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Vsebina

Moje misli

SPOŠTOVANE ŠMARČANKE IN ŠMARČANI!
Janko Kopušar, župan
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Program prireditev ob
občinskem prazniku

5, 6, 7 Utrip občine

Občinska priznanja in
nagrade 2017

10 Pestro in družabno

Izlet v Šmartno pri Litiji DU
Šmartno ob Paki
Obisk evropske poslanke
Tanje Fajon

11 Pestro in družabno
V deželo je znova prišla jesen in z njo čas,
ko pobiramo sadove svojega celoletnega
dela, pa tudi čas za prve ocene iztekajočega
se leta. Šmarčani še toliko bolj, saj ravno
v tem času praznujemo občinski praznik.
Pogled nazaj predstavlja namreč dobro
osnovo za postavljanje smelih ciljev
in snovanje novih načrtov. Za vsakega
izmed nas je leto prineslo nekaj dobrega,
nekaj manj prijetnih izkušenj, pa tudi
pomembnih dogodkov, pa katerih si bomo
leto zapomnili. Kot župan ugotavljam, da
se počasi vendarle čuti nov zagon, ki ga
povzroča boljša gospodarska klima, in da
lahko optimistično zremo v prihodnost. V
občini smo realizirali zastavljene naloge,
postavili pa smo tudi dobre temelje za
naprej. Od lanskega občinskega praznika
smo tako dokončali izgradnjo kanalizacije
v osrednjem delu Gavc, v Šmartnem pa
smo zaključili prenovo celotne komunalne
infrastrukture v ulici za župniščem, del
kanalizacije smo obnovili tudi v Malem
Vrhu. Nadaljevali smo z nameščanjem
urbane opreme, zagotovili parkirišča pri
vrtcu in prostorih Društva upokojencev.
Asfaltirali smo odsek ceste v Slatinah in
sanirali tri plazove, ki so ogrožali občinske
ceste. Sanacija brežin Hudega potoka še
poteka. V sodelovanju z VS smo uredili več
manjših, a prav tako pomembnih zadev. Po
vseh zapletih sta se končno začeli obnova
mostu v Rečici ter izgradnja pločnikov in
druge infrastrukture na tem območju.
Pričela se je tudi obširnejša ureditev
železniškega prehoda na regionalni cesti
v Paški vasi. Dela bodo potekala še v
letu 2018, zato vas prosim za strpnost in

potrpežljivost, saj bo promet tako v Rečici
kot tudi v Gavcah precej oviran.
Zagotavljali smo dobre pogoje za
delovanje vrtca in osnovne šole ter
Mladinskega centra in knjižnice. Po
svojih močeh smo reševali težave v
zdravstvenem domu in stiske ljudi, ki
imajo socialne težave. Zadovoljni smo z
delovanjem naših številnih društev, veseli
pa nas dober obisk proslav in prireditev,
ki jih pripravljajo. Dobro obiskan je bil
tudi letošnji Poznopoletni festival, ki ga
pripravlja Mladinski center.
Ocenjujemo, da je naša občina lepo
urejena, privlačna in da se v njej veliko
dogaja, kar me navdaja z zadovoljstvom.
Upam, da vsaj del tega zadovoljstva delite
z mano in se zavedate, da lahko prav vsak
posameznik po svoje prispeva k delovanju
naše lokalne skupnosti. Le na tak način
bomo dosegli skupne cilje. Zavedamo se,
da se lahko stori še več in bolje, a vsega ni
mogoče uresničiti, vsakemu posamezniku,
žal, ni mogoče ustreči.
Zato izkoristimo priložnosti, ki nam jih
ponujajo prihajajoči praznični dnevi,
združimo prijetno s koristnim ter ob
dobrem sodelovanju in povezovanju
nazdravimo skupnim uspehom. Na
številnih prireditvah bo nedvomno
priložnost tudi za kovanje novih načrtov.
Spoštovane občanke in občani!
Iskreno vam čestitam ob letošnjem
občinskem prazniku, vsem skupaj želim
prijetno praznovanje in dobro sodelovanje
tudi v prihodnje. Naj veselo praznovanje v
nas prebudi obilo optimizma in pozitivne
energije.

