami prevažali po kraju, kjer so si lahko ogledali lokalne
znamenitosti in priložnostno razstavo, posvečeno visokemu
jubileju. Zbralo se je okoli 130 ljubiteljev starodobnih vozil, ki
se jim je pridružilo več kot dvakrat toliko domačinov. Osrednji
dogodek je bila predstavitev zbornika, knjige, v kateri so na 127
straneh predstavili društvo in njegove dosežke.
Po razmišljanjih uvodničarjev, med katerimi so predsedniki
organizacije FIVA (Mednarodna organizacija starodobnih vozil),
AMZS-ja in SVAMZ-a ter župan občine Šmartno ob Paki, sledi bogato
dokumentiran in ilustriran pregled zgodovine DLT, društva, ki je
tehniško opismenjevalo ljudi od Logarske do Spodnje Savinjske
doline, dosegalo vidne športne uspehe na državnem nivoju, za
vožnjo usposobilo stotine kandidatov … Nato se predstavijo
sekcije: Avto moto društvo, Ljubitelji starodobnih motornih
vozil, Ljubitelji starodobnih koles in Modelarji. Po pogledu v
prihodnost so nanizane zgodbe lastnikov starodobnikov, naših
sokrajanov, ki ne ostajajo zgolj pri vozilih, ampak so dosti širše.
Med drugim je podana celovita zgodba šmarške lokomotive,
Gospodične, zapisane so zanimiva pripoved najstarejšega
šmarškega mopedista Franca Rudnika – Fereka, zgodba Jožeta
Polaka, človeka, ki je iz nič ustvaril ugledno družinsko podjetje,
zgodba o prvem starodobnem motorju Vikija Jagra … Zapisi niso
zanimivi le za ljubitelje starodobnikov, ampak tudi za širši krog
bralcev. V zaključnem delu se predstavi del sedanjega članstva
DLT. Nekaj knjig je še na voljo. Informacije dobite na telefonski
številki 031/318-644.

Fotografija na naslovnici je bila posneta leta 1960 v Kopru.

Ne pozabite, da DLT pod vodstvom sekcije Ljubitelji starodobnih
koles v soboto, 2. septembra, od 9. ure naprej v Martinovi vasi
prireja srečanje lastnikov starodobnih koles. Veseli bodo, če se jim
boste pridružili – s starimi, z novimi kolesi ali peš!
Že takoj zjutraj je bilo na 5. Pilihovem memorialu zelo živahno.

Ogled predstave Divji lovec
Marjana Boruta
Tako kot vsako leto smo se tudi letos v Kulturnem društvu Gorenje
odločili za ogled predstave Divji lovec v Poletnem gledališču
Studenec. Gledališka igra Divji lovec je delo Frana Saleškega
Finžgarja. Delo je nastalo leta 1902 in velja za prvo Finžgarjevo
ljudsko dramo. V njej je Finžgar ohranil podobo takratnega
kmečkega življenja z vrednotami in običaji. Ker prav letos mineva
55 let od pisateljeve smrti, ni naključje, da je bilo delo ponovno
postavljeno na oder, saj je to poklon pisatelju, duhovniku in
avtorju številnih romanov, povesti in črtic. Predstava je bila
izvedena z veliko ljudskega petja in glasbe, v njej pa je sodelovalo
preko sedemdeset igralcev in pevcev. Tako kot vsako leto nas je

tudi letošnja predstava izredno navdušila. Avtor je predpisal tudi
sceno – dve, tri vaške hiše s kapelico in vršaci v ozadju – in tudi
letošnja je delo našega Jožeta Napotnika. Vsi, ki smo si predstavo
ogledali, smo bili navdušeni in komaj čakamo, da vidimo, kaj nam
bodo pripravili naslednje leto.
Kaj pa bomo letos še pripravili v Kulturnem društvu?
Še vedno smo vabljeni na gostovanja komedije Poročil se
bom s svojo ženo. Ker pa se bodo začeli dnevi krajšati in večeri
daljšati, so pred nami že priprave na petkove tematske večere,
napovedujemo pa tudi ure pravljic v decembru, Božično zgodbo
na gradu in morda še novo gledališko uprizoritev. Predvsem pa
bomo zelo veseli, če boste sprejeli naše vabilo in prihajali na naše
prireditve. Vabljeni!

SEPTEMBER, OKTOBER 2017
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OBISK VINSKE KRALJICE SLOVENIJE MAJE
ŽIBERT V ŠMARTNEM OB PAKI
Alojz Slemenšek
Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je konec maja že drugič
obiskala vinska kraljica Slovenije Maja Žibert iz Šentruperta na
Dolenjskem, ki skrbi za promocijo slovenskih vin, vinogradništva
in slovenske vinorodne dežele. Vinska kraljica Slovenije v domovini
in svetu predstavlja slovenski turizem in slovensko kulturno
dediščino, poleg tega pa širi kulturo pridelovanja, negovanja in
kulturnega uživanja vina.
Tokratni obisk je bil namenjen predvsem ogledu kleti naših
vinogradnic in vinogradnikov, in sicer: Pokleka v Gavcah ter
Primožič, Kugler in Žibret v Malem Vrhu. Obisku se je pridružil tudi
župan Janko Kopušar in skupaj s predsednikom društva Petrom
Krajncem sta vinski kraljici pokazala še največjo pipo, ki se nahaja
v Martinovi vasi, in potomko najstarejše trte z Lenta, ki jo imamo v
Šmartnem ob Paki od leta 2015.
Vinska kraljica Maja Žibert je poudarila, da je odšla v »neznano«,
saj ni vedela, kakšna vina v Šmartnem ob Paki sploh pridelujemo,

ŽRTVAM FRANKOLOVEGA V
SPOMIN
Jože Aristovnik, predsednik Ko ZB
12. februarja 1945, ko je na obzorju že
rahlo sijala zarja svobode, je okupator v
straniškem grabnu pri Frankolovem ob
cesti na tamkajšnje jablane okrutno obesil
100 naših domoljubov. Nekaj jih je bilo tudi
z našega savinjsko-šaleškega območja.
Vsem njim v hvaležen spomin namenjam
naslednje stihe:
FRANKOLOVO – KRAJ BOLEČEGA
SPOMINA
Mladarije

To niste vi, ki v temni tej gomili,
straniške zemlje naše tihem krili,
ležite zdaj molče!
Smrt je le telesa vaša strla,
hvaležnost in pa lep spomin,
na vas vse, predragi naši,
v nas nikdar ne bosta umrla!
Dolga leta so za vami žalovali,
vaši starši, sestre, bratje, hčere in sinovi,
žal mnoge teh smo zdavnaj pokopali,
zdaj našo generacijo bolečega spomina
stiskajo okovi!
Zato smo zopet zbrali tu na kraju se
bolečega spomina,
sinovi, hčere in nečaki, kakor vaši vnuki,