S ‘’Pozdravom jeseni’’ smo
simbolično vstopili v jesen

12 Pestro in družabno

Eno boljših let za Društvo
ljudske tehnike
15. tradicionalni pohod po
obronkih Malega vrha

14 Mladarije

Na OŠ bratov Letonja se
dogaja

16 Mladarije

16. tradicionalni izlet
prijateljstva v Breznički Hum

17 Iz Šmarške fare

Nekaj misli o svetniku
meseca in obvestil
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., oktober 2017
Naklada: 1400 izvodov
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Območno združenje borcev za vrednote NOB Velenje,
Krajevna organizacija Šmartno ob Paki

vabi
v torek, dne 31. oktobra 2017, ob 10. uri na

spominsko srečanje pri Lovskem domu
v Skornem, ob spominski plošči žrtvam
nacizma v letih 1941–1945.
Srečali se bomo v spomin na odkritje spominske plošče leta
2006, domačinom iz Skorna, ki so bili žrtve nacizma v letih
od 1941 do 1945 ter v počastitev občinskega praznika in
dneva reformacije.
V kulturnem programu bosta sodelovala Kulturno društvo
Gorenje in Moški pevski zbor Franc Klančnik.
Na Poti spominov se nam bodo s konji pridružili člani
Konjerejskega društva Šmartno ob Paki.
Po Poti spominov pa vabimo tudi pohodnike in kolesarje.
Vabimo vas, da pridete na srečanje v Skorno. Srečanje
bomo nadaljevali v pogovoru s pesmijo ob lovskem golažu!
Prav tako vas vljudno vabimo na komemoracijo ob dnevu
spomina na mrtve, ki jo skupaj z Občino Šmartno ob
Paki organiziramo v sredo, 1. novembra, ob 8. uri pred
centralnim spomenikom žrtvam NOB v Šmartnem ob Paki.
Krajevna organizacija ZB
Šmartno ob Paki,
predsednik
Jože Aristovnik

Vadba za člane Društva upokojencev
Šmartno ob Paki
Člane Društva upokojencev Šmartno ob Paki vabimo, da se
pridružijo vadbi, ki bo od novembra dalje enkrat tedensko
potekala pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke in
kineziologinje Maje Bric v prostorih društva.
Vadba, prilagojena sposobnostim vadečih, bo vključevala
uporabo stolov in drugih majhnih pripomočkov. Glavni
cilji vadbe bodo krepitev mišic celega telesa ter izboljšanje
ravnotežja, koordinacije in gibljivosti.
Dodatne informacije in prijave: Romana Marovt (041/416562) ali vsako sredo od 9. do 11. ure v pisarni Društva
upokojencev Šmartno ob Paki.

NOVEMBER, DECEMBER 2017

Društvo Korak naprej pripravlja pogovor

»O ŽIVLJENJU IN KAKO
POSKRBETI ZASE IN ZA SVOJE
ZDRAVJE«
Niti zdravniki niti zdravilci nam ne morejo
podariti zdravja. Medicina lahko poskrbi samo za eno
petino našega zdravja, za štiri petine pa moramo poskrbeti
sami. O tem, kaj lahko naredimo zase in za svoje zdravje z
Radko Tomšič, dr. med., in podpredsednico Europe Donne.
Svojo osebno izkušnjo bo z nami delila Ksenija Goršek, ki
zase pravi, da se ne da, da je borka in ljubi življenje. Minilo
je več kot deset let od krute diagnoze, a Ksenija se ni vdala
v žalostno usodo. V sebi ima veliko moč, željo in ljubezen
do življenja ter svojih najdražjih.
Vabljeni v sredo, 22. novembra, ob 18:00 v dvorano Marof.
Več informacij: Erika Ažman, 031 535 879

GOSPODARJEV KRST
VINA V VINSKIH KLETEH
Vabimo vas, da se v četrtek, 9.
novembra 2017, skupaj odpravimo
po vinskih kleteh, v katerih bodo
gospodarji simbolično pripravili
krst vina.
Dobimo se ob 17. uri pri Primožičevih v Malem Vrhu.
Dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani
društva in na Facebook strani.
Vljudno vabljeni!
							
Boža POLAK
predsednica TD

VSTOP V ADVENTNI ČAS
Turistično društvo Šmartno ob
Paki, vaška skupnost Paška vas in
župan občine Šmartno ob Paki vas
vabimo,
da v soboto, 25. novembra 2017, ob 17.45 (po večerni maši)
skupaj prižgemo prvo svečo na adventnem vencu pred
občino Šmartno ob Paki in vstopimo v pričakovanja poln
adventni čas.
Vljudno vabljeni!
Boža POLAK
predsednica TD

Utrip občine
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OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 2017
GRB OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA

Za uspešno delo in izjemne dosežke na področju projektnega
dela.
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki je kakovostna in
učeča se šola, ki se nenehno spreminja in razvija. Vključuje se v
številne projekte na ravni občine, regije in tudi na ravni države.
Tako je že tretjič prejela naziv kulturna šola, saj se poleg skrbi za
zdravo življenje in urejeno okolico kot ekošola – ena izmed prvih
v Republiki Sloveniji – in zdrava šola posveča tudi razvijanju
in udejstvovanju učencev na različnih področjih njihovega
delovanja, tudi na področju dejavnosti v okviru bralnih projektov
in projekta razvijanja bralne pismenosti. Leta 2015 so na šoli
pričeli z aktivnostmi inovativnega projekta Domovina zate,
zame, za nas, ko je njihova prizadevanja s svojim obiskom podprl
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ob tem projektu že
vrsto let organizirajo dobrodelni Miklavžev sejem pri Mladinskem
centru Šmartno ob Paki, pa tudi Sončkov tek, katerih izkupiček je
namenjen šolskemu skladu Z roko v roki, ki pomaga učencem
iz socialno ogroženih družin pri plačilu dejavnosti, povezanih s
šolo.
Šola se dejavno povezuje tudi z vrtcem Sonček, in sicer v okviru
projekta Pod eno streho, ki združuje številne dejavnosti učencev
in vrtčevskih otrok z namenom spoznavati življenje in delo na
šoli in v vrtcu. Poleg številnih projektov se na šoli trudijo, da
učenci razvijajo svoje spretnosti tudi z mnogimi obogatenimi
dejavnostmi v okviru pestrih interesnih dejavnosti, raziskovalnih
nalog in dejavnosti nadstandardnega programa, usmerjenega
v razvijanje zmožnosti e-kompetentne šole, kar se odraža tudi

v številnih uspehih in zlatih priznanjih njihovih učencev pri
raziskovalnih nalogah, šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
nenazadnje pa se šmarška šola lahko vsako leto pohvali z zlatimi
maturanti, ki na svoji uspešni srednješolski poti nadgradijo v
Šmartnem pridobljeno znanje in dragocene izkušnje.
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki je zelo vpeta tudi
v dogajanja v občini. Učenci s svojimi mentorji sodelujejo na
različnih občinskih prireditvah v okviru obeleževanja državnih
praznikov, občinskega praznika ob Martinovem, bučarije,
povezujejo se s kulturnimi, turističnim, planinskim in z ostalimi
društvi, so pa tudi medijsko prepoznavni, saj nastopajo v različnih
radijskih in televizijskih oddajah.

PLAKETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
AVGUŠTINA LUKAČ

Za dolgoletno aktivno delo v društvu ZB za
vrednote NOB.
Avguština Lukač je bila rojena 15. septembra 1925
v družini s sedmimi otroki. S šestnajstimi leti jo je
okupacijska vojska poslala na prisilno delo v Avstrijo. Po dveh
letih prisilnega dela se je vrnila domov, kmalu za tem se je
septembra 1944 vključila v narodno osvobodilni boj, v Šercerjevo

CVETO GLOJEK

Za dolgoletno prizadevno delo v gasilskem
društvu in vaški skupnosti.
Življenjska pot Cveta Glojeka je že skoraj 68 let
tesno povezana z aktivnim delovanjem v PGD
Paška vas. Z gasilstvom se je okužil že v rani
mladosti. Njegova rojstna hiša stoji tik poleg
gasilskega doma in kar logično je bilo, da je večino svojega
prostega časa preživel pri sosedu, pri svojih prijateljih in vzornikih
v gasilskem društvu. V gasilske vrste je stopil 2. januarja 1950. Že
leto kasneje je opravil izobraževanje in izpit za gasilca, tri leta
kasneje pa še za nižjega gasilskega častnika. Opravljal je vrsto
odgovornih nalog na operativnem področju ter bil dolgoletni
član upravnega in nadzornega odbora. V zadnjih letih pa je
nepogrešljivi član starejših gasilcev, ki na tekmovanju starih

brigado. V Šercerjevi brigadi je bila sprejeta v SKOJ, kjer je najprej
opravljala dolžnosti sekretarke SKOJA čete, nato pa 3. bataljona.
Po osvoboditvi je najprej službovala na okrajnem komiteju v
Šmarju pri Jelšah, nato na Okrajnem tožilstvu v Celju in nazadnje
v Gozdnem gospodarstvu. Skozi celo življenje je aktivna članica v
družbenopolitičnih organizacijah. Je tudi nosilka medalje zaslug
za narod.
Kljub častitljivim letom je še vedno aktivna članica KO ZB za
vrednote NOB.

motornih brizgaln dosegajo same vrhunske rezultate in jih zato
v društvu imenujejo kar superveterani.
Cveto je bil zaposlen v Gorenju kot voznik in kot spretnega
voznika ter dobrega poznavalca terena so ga s pridom izkoristili
tudi v gasilskem društvu. Sodeloval je pri nabavah vseh vozil, tudi
tistih iz tujine, ter ostale opreme. Ne le kot poklicni voznik, tudi za
potrebe društva je opravil ogromno kilometrov. Vedno je bil na
razpolago in vedno je varno prispel na cilj. Aktivno je bil vključen
tudi v vse druge investicije v društvu in je bil glede na širino
poznavanja ljudi nepogrešljiv pri pridobivanju donatorjev. Kogar
sta obiskala Cveto in pokojni Jože Polak, pač ni mogel reči ne.
Za svoje aktivno in odgovorno delo v gasilski organizaciji je prejel
vrsto priznanj, nazadnje leta 2007 visoko gasilsko odlikovanje za
posebne zasluge.
Cveto je tudi izven okvirov gasilske organizacije vedno pripravljen
pomagati sokrajanom. Tako je aktivno deloval tudi v vaški
skupnosti Gorenje ter številnih društvih in organizacijah.
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Utrip občine