DPM-ov počitniški tabor
Anja Molnar
Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Paki je tudi letos
organiziralo tridnevni počitniški tabor za otroke, ki je potekal od
ponedeljka, 26. 6. 2017, do srede, 28. 6. 2017. Tema letošnjega
taborjenja so bili risani junaki. Po spoznavnih igrah, naučeni
himni in izdelani zastavi smo si ogledali risanko Bojan, nato pa
nas je obiskal slikar Leon in skupaj smo slikali na slikarska platna.
S Palčkom Smukom in gospodom Boštjanom smo si ogledali
zvezde in planete, videli smo tudi, kje poteka mlečna cesta.
Naslednji dan smo se odpravili v Slovenske Konjice v mini živalski
vrt, kjer smo videli krokodile, kače, ovce, lame, kenguruje, zajčke,
pave, … Bilo je skoraj toliko živali, kot jih je v živalskem vrtu v
risanki Madagaskar. Popoldne smo imeli tehnično delavnico,
pekli smo kekse in si izdelali okvirje za slike, saj nas je obiskal tudi
fotograf Andraž. Pred večerjo nam je Cofko Cof pripravil pohod
z namigi, ki so nas pripeljali do sladoleda v Šmartnem ob Paki.
Zvečer smo imeli čisto pravo zabavo za rojstni dan, na kateri smo
se vsi naplesali. Zadnji dan smo tradicionalno odšli v Gavce, kjer
so nas člani Športnega društva Gavce-Veliki Vrh lepo sprejeli
in nam pripravili kosilo. Spremljal nas je tud Dejan Tomazini iz
SEPTEMBER, OKTOBER 2017

domov pa se je vračala z odličnimi občutki, saj je okusila naša zelo
kakovostna vina, ki so odraz strokovnega dela naših vinogradnikov.
Takšni obiski pripomorejo k še boljšemu poznavanju dejavnosti
v naši občini, še posebej na področju vinogradništva, kjer je bilo
v zadnjih letih narejeno ogromno pozitivnega, tako da postajajo
naša vina poznana tudi v širšem slovenskem prostoru.

vsi mi, ki danes žalujoča smo rodbina,
da spoštljivo, družno spet poklonimo se
vaši nečloveški muki!
Vsi mi zavezo vašim staršem, bratom smo
in sestram dali,
da naprej gojili bomo na vse vas spoštljiv
spomin,
na dan današnji vsako leto družno tukaj
bomo žalovali,
saj ponosni smo potomci vaših korenin!
V hvaležen spomin stricu Tonetu
Aristovniku iz Škal in vsem drugim 99
frankolovskim žrtvam.

Lena Športa, s katerim smo streljali z lokom, se igrali s padalom
in se odlično zabavali. Odpravili smo se nazaj proti šoli, kjer
smo prenočevali, in pripravili program za starše. Kasneje smo se
veseli, malo utrujeni, vsekakor pa polni novih spoznanj z naših
skupnih dogodivščin odpravili proti domu. Komaj čakamo drugo
leto! Animatorke že zbiramo nove ideje, kaj vse bi lahko počeli
v naslednjem šolskem letu, in obljubljamo, da se bomo spet
zabavali. Upamo, da ste se med počitnicami dobro spočili. Otroci,
vam pa želimo prijeten skok nazaj v šolske klopi.

Iz Šmarške fare

Nekaj misli ob godovih v septembru
in oktobru, o svetniku meseca in
sporočila
Dekan Ivan Napret
Pozdravljeni, bralke in bralci ŠOP-a. V mesecu septembru stopajo
v ospredje:
Marijino rojstvo (mala maša), 8. september.
Povišanje sv. križa (14. september). Kdor obišče Goro Oljko ali
Sveti Križ nad Belimi Vodami, lahko v teh cerkvah še posebej
podoživlja Kristusovo ljubezen do nas.
Ob Kristusovem križu je stala njegova mati Marija – že dolga
stoletja obhajamo 15. september kot praznik Žalostne Matere
božje. Stična, Žalostna gora pri Mokronogu in Žalostna gora pri
Preserju so kraji, kamor so naši predniki radi romali in se v svojih
stiskah zatekali k Mariji.
Vreden omembe je apostol in evangelist Matej.
24. septembra je smrtni dan in godovni dan blaženega škofa
Antona Martina Slomška.
29. septembra obhajamo god nadangelov Mihaela, Gabrijela in
Rafaela.
Mesec oktober je posvečen Mariji Kraljici svetega rožnega venca.
Ob stoletnici fatimskih dogodkov je še vedno aktualno Marijino
naročilo, naj radi molimo rožni venec. Prva nedelja v oktobru velja
kot rožnovenska nedelja, čeprav goduje 7. oktobra.
4. oktobra goduje sodoben in aktualen svetnik, občudovalec
narave, živali in božjega stvarstva, to je sveti Frančišek Asiški, ki
je bil v preteklosti bolj kot danes zavetnik številnih fantov in mož.
Celjska škofija obhaja 12. oktobra god svetega Maksimilijana,
škofa in mučenca. Ob škofu Slomšku je bil izbran za drugotnega
zavetnika škofije.
Poznani svetniki v tem mesecu so še sveta Terezija Avilska, sveti
evangelist Luka, sveta Uršula ter apostola Simon in Juda Tadej.
24. september – blaženi Anton Martin Slomšek, škof, zavetnik
učiteljev, vzgojiteljev, kmetov, glavni zavetnik celjske škofije
Letos mineva 155 let od njegove smrti v Mariboru in 18 let od
razglasitve za blaženega. Posvečene so mu že številne cerkve in
kapele. Tudi kipi ter slike z njegovo podobo in relikvijami so že v
nekaterih cerkvah po Sloveniji. Škof Slomšek je nesmrten v svojih
delih, besedah in pesmih. Priprošnjik nam je pri Bogu. Tokrat se ne
bom ustavljal ob njegovem življenjepisu, ampak želim iz njegovih
del sestaviti mozaik njegove osebnosti. Ob priliki je dejal: »Delo
nam zemljo polepša in nas s kruhom oskrbi, nam zdravje ohrani in nas
greha varuje. Lenoba je vseh hudobij mati, lenuh in tat sta tovariša.
Delo je velik dar božji in delati je vsakemu stanu velika čast.« Slomšek
nas uči spoštovati naš jezik: »Materni jezik je najdražja dota, ki smo
jo od svojih starih zadobili; skrbno smo ga dolžni ohraniti, olepšati ino
svojim mlajšim zapustiti. Kdor svoj materni jezik zavrže ter ga pozabi
in zapusti, je zmedenemu pijancu podoben, ki zlato v prah potepta
ino ne ve, koliko škodo si dela.«
Slomšek ima za razvoj šolstva na Slovenskem, zlasti na Štajerskem,
neprecenljive zasluge. S širjenjem nedeljske šole se je slovenski
jezik ohranjal med ljudstvom. Nedeljska šola je izboljšala znanje
slovenskega jezika, širila osnove pismenosti in tako slovenskemu
človeku odpirala vrata v svet. Leta 1808 je bilo v lavantinski škofiji
45 rednih in 23 nedeljskih šol, leta 1846 pa že 155 rednih in 109
nedeljskih šol. Zasluga za razcvet gre Slomšku, ki je bil takrat v
škofiji vodja šolskega referata in višji šolski nadzornik. Omembe
vredna knjiga, ki jo je napisal za otroke, je bila Blaže in Neža v
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nedeljski šoli. Obsega vse, kar je takrat kmečki otrok moral vedeti
in kar je služilo njegovi vzgoji. Učitelju in učencu je dal v roke
vsestransko uporaben učbenik.
Slomšek je pisal tudi aforizme in reke, na primer:
»Dober sosed je velik zaklad, ki se ga za gotove denarje ne kupi.«
»Ni človeka brez sence.«
»Tudi beseda človeka ubije.«
»Kdor se na Boga zanese, njemu ne spodnese.«
»Kjer nobene postave ni, tam veljajo samo pesti.«
»Ne pravi, kar znaš, pokaži.«
Ni zguba časa, če prebiramo Slomškova dela. Dušo in srce
razveselimo, če prepevamo njegove pesmi.
V stiskah k njemu pohitimo, se mu izročimo, saj velja blaženi Anton
Martin Slomšek – prosi za nas.
Dogodki v župniji, škofiji, domovini:
3. 9. 2017 – Ob 10.00 v župnijski cerkvi maša za bolne in ostarele.
Naprošeni ste za prevoz tistih, ki nimajo prevoza. HVALA.
9. 9. 2017 – Ob 9.00 v Petrovčah škofijski molitveni dan za duhovne
poklice.
16. 9. 2017 – Vseslovensko srečanje mladih v Stični. Prijavite se do
10. septembra.
16. 9. 2017 – Ob 19.30 prireja Slovensko orgelsko društvo v naši
cerkvi orgelski koncert. Prijatelji orgel, vabljeni.
24. 9. 2017 – Slomškova nedelja pri Škofijski gimnaziji v Mariboru.
Če bo dovolj prijav, bo peljal avtobus.
8. 10. 2017 – Ob 15.00 v Andražu dekanijsko srečanje pevskih
zborov braslovške dekanije.
14. 10. 2017 – Ob 10.00 v Stični vseslovensko fatimsko srečanje,
srečanje hrvaških in slovenskih vernikov. Če bo dovolj prijav, bo
peljal avtobus.
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POZNOPOLETNI FESTIVAL 2017 MLADINSKEGA
CENTRA ŠMARTNO OB PAKI
Andreja Urnaut

in instrumentalist Janez Dovč. Tokrat v nekoliko drugačni vlogi, kot
smo ga običajno vajeni. V vlogi igralca oz. naratorja izvirne in zelo
zanimive glasbeno-gledališke predstave »Tesla«, ki pripoveduje
življenjsko zgodbo izumitelja Nikole Tesle ali, kot ga imenujejo
številni, »človeka, ki je izumil 20. stoletje«. Janez v predstavi zaigra
na mnoge izvirne instrumente, ki so tako ali drugače povezani z
izumiteljem. Predstava se sprehodi skozi devet poglavij Teslovega
življenja ter s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov
in citatov dostopno predstavi svet Nikole Tesle, njegovih izumov
in predvsem njegove neizmerne humanistične želje po izboljšavi
sveta za naslednje generacije. Avtor koncepta, glasbe in izvedbe
je omenjeni Janez Dovč. Pripravite se na avdio-vizualno doživetje,
katerega ne boste pozabili še nekaj časa.
Vstopnina za predstavo znaša 7,00 EUR.
KONCERT DITKE IN FERIJA LAINŠČKA, PETEK, 22. 9., ob 20. uri,
ODER PRI GRADU PACKENSTEIN

Neizpodbitno je tukaj konec poletja in v Mladinskem centru
Šmartno ob Paki smo tudi tega dejstva presenetljivo izjemno
veseli. Z otvoritvenim dogodkom v petek, 25. avgusta, smo namreč
pričeli naš tradicionalni Poznopoletni festival. Na čudovito sončno
popoldne smo uživali na šmarški plaži, okušali različne dobrote
z žara ekip letošnje roštiljade, se zabavali ob plesnih nastopih
plesno-rekreativnega studia M-Dance in občudovali zanimive
kreacije modne revije Grushka Design. Člani odlične Klape Skala
so nam s koncertom pričarali nekaj povsem morskega vzdušja,
nato pa smo se še dodatno sprostili in zabavali pod kozolcem z DJ
Skor Lee-jem.
In kaj nas čaka v okviru Poznopoletnega festivala v nadaljevanju?
MLADINSKA VESELICA S TANJO ŽAGAR, PETEK, 1. 9., ob 20. uri,
PRIREDITVENI PROSTOR MC ŠMARTNO OB PAKI
Za pravo mladinsko veselico bo na prireditvenem prostoru
Mladinskega centra poskrbela vsem dobro znana Tanja Žagar.
Tanja je na sceni že od svoje rane mladosti, ko je bila članica
legendarne najstniške skupne Foxy Teens. Z njimi je postala tudi
2-kratna zmagovalka festivala Slovenska popevka. Po razhodu
skupine je nadaljevala s samostojno glasbeno potjo, na kateri ji
prav tako ne manjka uspehov. Lansko leto je praznovala 20-letnico
glasbene kariere, kar je obeležila z velikim koncertom v Hali Tivoli
in izdajo zelo uspešnega albuma Carica s hiti »Carica«, »Trava« in
»Nina Nana«.
Prireditev je brezplačna. V primeru slabega vremena bo potekal samo
koncert Tanje Žagar v Kulturnem domu Šmartno ob Paki.
KONCERT SEVERE GJURIN IN MIHE KRAKERJA, PETEK, 8. 9., ob 20.
uri, ODER PRI GRADU PACKENSTEIN
Oder na idilični lokaciji ob ruševinah gradu Packenstein bosta
zavzela odlična glasbenika Severa Gjurin in kitarist Miha Kraker,
ki sicer redno sodelujeta na glasbeni poti. Severa je pevka, sicer
tudi likovnica, Miha pa je njen prijatelj in soustvarjalec. Nastopata
preprosto, predvsem akustično, največkrat v dvoje ali pa s
Severinim bratom, Galom Gjurinom. Kot akustični dvojec sta po
svoje interpretirala marsikatere domače in tuje skladbe, ki sta jih
podredila svojemu lahkotnemu toplemu zvoku. Severo in Miho
druži okus za glasbo in dojemanje glasbe kot živega organizma
– vsaka skladba zveni vsakič drugače in se skoraj neopazno
spreminja, pretvarja in odrašča. Obeta se intimen in dinamičen
večer, večer glasov in kitarskih zvokov.
Vstopnina za koncert znaša 7,00 EUR. V primeru slabega vremena bo
koncert v Kulturnem domu Šmartno ob Paki.
GLASBENO-GLEDALIŠKA PREDSTAVA »TESLA« JANEZA DOVČA,
PETEK, 15. 9., ob 20. uri, KULTURNI DOM ŠMARTNO OB PAKI
Na odru Kulturnega doma se nam bo predstavil odličen glasbenik
SEPTEMBER, OKTOBER 2017