PRIZNANJE ŽUPANA
DRAGICA LESNJAK
Za dolgoletno prizadevno humanitarno delo
Dragica Lesnjak je humanistka, naša patronažna
sestra. Človek je njena najvišja vrednota, pri
svojem strokovnem delu vedno ohranja njegovo
dostojanstvo. Je skromna, zadržana in zaupanja
vredna oseba, vedno pripravljena po svojih sposobnostih in
močeh pomagati v naših družinah. Je prostovoljka, krvodajalka
ter dolgoletna soustvarjalka dejavnosti Rdečega križa in Karitasa
v naši občini. Prostovoljstvo in solidarnost je moč zaslediti že v
dednem zapisu Dragičine družine. Njena babica Marija Volk je bila
v prejšnjem stoletju babica po šoštanjskih hribih, oče Jože in mama
Berta pa sta jo že v šolskih letih usmerjala v športno in kulturno
dejavnost.

BRALKO, D. O. O.

Za dosežke pri razvoju podjetništva
Osnove podjetja so bile postavljene leta 1994 v
obliki s. p., ki se je leta 2006 preoblikoval v d. o.
o. Glavni »krivec« za to je bil lastnik in direktor
firme, ki ga je življenjska pot iz Dalmacije
pripeljala v Slovenijo. Tu se je uspešno vključil v
delovno in življenjsko okolje ter s podjetniško in
trgovsko žilico, veliko energije in ustvarjalnosti
postavil temelje družinskemu podjetju.
Podjetje od svoje ustanovitve uspešno krmari med pastmi in
čermi poslovnega življenja.
Njegova posebnost je v tem, da želi širokemu krogu ljudi približati
izdelke, ki jih morda na prodajnih policah sami ne bi opazili. Če
se jim namreč koristi in uporabnost približajo z demonstracijo,
uporabniki ne kupujejo več »mačka v žaklju«, ampak se za nakup
lažje odločijo, saj natanko vedo, kaj bodo pridobili z nakupom.

Leta 1975 je bila ustanovljena folklorna skupina Oljka, v kateri je
kot plesalka ter zbirateljica ljudskih plesov, pesmi in narodnih noš
sodelovala 17 let. S prijatelji pevci ljudskih pesmi iz FS Oljka je leta
1993 soustvarila pevsko skupino »Prijatelji«, v kateri poje še danes.
Leta 1999 se je pridružila tamburaškemu orkestru KUD Polzela. Od
leta 1998 poje v mešanem pevskem zboru Šmartno ob Paki. Od
ranega otroštva je tudi velika ljubiteljica gora, v planinsko društvo
je včlanjena vse od leta 1972.
Prostovoljstvo je njena gonilna sila na področju humanitarnega
dela, družbenega življenja, kulture in športa. Skupaj z drugimi
prostovoljci izjemno prispeva k razvoju družbe in prepoznavnosti
naše občine v Sloveniji in izven njenih meja.
Dobrodelnosti ne presojamo po tem, kaj je dano ali narejeno,
ampak zakaj je dano ali narejeno.

Njihov prodajni program se deli na dve veji, in sicer področje
čistilne opreme, kamor spadajo sodobne naprave za čiščenje
notranjih in zunanjih površin (robotski sesalniki, pometalni stroji,
industrijski sesalniki, različni drugi čistilni pripomočki). Druga
veja prodajnega programa pa so različni masažni aparati, masažni
stoli in druge naprave, ki ohranjajo dobro ter zdravo počutje in
lajšajo tegobe sodobnega stresnega življenja, ko v obilici dela in
hitenja ni več časa za sprostitev.
Sprva je bil sedež poslovanja v Velenju, zadnjih 10 let pa podjetje
deluje kot Mercatorjev najemnik v prostorih bivšega Vino podjetja.
Ker je Mercator stavbo prodal, se je bilo potrebno izseliti, zato so
nove poslovne prostore uredili na novi lokaciji – čez cesto – in
tako vsaj na delu propadajoče stavbe poskrbeli za lepši izgled in
ureditev okolice.
Podjetje ima 5 redno zaposlenih delavcev, ki z zunanjimi sodelavci
tvorijo uspešen delovni tim, v katerem vlada prijetna delovna
in družinska klima. Seveda se včasih mnenja tudi razlikujejo,
kljub temu pa se vedno najde pot za nadaljnje skupno delo in
ustvarjanje.

PRIZNANJE ŽUPANA MLADIM - ZA IZJEMEN ŠOLSKI USPEH
ANDREJ KRONOVŠEK

NEJC POTOČNIK

Čas, ko sem obiskoval osnovno šolo v Šmartnem
ob Paki se mi ne zdi tako daleč. Če pa pomislim,
kaj vse sem doživel v štirih letih šolanja za tehnika
računalništva na Elektro in računalniški šoli v Velenju,
opazim, da to vseeno ni bilo tako malo časa. Kakor
po centimetrih, sem zrasel tudi na osebnostni ravni,
spoznal ogromno osupljivih oseb, za katere sem vesel,
da jim lahko rečem prijatelji. Tekmovanja mi niso bila
tuja, naredil sem raziskovalno nalogo, sodeloval na
raznovrstnih aktivnostih, kot na primer opravljanje enomesečne
prakse na Malti.
Šport sem imel vedno rad in v teh letih sem veliko časa namenil
tudi teku in kolesarjenju. Že od sredine osnovne šole me spremljajo
taborniki. Trenutno sem tudi načelnik društva tabornikov rod Hudi
potok.
Srednjo šolo sem vsako leto končal z odličnim uspehom in po
tem, ko je leta 2016 moja sestra Ana izobraževanje končala z zlato
maturo, sem si rekel: »Bom pa še jaz.« Sedaj svojo pot nadaljujem na
Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani in se privajam
na vse spremembe, ki jih to vključuje. Veselim se izkušenj, ki bodo
še naprej oblikovale mojo osebnost in me pripravljale na življenje.

Ob koncu šolanja na osnovni šoli v Šmartnem
ob Paki me je čakala takrat najtežja odločitev v
življenju, in sicer kje nadaljevati šolsko pot. Po
res dolgem razmišljanju sem se naposled odločil
za gimnazijo v Velenju. Sprva sem bil v dvomih,
ali je moja odločitev prava, vendar sem te dvome
kaj kmalu opustil, saj sem ugotovil, da sem se
odločil prav. Spoznal sem veliko novih ljudi,
sklenil veliko novih prijateljstev in po (pre)hitro minulem obdobju
4 let uspešno, z odličnim uspehom, opravil še maturo. Šolo sem
zastopal tudi na različnih tekmovanjih, na nekaterih bolj in na
drugih manj uspešno. Na začetku srednje šole sem se ukvarjal
tudi z raznimi obšolskimi dejavnostmi, predvsem z nogometom.
Tekom teh štirih let sem se naučil veliko novega, začel sem
razmišljati veliko bolj odraslo in sem sedaj bolje pripravljen na
študentsko življenje, zato mi bodo vedno ostala v lepem spominu.
Sedaj šolanje nadaljujem na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in
upam, da lahko dosežem podobne uspehe kot prej na gimnaziji
Velenje.
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ŽIGA MEŽNAR

Po končani osnovni šoli v Petrovčah, kjer sem
vsako šolsko leto zaključila z odličnim uspehom,
sem se odločila za šolanje na 1. gimnaziji v
Celju, saj so me na informativnem dnevu
prepričali visoki akademski standardi in dostopni
profesorji. Gimnazija je bila naposled nekoliko
bolj naporna, kot sem pričakovala. Učna snov
je namreč zahtevala veliko sprotnega učenja,
profesorji pa so pričakovali popolno predanost
vsakemu predmetu posebej. Moji popoldnevi
in vikendi so bili prevečkrat namenjeni zgolj učenju in pomnjenju
enormnih količin informacij, ki izven gimnazijskega mehurčka
verjetno nimajo velike funkcionalne vrednosti. Vseeno pa življenje
trud navadno nagradi z uspehom in tako mi je uspelo vse razrede
končati z odličnim uspehom, postati zlata maturantka,sprejeta pa
sem bila tudi na želeno fakulteto v Londonu, in sicer na študijsko
smer strojništvo s financami.
University College of London me ni pritegnil zgolj zato, ker je
univerza na lestvicah kompetentna Oxfordu in Cambridgu, temveč
tudi zato, ker verjamem, da ponuja tujina akademsko in družbeno
širino, ki odpira vrata v svet različnih karier. V tujini sta izpitna roka
samo dva, možnosti za podaljševanje statusa ni, ni absolventskega
staža in vsi študenti smo vpisani z namenom pridobivanja znanja in
dejanskega diplomiranja.
V Londonu zaenkrat uživam, čeprav pogrešam družino in domačo
kuhinjo. V prostem času se udeležujem dobro organiziranih
obšolskih dejavnostih, kot je poker turnir, in redno obiskujem
fitnes. Nekega dne pa si želim delati za Tesla Motors.