V Šmartnem ob Paki se bo premierno predstavila mlada pevka
Ditka, ki svoje lepo petje podpre še z igranjem kitare. Ditka je
glasbi predana že od svoje rane mladosti. Tekom odraščanja se
je preizkusila in uveljavila na mnogo festivalih v Sloveniji in tujini.
Širšo prepoznavnost v Sloveniji je doživela po izdaji albuma »Ne
bodi kot drugi« z istoimenskim singlom. Gre za uglasbitev pesmi
Ferija Lainščka, staroste slovenske pisane besede, pa naj bo to
proza ali poezija. In Feri Lainšček ji bo na koncertu stal ob strani, saj
bosta združila moči in poskrbela za simpatičen preplet uglasbene
in brane poezije. Vsekakor koncert za vse glasbene sladokusce.
Vstopnina za koncert znaša 7,00 EUR. V primeru slabega vremena bo
koncert v Kulturnem domu Šmartno ob Paki.
ZAKLJUČEK POZNOPOLETNEGA FESTIVALA – ROCK KONCERT
PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA, FED HORSES & SHADOWS
PLAY, PETEK, 29. 9., ob 21. uri, PRIREDITVENI PROSTOR MC
ŠMARTNO OB PAKI
Poznopoletni festival bomo tradicionalno zaključili z rock
koncertom, ki ga pripravljamo v soorganizaciji s Klubom študentov
šmarške fare. Letos bodo za glasno rockovsko zabavo s primesmi
bluesa in countrya poskrbeli Prismojeni profesorji bluesa in Fed
Horses. Prismojeni profesorji bluesa so mlad, energičen, udaren in
glasen blues kvartet, ki se je s skoraj nadzvočno hitrostjo prebil na
sceno in velike odre v Sloveniji in tujini. Za njimi je izdaja prvega
albuma, turneja po ZDA, gostovanje na odrih širom Evrope.
Pred njimi pa prvi »špil« v Šmartnem ob Paki. Pred njimi bodo
publiko ogrevali njihovi dobri prijatelji iz skupine Fed Horeses.
Fed Horses igrajo zvokovno dovršen country rock, med katerega
se na koncertih mešajo vplivi bluesa. Skupina se je na sceni prvič
pojavila leta 2014 z zmago na natečaju ŠOURock in je od takrat ni
več zapustila. V tem času so v procesu snemanja svojega prvenca.
Večer bodo zaključili lokalni rockerji Shadows Play, ki so se delno
oblikovali iz kitarske sekcije velenjske skupine Trainstation Cafe,
kasneje poznane tudi kot Shadows Play, poimenovane po komadu
legendarnega irskega kitarskega virtuoza Roryja Gallagherja.
Skupina izvaja tako lastne skladbe kot tudi priredbe klasik rocka
in bluesa.
Koncert je brezplačen. V primeru slabega vremena bo koncert potekal
v Kulturnem domu Šmartno ob Paki.
NAKUP VSTOPNIC in ABONMAJSKIH VSTOPNIC
Vstopnice za vse plačljive dogodke Poznopoletnega festivala lahko
kupite v prostorih MC Šmartno ob Paki med delovnim časom ali
uro pred dogodkom.
ABONMAJSKA VSTOPNICA: kupite lahko tudi abonmajsko
vstopnico, s katero imate plačano vstopnino na plačljive dogodke,
na brezplačnih dogodkih pa vam pripada ena gratis pijača na
dogodek. Cena abonmajske vstopnice znaša 17,00 EUR. Kupite jih
lahko v prostorih MC Šmartno ob Paki med delovnim časom ali
uro pred dogodkom.
Za več informacij pokličite 064/167-940 ali nam pišite na
pisarna.mc@gmail.com.
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POLETNE TABORNIŠKE DOGODIVŠČINE
Diana Podgoršek

Poletju počasi mahamo v slovo, a vsak izmed nas je poln čudovitih
spominov in bogatejši za nova prijateljstva, ki so nastala ravno na
akcijah letošnjega poletja.
Po koncu šole smo si najprej privoščili nekaj počitka, da smo nabrali
moči za taborjenje v Ribnem, kjer vsako leto spišemo novo zgodbo
o taborniškem načinu življenja. Letošnji program je poudarjal prav
bistvo taborništva, na katerega v tem pestrem, hitro razvijajočem
se in tehnološko naprednem času včasih kar pozabimo. Spopadali
smo se namreč predvsem s pravim življenjem v naravi. MČ-ji so
veliko časa namenili uporabi noža, čemur se v letih prej morda
niso posvečali. Največ so od tega odnesli tisti, ki so domov prišli
s povitimi prsti, saj bodo v prihodnje pri delu z nožkom zagotovo
zelo previdni. Čeprav nam je prvih nekaj dni nagajalo vreme,
jim je vseeno uspelo dve noči prespati v vodovih kotičkih, kjer
so si uredili kakovosten bivak in vsak dan spekli pravo večerjo. V
kotičkih se jim je obrestovalo tudi znanje o zeliščih, o katerih smo
jih poučili nekaj dni prej. Predvsem so bili veseli vodniki, da je
topel metin čaj uspaval tudi tiste najbolj živahne. GG-ji so se na
tridnevno bivakiranje kljub slabemu vremenu odpravili že prej.
Povadili so vezanje vozlov, uporabo orodij in osnove prve pomoči,
zato da so lahko ob povratku v tabor pomagali nerodnim MČ-jem.
Pripravili smo jim poligon prve pomoči, kjer so morali oskrbeti
čim več »poškodovanih« MČ-jev, tiste najhujše primere pa z nosili
odnesti na zdravstveno postojanko. Druga polovica taborjenja je
bila sončna, zato smo se veliko hladili v bližnji Savi ali na Šobcu.
Skozi celotno taborjenje so otroci opravljali veščine osnovnih
taborniških znanj, tisti najpogumnejši (predvsem fantje) pa so
se za eno noč sami odpravili prenočit v gozd. Opravljena veščina
samotarja je namreč velik korak k priznanju najzahtevnejše
veščine izvidnika. Na
prihodnjih
taborih
morajo opraviti še
veščino lakotnika in
veščino molčečnika,
torej biti tiho od
jutranjega
do
večernega zbora, kar
pa običajno uspe le
enemu ali dvema na
sezono, čeprav misijo
vsak dan začne skoraj
polovica tabora. Po
desetih dneh smo se
poslovili od prijateljev
iz Mrzlega studenca
Mislinja in Toplega
vrelca Topolšica in se
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odpravili domov.
Nekaterim se je že mudilo naprej. 1. avgusta se je v Velenju pričel
Zlet – nacionalno srečanje tabornikov, ki ga na štiri leta organizira
Zveza tabornikov Slovenije. Letošnji je bil zagotovo Zlet presežkov.
Zbralo se je 700 udeležencev in 300 prostovoljcev, ki so pomagali
pri izvedbi programa. Začel se je s tridnevnim pohodnim taborom
do tabornega prostora na severni strani Velenjskega jezera, v
naslednjih dneh pa so potekale dopoldanske projektne delavnice
in popoldanske »walk-in« delavnice, kjer je lahko vsak potešil
svojo radovednost na različnih družboslovnih in naravoslovnih
področjih. Namen vseh teh delavnic je bil, da so se udeleženci
ozavestili o aktualnih globalnih in lokalnih problematikah, v času
Zleta pa naj bi postopoma prišli do alternativnih in boljših rešitev,
ki jih bodo lahko prenesli v svoje okolje. Povezalo se je več kot 90
% rodov celotne Slovenije in s tem tudi utrdilo Zvezo tabornikov
Slovenije. Slovenskim tabornikom so se pridružili še taborniki iz
Azije in držav Evrope. Pri organizaciji Zleta je pomagalo tudi 7
naših članov, med udeleženci pa se je znašlo 15 RHP-jevcev, starih
med 13 in 18.
»Zlet 2017 – to je ena super dogodivščina, ki jo mora doživeti
vsak tabornik. Kot udeleženka na Zletu sem se imela zelo lepo. Z
vodom smo uživali na bivaku, ki je trajal 3 dni, bivak smo pričeli v
Gornjem Gradu. Naš prvi večer smo preživeli v Nazarjah, drugega
pa na skupnem prostoru v Slatinah, kjer nas je dobil močan dež,
zato smo bili zelo veseli, da smo lahko prespali na seniku. Na
zletnem prostoru smo imeli vsak dan dopoldanske in popoldanske
delavnice. Pri dopoldanskih delavnicah sem sodelovala pri izdelavi
velikega mozaika, ki je zdaj v Velenju v podhodu pri Vili Bianki. Pri
popoldanskih delavnicah pa sem uživala v vodi na kanuju in supu,
imeli smo tudi delavnice, pri katerih smo se pogovarjali, kako bi
rešili svet, in se tudi kaj novega naučili, bilo je tudi še veliko drugih
delavnic. Na Zletu sem uživala, spoznala veliko novih prijateljev
in se tudi kaj novega naučila. Vesela sem, da sem bila del te
dogodivščine.« (Manca Povše, udeleženka na Zletu)
In ko se je zaključil Zlet, se je peščici že spet mudilo. 12. avgusta
se je v Bohinju v Gozdni šoli ZTS začel tečaj za vodje, kamor smo
na izobraževanje poslali 4 naše člane. Opravljen tečaj je namreč
obvezen za tiste, ki zasedajo višja mesta v upravi rodu. Naš kader
počasi doživlja spremembe, zato je udeležba na tovrstnem tečaju
vedno višja.
»Inštruktaža oziroma tečaj za vodje je teden, ki ga preživiš z
osebami, za katere na začetku še ne veš, da bodo postale ene
izmed tistih, ki jim lahko zaupaš vse svoje težave. Poleg tega,
da se udeleženci povežejo med sabo, je poudarek na razvijanju
sposobnosti za vodenje. Učiš se o projektnem planiranju,
komunikaciji, taborniškem pristopu, kadrovanju, o tem, kako
razvijati mlade, in še in še. Da opraviš tečaj za vodje, si moraš zadati
nek izziv in izvesti projekt, ki koristi taborniški organizaciji. Potem
ta projekt zagovarjaš in šele takrat je tečaj opravljen.« (Andrej
Kronovšek, udeleženec Tečaja za vodje, načelnik rodu)
Svojim članom želimo uspešen
začetek
novega
šolskega
leta, tiste, ki pa bi se nam
želeli pridružiti, pa vabimo,
da pozorno spremljate našo
spletno stran www.rhp.rutka.
net in oglasne deske v šoli, da ne
boste zamudili prvih taborniških
uric in rodovega taborjenja.
Taborniški Bi-Pi
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Po poti »El Camino«
Edita Gabrič, KD Gorenje
Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki
Email: vinogradniki.smartno@gmail.com

KNJIŽNICA ŠMARTNO OB PAKI
Odpiralni čas knjižnice od 1. septembra naprej:
ponedeljek: 14.00–18.00
torek: 12.00–18.00
četrtek: 10.00–16.00
Razstave v knjižnici:
Izložbeno okno knjižnice so s svojimi izdelki poletno osvežili
Oranžni in Rdeči palčki (otroci, stari 4–6 let) iz Vrtca Sonček
Šmartno ob Paki s pomočjo vzgojiteljic.
Velika okna naše knjižnice do nadaljnjega krasi razstava Oskarja
Hudalesa, pisatelja, prevajalca in učitelja, ki je med drugim
služboval tudi v našem Šmartnem ob Paki, na kar smo upravičeno
ponosni.
V otroškem razstavnem kotičku predstavlja Eko Vrtec Velenje
svoj letni projekt »S krtkom Ligijem raziskujemo Velenje«. Otroci
so pridobivali znanje o znamenitostih mesta Velenje, skupaj s
krtkom Ligijem raziskovali gozd, jezero, spoznali delo rudarjev,