Ko sedaj razmišljam, da sem postal že študent,
se vedno spomnim, kako daleč je že osnovna
šola in vsi učitelji v Šmartnem. Koliko časa je
že minilo od takrat, ko smo se nazadnje videli.
Govorili so nam, da v osnovni šoli preživimo
največ let, vendar smo si vsi mislili »pa kaj, saj
ni toliko«. A je čas od konca osnovne šole minil
kot trenutek. S sošolci v srednji šoli smo se
ujeli in kar naenkrat smo od »fazanov« postali
maturantje. Matura je nekaj, s čimer strašijo skozi celotno šolanje, a
je po mojem mnenju, če delo opravljaš sproti, to zgolj formalnost.
To sem tudi potrdil s tem, ko sem k odličnim učnim uspehom v
vseh letih dodal še zlato maturo. Poleg tega sem sodeloval tudi
na raznih tekmovanjih iz matematike in tehničnega risanja, kjer
sem skozi leta dosegel kar nekaj priznanj. Med največje dosežke
pa štejem dve zlati državni priznanji iz matematike in tehničnega
risanja.
Udeležil sem se tudi mednarodnega tekmovanja Balkan Junior
v Srbiji, kjer sva z Janezom osvojila 1. mesto. Zaradi vsega
omenjenega in sodelovanja na raznih drugih projektih sem bil v
zadnjem letniku izbran za izjemnega dijaka Strojne šole Velenje.
V prostem času se ukvarjam tudi z lesarstvom ter tu in tam zaigram
na kitaro.
Sedaj sem šele nekaj tednov študent Fakultete za strojništvo
v Ljubljani, kar je tudi očitno, ko hodim občasno po mestu z
mobilnim zemljevidom v roki. Mislim, da sem se odločil pravilno,
saj me ta smer zelo zanima. Skozi čas šolanja sem odkril in preživel
mnogo stvari, a najpomembnejše je, da sem zrasel na osebni
ravni. Spoznal sem, da nikoli ne veš, kaj te čaka jutri, kar koli že
bo, moraš to sprejeti z nasmehom.

PRIZNANJE ŽUPANA - ZA IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA
NIK OMLADIČ, POKLICNI ŠPORTNIK – NOGOMETAŠ

Že v zgodnjem otroštvu je žoga postala
moja najboljša prijateljica. Nogomet sem
začel igrati pri šestih letih v šmarškem
nogometnem klubu s starejšimi vrstniki.
Treniral in igral sem za cicibane, mlajše in
starejše pionirje, eno leto tudi za šmarške
kadete. Zahvaljujem se vsem, ki so me v
NK Šmartno trenirali, še posebej mojemu
očetu, ki me je naučil največ nogometnih
spretnosti. Zaradi takratnih razmer v NK
Šmartno sem si moral pri šestnajstih letih poiskati nov nogometni
klub. Prestopil sem v NK Rudar iz Velenja. Tam sem uspešno igral
najprej za kadetsko (1 leto) in nato še za mladinsko ekipo (1 leto)
v 1. slovenski ligi. Spomnim se, da sem se na trening v Velenje iz
Šmartnega večkrat peljal kar s kolesom. Za člane kluba Rudar sem
treniral in igral tako v 2. kot 1. slovenski nogometni ligi. V začetku
leta 2010 sem se preselil v slovensko prestolnico k NK Olimpija.
V tem času sem večkrat nastopil v slovenski reprezentanci U-19,
U-20 in U-21. Januarja 2015 sem odšel v Nemčijo, kjer sem 2 leti
in pol igral za Eintracht iz Braunschweiga (2. BL). V tem času sem
postal tudi slovenski članski reprezentant. Julija 2017 sem se
preselil bližje domu v Nurnberg – Furth, kjer sedaj igram za G.
Furth v 2. nemški BL. Decembra 2016 sem sodeloval pri dobrodelni
športni loteriji na OŠ Šmartno ob Paki, junija 2017 pa pri izvedbi
nogometnega kampa MARTINKO 2017 z Nikom Omladičem, ki se
ga je udeležilo veliko mladih nogometnih navdušencev. Poudariti
želim, da za dosego zastavljenih športnih ciljev in želja ni dovolj
samo talent, ampak so potrebni tudi volja, prizadevnost, veliko
odrekanja in podpora staršev.