Poletni izgled knjižnice
SEPTEMBER, OKTOBER 2017

Pred vrati je jesen in v Kulturnem društvu Gorenje
pripravljamo potopisno predavanje na temo zelo
znane romarske poti »El Camino de Santiago« ali
Jakobove poti, ki nam jo bo predstavila Nina Žurga.
Nina se je lani na 780 km dolgo pot odpravila čisto
po naključju in bo z nami delila zanimivosti in
fotografije s poti. Ime Jakobova pot je skupno ime
za več romarskih poti, ki vodijo do svetišča svetega
Jakoba v Composteli na severu Španije (Santiago
pomeni sveti Jakob). Pot sestoji iz več odsekov, od
katerih glavni se začne v kraju na meji med Španijo
in Francijo. Naša pripovedovalka se je z nahrbtnikom
in pohodnimi čevlji znašla tik pred začetkom poti in
se odločila, da se za mesec in pol posveti hoji, kot
pred njo že mnogo drugih. Vabljeni na zanimivo
pripoved v naš kulturni dom v četrtek, 5. oktobra,
ob 19.00. Vstop je prost.
rudnik, skrbeli za čisto okolje in zdravo prehrano.
Berem, torej sem! – delite z nami vaše bralno doživetje:
Branje nas ustvarjalno povezuje, hkrati pa je ena pomembnejših
življenjskih dejavnosti, brez katere ne moremo delovati, se učiti,
rasti in si izboljševati življenja. Zato smo vas, drage bralke in bralci,
sklenili vprašati, kakšne so vaše bralne izkušnje. Vabimo vas k
objavi bralnih utrinkov, mnenj, priporočil in doživetij. Gotovo
ste že prebrali knjigo, ki se vas je posebej dotaknila. Delite svojo
izkušnjo s kratkim razmišljanjem na spletni strani dobreknjige.si
ali zapišite svoje priporočilo na obrazcu, ki ga dobite v knjižnici.
Zvočna kopel z gongi – 18. 9. in 16. 10, ob 19. uri
Zvok gongov uravnava delovanje možganov, ki ob poslušanju
preidejo v frekvenco alfa ali celo theta stanja. Pozitivni učinki:
izboljša notranje procese fizičnega telesa, poveča intuicijo,
izboljša komunikacijo in koncentracijo, čustveno in miselno
očiščuje, nudi globoko doživetje na vseh nivojih.
Poleg podloge za ležanje priporočamo nekaj za pod glavo in
kolena ter odejo. Sprostitev je namenjena odraslim, izvajala jo bo
Nives Kraševec.

Razstava Eko vrtca Velenje

Ne sme mimo vas
I. srečanje ljubiteljev starodobnih
koles v Šmartnem ob Paki
Šmartno ob Paki, sobota, 2.
september 2017
Sekcija ljubiteljev starodobnih
koles Šmartno ob Paki in Društvo
ljudske tehnike vabita na I. srečanje
ljubiteljev starodobnih koles. Dobimo
se v Martinovi vasi pri železniški
postaji.
Program:
09:00–10:00 Prihod in prijava udeležencev ter zajtrk v Martinovi
vasi, uvodni pozdrav gostiteljev
10:00–14:00 Vožnja na relaciji Martinova vas–Podgora–Polzela–
Preserje–Letuš–Martinova vas.
Prireditev bomo zaključili s kosilom in prijetim druženjem okoli 14.
ure v Martinovi vasi.
Kotizacija za starodobna kolesa je 15,00 €.
Vsak udeleženec prejme spominsko tablico, zajtrk, kosilo,
vstopnine in okrepčila na poti.

VABILO NA IZLET V ŠMARTNO PRI LITIJI
DU Šmartno ob Paki vabi člane društva in tudi druge občane na
prvi izlet iz serije izletov »Šmarčani gremo k Šmarčanom« v Šmartno
pri Litiji.
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Zaradi lažje organizacije prireditve vas prosimo, da nam do srede,
30. 8. 2017, na telefonsko številko 041/852-492 (Jerneja Žagar)
javite okvirno število udeležencev.
Predsednica sekcije ljubiteljev starodobnih koles
Jerneja Žagar
Udeleženci sodelujejo na cesti na lastno odgovornost in so se
dolžni ravnati po veljavnih prometnih predpisih, brez kakršnihkoli
morebitnih odškodninskih zahtevkov do organizatorja.
Varno vožnjo in obilo užitka vam želi organizacijski odbor!

v Kostrevniško dolino proti Moravčam in mimo Bogenšperka skozi
Temenico do ceste Ljubljana–Zagreb ter skozi Zavrstniško dolino čez
Trebeljevo za Ljubljano).
Sledi obisk Primskovega na Dolenjskem z ogledom cerkve
Marijinega rojstva.
V srcu dolenjskega hribovja, poraslega z bujnimi gozdovi, ki jih na
gosto prekinjajo dolinice z obdelanimi polji, na sončnih straneh
pobočij pa vinogradi z zidanicami, med katerimi so speljane ozke poti,
da povezujejo posamezne zaselke, se skriva starodavno Primskovo.
Po ogledu cerkve bomo imeli kosilo »na žlico«.
Po kosilu bomo obiskali še grad Bogenšperk.

Na izlet se bomo z avtobusom odpravili v soboto, 23. septembra
2017.
Cena izleta je 25,00 EUR za člane in 30,00 EUR za nečlane društva.
PRIJAVE IN PLAČILA ZA IZLET ZBIRA HILDA TROP V PROSTORIH
DRUŠTVA VSAK DAN OD 8. DO 11. URE RAZEN NEDELJE IN
PONEDELJKA.
PROGRAM IZLETA
V Sloveniji je veliko krajev z imenom Šmartno. V društvu
upokojencev smo se odločili, da bomo v naslednjih letih organizirali
izlete v večino teh krajev (9 velikih).
Prvi izlet iz serije »Šmarčani gremo k Šmarčanom« bo v občino
Šmartno pri Litiji, ki je največji kraj z imenom Šmartno in ima tudi
svojo občino.
Odhod bo ob 7.00 zjutraj izpred trgovine Mercator v Šmartnem
ob Paki.
Ob 8.30 uri nas bodo sprejeli predstavniki občine in Društva
upokojencev Šmartno pri Litiji. Ogledali si bomo neogotsko cerkev
svetega Martina, kjer bo potekal kratek kulturni program.
Šmartno pri Litiji leži v Zahodnem Posavskem hribovju na nadmorski
višini 252 m. Že sam pogled na zemljevid nam pove, da se tu
križajo poti (za smer Litija–Ljubljana oziroma Litija–Zagorje, nato