LARA PRAŠNIKAR
Pred letom dni so se mi z vabilom v
Bundesligo uresničile sanje in še danes
sem vesela, da sem članica enega izmed
najboljših klubov v Nemčiji. Mislim, da ti
mora nogomet pomeniti zelo veliko, da pri
mojih letih storiš tak korak. Bilo je naporno,
saj sem se ob treningih morala veliko učiti,
bila sem namreč dijakinja četrtega letnika
Gimnazije Šiška in sem kasneje uspešno
opravila maturo. Na omenjeni gimnaziji
so mi omogočili šolanje na daljavo in vsa
pohvala kolektivu, ki se trudi in pomaga
dijakom v tujini, da se lahko šolajo. Profesor Matjaž Apat, ki je bil
koordinator in je med drugim skrbel za moj učni proces, je zame
naredil ogromno. Dnevno sva bila v stiku, organiziral je srečanja
na daljavo z drugimi profesorji, pošiljal mi je gradiva za učenje in
izpite, velikokrat mi je vlival pogum. Ko si tako daleč od doma,
velikokrat potrebuješ zgolj toplo besedo, ki ti vlije samozavest. Bilo
je naporno, a sem zmogla. Poleg učenja sem morala sama skrbeti
zase. Mladi si v teh letih težko predstavljajo, da morajo poleg dela
in učenja vsak dan skuhati kosilo, oprati umazano perilo, pospraviti
stanovanje …
Sicer pa je odhod v tujino izpolnil moja pričakovanja. Klub je
odlično organiziran, znane so zadolžitve vseh, prav tako tudi naše
pravice in obveznosti. Kakovost treningov je na visoki ravni in na
njih se moramo igralke nenehno dokazovati. Disciplina je zelo
pomembna in vse se moramo ravnati po pravilih, ki veljajo v klubu.
Za moj razvoj je klub, katerega članica sem, zelo dobra rešitev, saj
se lahko kosam z najboljšimi nogometašicami. Na svoji poti sem
naredila že velik korak, a bo potrebnega še veliko dela in tega se
tudi zavedam.
NOVEMBER, DECEMBER 2017
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PODPIS POGODBE NIVOJSKEGA PREHODA
PAŠKA VAS
Urban Hrastnik

V petek, 13. oktobra 2017, je v
dvorani Marof potekal svečan podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem
preureditve nivojskega prehoda
Paška vas. Tega so se udeležili Janko
Kopušar, župan občine Šmartno ob
Paki, predstavniki Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo: direktor
direkcije, gospod Damir Topolko,
vodja Sektorja za železnice, gospod
Dejan Jurkovič, vodja dogovora
med Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo in lokalno skupnostjo, gospod Miran Anderlič,
vodja projekta za izvedbo – železniški del, gospod Peter Ozimič, in

direktor VOC-a Celje d. d. – izvajalca del, gospod Roman Moškotevc.
Podpisa so se udeležili tudi številni občinski svetniki, predstavniki
VS Gavce-Veliki Vrh, VS Paška vas ter drugih vaških skupnosti in
tudi ostali občani. Na začetku je vse zbrane pozdravil in nagovoril
župan Janko Kopušar. Na govorniškem odru mu je sledil direktor
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, gospod Damir
Topolko.
Po nagovorih je sledil osrednji dogodek – podpis pogodbe z
nazivom »Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi
signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na regionalni progi št. 31
Celje – Velenje«, ki so jo podpisali župan občine Šmartno ob Paki,
gospod Janko Kopušar – kot predstavnik naročnika oz. sofinancerja
projekta, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo,
gospod Damir Topolko – kot predstavnik investitorja oz. financerja
projekta in direktor VOC-a Celje, d. d., gospod Roman Moškotevc –
kot predstavnik izvajalca projekta.
Ob koncu uradnega dela je sledila pogostitev s hrano in pijačo ter
neuradni pogovori med vsemi prisotnimi.

PRIJATELJSKA SPOMINSKA NOGOMETNA
TEKMA
Urban Hrastnik

Tudi letošnje leto sta se na nogometnem igrišču v Šmartnem
ob Paki srečali ekipi slovenskih županov ter Računskega sodišča
Republike Slovenije in skupaj odigrali prijateljsko nogometno
tekmo.
Na pobudo župana občine Šmartno ob Paki Janka Kopušarja
sta omenjeni ekipi v četrtek, 19. oktobra, ob 17. uri že tretje leto
zapored odigrali prijateljsko tekmo. Kot se za takšno srečanje
spodobi, rezultat ni bil toliko v ospredju, kot sta bila druženje ter
izmenjava mnenj in izkušenj. Po končani tekmi so se udeleženci
družili tudi na pogostitvi v Mladinskem centru Šmartno ob Paki.
Tam sta se vsem prisotnim zahvalila tako župan Janko Kopušar
kot tudi Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča. Poudarila
sta pomen sodelovanja, povezovanja in tudi neformalnega
druženja med različnimi ustanovami ter nivoji v državi. Predsednik

Računskega sodišča je pozval župane, da izkoristijo tudi šport,
predvsem nogomet, da povežejo med seboj tudi mlajše ekipe, ki
bi lahko z gostovanjem v Mladinskem centru v Šmartnem ob Paki
odigrale prijateljsko tekmo in seveda stkale prijateljske vezi.
Ob času slovesa so bili vsi enotni, da bodo negovali tradicijo
tovrstnih nogometnih srečanj tudi v prihodnje.