Grad Bogenšperk (412 m n. m.) leži v občini Šmartno pri Litiji.
Renesančni grad je lepo obnovljen in je zaradi svoje zgodovine eden
najpomembnejših kulturnih spomenikov Slovenije. Grad je večinoma
dvonadstropna stavba s štirimi raznorodnimi trakti, ki povezujejo
stolpe in obdajajo notranje dvorišče.
Za prijetno počutje med ogledom znamenitosti v občini Šmartno
pri Litiji bodo poskrbeli predstavniki DU Šmartno pri Litiji, med
njimi tudi njihov predsednik, ki kot bivši ravnatelj OŠ zelo dobro
pozna občino z vsemi njenimi znamenitosti.
Ob 17.00 uri se bomo poslovili in se po stari cesti odpeljali do
Trojan, kjer bo sledila večerja s tradicionalnim pečenim piščancem
in krompirjevo solato.
V domače loge se bomo vrnili, verjamemo, polni prijetnih vtisov,
približno ob 20. uri.
V ceno izleta so vključeni: prevoz, manjši prigrizek ob odhodu,
vstopnine, vodenje, kosilo in večerja.
SEPTEMBER, OKTOBER 2017
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Križ-kraž
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Rešitve pošljite do 17.10. 2017 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado. Nagrajenec prejšnje križanke je KARLO ZUPAN, ŠMARTNO OB PAKI 9, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI .

NAGRAJENCI FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA »POLETNE OSVEŽITVE«
Ob iztekajočem se poletju smo zaključili tudi nagradni fotografski natečaj »Poletne osvežitve«, h kateremu smo vas povabili v prejšnjem
glasilu ŠOP. Komisija se je po pregledu
vseh prejetih fotografija odločila, da je
zmagovalno fotografijo Premikanje po
polžje poslala Sandra Verdev, ki prejme
abonmajsko vstopnico za Poznopoletni
festival 2017. Drugo nagrado, dve
vstopnici za koncert Severe Gjurin in Mihe
Krakerja, 8. 9. 2017, ob 20. uri na gradu
Packenstein, si je s poletno fotografijo
Osvežitev prislužila Ines Dobnik. Tretjo
nagrado, dve vstopnici za glasbenogledališko predstavo Tesla Janeza Dovča,
ki bo 15. 9., ob 20. uri v Kulturnem
domu Šmartno ob Paki, pa prejme za
fotografijo Prav lepa je ta šmarška fara,
Metka Šprahman. Nagrajenke lahko
dvignejo vstopnice v Mladinskem centru
Šmarno ob Paki v obratovalnem času.
1. mesto				
2. mesto			
3. mesto

SEPTEMBER, OKTOBER 2017
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Naj odvečne stvari ne končajo med
odpadki!
»Radi bi se znebili stare šare in zato bi naročili kontejner.
Koliko to stane?«
Vam naslov zveni znano? Ste tudi vi kdaj doma preurejali
stanovanje, kupili staro hišo, želeli izprazniti podstrešje
ali klet pokojne babice ipd. ter hoteli naročiti kontejner, v
katerega bi zmetali vse stvari, ki jih ne potrebujete? Verjetno
se je marsikdo izmed nas že srečal s podobnim problemom
in pomislil na najmanj zaželen način ravnanja z odvečnimi
stvarmi – odlaganje odpadkov v velik kontejner. No, mnogi
so poiskali tudi druge načine, kot je npr. možnost predaje
kosovnih odpadkov v zbirnem centru. Vendar ali je tisto, česar
mi ne potrebujemo, res odpadek?
Ne, tisto, česar ne potrebujemo več, ni nujno odpadek, pač pa
priložnost, da predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa
z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Premislite, ali za staro
posteljnino, čevlje ali gospodinjski aparat, ki ste ga nadomestili
z novim, res ni druge možnosti, kot da jih zavržete. Ko namreč
zavržemo določen izdelek, zavržemo tudi vse vire, ki so bili
porabljeni v njegovem življenjskem ciklu.
Ponovna uporaba ni zgolj enkratno dejanje, temveč je odnos do
stvari, miselnost in življenjska filozofija, ki jo lahko udejanjimo s
tremi preprostimi koraki:
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Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska posoda in otroška
oprema ter igrače so dobrodošla pomoč številnim ustanovam.
Najbolje je, da najprej pokličete v posamezno ustanovo in se
dogovorite za prevzem. V zavetiščih za živali z veseljem sprejmejo
odeje in brisače ter povodce, ovratnice, hrano in igrače.
4. Center ponovne uporabe (Reuse center)
Center ponovne uporabe pri občanih ali podjetjih/ustanovah
prevzame, odpelje in pripravi za ponovno uporabo izdelek, ki za
nekoga predstavlja odvečno blago. Gre za pohištvo, opremo za
dom, računalniško opremo, gospodinjske aparate, igrače, športno
in otroško opremo, knjige itd. Naprodaj so tudi predmeti, ki so
jim vešče roke mojstrov in umetnikov spremenile namembnost.
Center ponovne uporabe daje delo težje zaposljivim, po drugi
strani pa pomaga, da stari, odvečni ali poškodovani predmeti
zaživijo novo življenje in za simbolično ceno razveselijo nove
lastnike. Prvi tovrstni center v Sloveniji od leta 2011 obratuje v
Tuncovcu pri Rogaški Slatini, sebi najbližji Center pa lahko poiščete
na www.centerponovneuporabe.si. Eden je tudi v Vojniku.
5. Ločeno zbrani odpadki
Ko boste med pospravljanjem izčrpali vse zgoraj ponujene
možnosti, vam bo gotovo ostalo še nekaj odpadkov, ki se jih ne da
razvrstiti v nobeno od zgornjih kategorij. Zato vam Simbio svetuje,
da premislite, ali se jih da reciklirati – papir, plastična in kovinska
embalaža ter steklo. Ne pozabite, da lahko te ločeno zbrane
odpadke prinesete na ekološke otoke ali pa jih tudi – vključno z
biološkimi odpadki – pripeljete v zbirni center in jih brezplačno
predate (za ločeno zbrane in kosovne odpadke ne velja kvota štiri
avto prikolic letno, kot ta velja za gradbene).

1. PREMISLITE – že med nakupovanjem premislite, ali izdelek
resnično potrebujete in ali lahko kupite tak izdelek, ki vam bo
služil večkrat.
2. PREDELAJTE – preden zavržete izdelek, razmislite, ali ga
lahko kako drugače uporabite, mu z manjšimi posegi spremenite
namembnost ali ga nekomu podarite.
3. PONOVNO UPORABITE – uporabljajte izdelke za večkratno
uporabo, kupujte rabljene in predelane izdelke.
Kam s stvarmi, ki jih ne potrebujete več
Premajhna oblačila, smuči in električni mešalnik, ki ga niste
uporabljali že leta. Tetina posteljnina, stare značke, škatla
neuporabljenih kopalniških ploščic. Pasji povodec, deset let staro
kolo, kuhinjski stoli, stari izvodi Cicibana ... Za vas so te stvari brez
vrednosti in bi jih brez težav lahko odložili med odpadke. Kaj pa,
če jih nekdo potrebuje in bi jih lahko koristno uporabil?
1. Bolšji sejem, oglasniki, sejem starin in podarjanje
Ljudje potrebujejo ali si želijo vse mogoče – od orodja in volne
do rastlin ali lopate. Vse to lahko za kak evro prodate na lokalnem
bolšjem sejmu, seveda pa lahko za vas odvečne stvari na ogled
postavite in prodate tudi s pomočjo spletnih oglasnikov.
Vzmetnico, štedilnik, še zapakiran laminat ali zbirko starih revij
lahko kadarkoli podarite, svoje daritvene ponudbe pa lahko
posredujete tudi na radijske postaje in v uredništva mnogih revij
in časopisov.
2. Komisijske trgovine z rabljeno otroško opremo ter oblačili
za otroke in odrasle
Če stvari ne želite prodajati sami, je izvrstna možnost komisijska
trgovina, ki vam denar nakaže, ko vašo stvar prodajo. V teh
trgovinah sprejemajo in prodajajo rabljena oblačila ter različno
otroško opremo (vozičke, avtosedeže, posteljice itd.).
3. Dobrodelne organizacije, materinski domovi, varne hiše in
zavetišča za brezdomce ter zavetišča za živali

Vsak od nas letno zavrže vsaj 10 kg še uporabnih stvari.

Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska posoda in
otroška oprema ter igrače so dobrodošla pomoč številnim
ustanovam.
SEPTEMBER, OKTOBER 2017
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september, oktober 2017
SEPTEMBER
Vsak ponedeljek
od 16. do 20. ure, dvorana
Marof
Zumba Big Stars, Plesnorekreativni studio M-dance,

Sreda, 13. september,
od 17.00 do 19.00, MC
Šmartno ob Paki
Igranje namiznega tenisa in
hoja po vrvi »slackline«, MC
Šmartno ob Paki
Petek, 15. september,
ob 20.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Glasbeno-gledališka
predstava »Tesla«, Janeza
Dovča, VSTOPNINA: 7,00 €,
MC Šmartno ob Paki

Nedelja, 24. september,
ob 14.00, zborno mesto
Vinotoč Primožič
Prireditev Vino in kulinarika,
Turistično društvo Šmartno
ob Paki in Društvo
vinogradnikov Šmartno ob
Paki

Ponedeljek, 2. oktober,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna
soba
Redno mesečno srečanje
svetniške skupine Liste za
napredek občine

Četrtek, 5. oktober,
ob 19.00, Kulturni dom
ob 20. uri, dvorana Marof
Sreda, 27. september,
Gorenje
Zumba za odrasle, Plesnood 17.00 do 19.00, MC Potopisno predavanje: Po
rekreativni studio M-dance
Šmartno ob Paki
poti »El Camino«, vstop
Igranje namiznega tenisa in prost, KD Gorenje
Petek, 1. september,
hoja po vrvi »slackline«, MC
ob
20.00,
prireditveni
Sobota, 7. oktober,
Šmartno ob Paki
prostor MC Šmartno ob Paki Sobota, 16. september,
od 9.00 do 12.00, MC
(v primeru slabega vremena ob 7.00
Petek, 29. september,
Šmartno ob Paki
v Kulturnem domu)
KŠŠF-jev izlet v neznano
ob 21.00, prireditveni
Menjalnica igrač, DPM
Mladinska veselica s Tanjo
prostor MC Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki in MC
Žagar, BREZ VSTOPNINE, MC od 8.00 do 12.00, parkirišče Zaključek Poznopoletnega
Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki
pred supermarketom
festivala 2017: Rock koncert
Mercator
Prismojeni profesorji bluesa od 14.00 naprej, Martinova
Ponedeljek, 4. september, Kmečka tržnica, MC Šmartno & Fed Horses & Shadows
vas
ob 19.00, Hiša mladih – sejna ob Paki
Play, BREZ VSTOPNINE, KŠŠF Pozdrav jeseni, TD ŠoP
soba
in MC Šmartno ob Paki
Redno mesečno srečanje Ponedeljek, 18.
Sobota, 14. oktober,
svetniške skupine Lista za september,
Tradicionalni izlet
napredek občine
ob 19.00, Knjižnica Šmartno
prijateljstva na Hrvaško v
ob Paki
Breznički Hum, MC Šmartno
Sobota, 2. september,
Zvočna kopel z gongi
ob Paki
Vsak ponedeljek
ob 9.00, zbor v Martinovi
od 16. do 20. ure, dvorana
vasi
Sreda, 20. september,
Ponedeljek, 16. oktober,
Marof
1. srečanje ljubiteljev
od 17.00 do 19.00, MC
ob 19.00, Knjižnica Šmartno
Zumba Big Stars, Plesnostarodobnih koles, Sekcija
Šmartno ob Paki
ob Paki
ljubiteljev starodobnih koles Igranje namiznega tenisa in rekreativni studio M-dance, Zvočna kopel z gongi
Šmartno ob Paki in Društvo hoja po vrvi »slackline«, MC
ob 20. uri, dvorana Marof
ljudske tehnike
Šmartno ob Paki
Sobota, 28. oktober,
Zumba za odrasle, Plesnoob 13.00, Gasilski dom
rekreativni studio M-dance
Sreda, 6. september,
Petek, 22. september,
Šmartno ob Paki
od 17.00 do 19.00, MC ob 20.00, prireditveni
Srečanje starejših občanov
Vsak četrtek,
Šmartno ob Paki
prostor pri gradu
in občank, Občina Šmartno
ob 18.00, dvorana Marof
Igranje namiznega tenisa in Packenstein (v primeru
ob Paki
Vodena vadba Šaleškega
hoja po vrvi »slackline«, MC slabega vremena v
koronarnega kluba
Šmartno ob Paki
Kulturnem domu)
Torek, 31. oktober,
Koncert Ditke in Ferija
ob 10.00, Spominsko
Nedelja, 1. oktober,
Petek, 8. september,
Lainščka, VSTOPNINA: 7,00 €
srečanje pri Lovskem domu
od 8.00 do 9.00, MC Šmartno
ob 20.00, prireditveni prostor MC Šmartno ob Paki
v Skornem, ob spominski
ob Paki
pri gradu Packenstein (v
plošči žrtvam nacizma, KO
Meritve krvnega tlaka,
primeru slabega vremena v
ZB Šmartno ob Paki
sladkorja v krvi, holesterola
Kulturnem domu)
in trigliceridov, KO RK
Koncert
Severe
Gjurin,
Šmartno ob Paki
VSTOPNINA: 7,00 €, MC
Šmartno ob Paki
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