Pestro in družabno

PRVO SLOVENSKO
MEDDRUŠTVENO
OCENJEVANJE VIN
»VINIS« – ZVEZA DRUŠTEV
VINOGRADNIKOV IN VINARJEV
SLOVENIJE
Alojz Slemenšek

V torek, 20. 8. 2017, je potekalo prvo
državno meddruštveno ocenjevanje vin.
Ocenjevanje je potekalo po pravilniku
Vinisa po 100. točkovni metodi. Sodelovala
so vsa vinogradniška društva v Republiki
Sloveniji, včlanjena v Vinis, ki povezujejo
tako male kot velike pridelovalce vina.
Ocenjenih je bilo 120 vzorcev iz celotne
Slovenije. Društvo vinogradnikov Šmartno
ob Paki je sodelovalo z devetimi vzorci in
doseglo odlične ocene. Prejeli smo šest
zlatih, eno srebrno, eno bronasto in eno
NOVEMBER, DECEMBER 2017

veliko zlato priznanje za vino, ki je bilo
tudi prvak v svoji kategoriji. Veliko zlato
priznanje je prejel Danilo Pokleka za vino
Chardonay SJI (suhi jagodni izbor) letnik
2015 z oceno 95,00 točk, prejel je tudi
spominski kozarec kot prvak v tej kategoriji.
Zlato priznanje so prejeli Danilo Pokleka za
Kerner – izbor, Boštjan Kocuvan za Kerner,
Praprotnik-Horvat za Dišeči traminec,
Branko Višnjar za Zweigelt in dvakrat Alojz
Slemenšek za Sivi pinot, srebrno priznanje
je prejel Jože Kovačič za Modro frankinjo,
bronasto pa Boštjan Kocuvan za Modro
frankinjo. Slavnostna podelitev je bila
na Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni,
prvakom je priznanja podelil minister za
kmetijstvo mag. Dejan Židan.
Vinogradniki DV Šmartno ob Paki
dokazujemo, da na tem območju uspevajo
res kakovostna vina. Ta kakovost se
dokazuje na vsakem ocenjevanju in daje
našim pridelovalcem tudi veliko priložnosti,
da svoja vina predstavijo širšemu krogu

ljudi.
Zahvala gre vsekakor vsem vinogradnikom,
katerih vina so bila ocenjena, Društvu
vinogradnikov in KGZS Maribor, ki so vložili
ogromno strokovnega dela.
Omenjeni rezultati na ocenjevanju
pripomorejo k dvigu kakovosti vina in
prispevajo h kulturnemu uživanju vina. Na
ta način vina predstavljamo in ponujamo
slovenskim potrošnikom na turističnih in
družabnih prireditvah.
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PRVA TRGATEV POTOMKE STARE
TRTE V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek

V četrtek, 21. 9. 2017, je Društvo vinogradnikov v
sodelovanju z Občino Šmartno ob Paki organiziralo
prvo trgatev 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, kakšen pridelek je
rodila vinska trta. Trgatev so opravili župan občine
Šmartno ob Paki Janko Kopušar, skrbnik vinske trte
in predsednik Društva vinogradnikov Peter Krajnc
in pobudnik zasaditve potomke vinske trte Mihael

MEDNARODNO OCENJEVANJE VIN
ORIOvita 2017
Alojz Slemenšek

V četrtek, 25. 5. 2017, je v mestu Oriovac v Brodskoposavski županiji v Republiki Hrvaški potekalo
mednarodno ocenjevanje vin. Ocenjevanje je
potekalo po 100. točkovni metodi. Ocenjenih
je bilo 166 vzorcev iz Hrvaške, Madžarske in
Slovenije. Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki
je sodelovalo s šestimi vzorci in doseglo odlične
ocene. Prejeli smo 3 zlate in 3 srebrne steklenice

Fajfar. Pridelek je bil za trto, ki je stara šele dve leti,
odličen, saj je rodila devet grozdov s skupno težo
2,40 kg. Ker je količina premajhna za predelavo v
vino, je župan grozdje razdelil med obiskovalce,
ki so ga pohvalili njegovo sladkost in kakovost.
Po končanem uradnem delu smo poizkusili vino
šmarških vinogradnikov in dobrote, ki so jih
pripravili na kmetiji Žibret. Celotno prireditev je
odlično povezoval Franc Fužir, čudovito so zapeli
Prijatelji, s harmoniko pa sta jo popestrila Timotej
Kreft in Marko Juvan.
(zlata, srebrna boca), kot se imenuje njihovo
priznanje.
Zlato priznanje so prejeli: Praprotnik-Horvat
za Dišeči traminec, Danilo Pokleka za Kerner in
Jani Kreft za Rumeni muškat. Srebrno priznanje
so prejeli: Jože Kugler za Chardonay, Jože
Kovačič za Chardonay in Jani Kreft za Zweigelt.
Vinogradniki DV Šmartno ob Paki dokazujemo,
da pri nas uspevajo izvrstna vina. Takšni rezultati
na ocenjevanjih pripomorejo k dvigu kakovosti
vina in istočasno prispevajo k obogatitvi
in oplemenitenju naših vin v zadovoljstvo
vinogradnikov in vseh ljubiteljev kakovostnih vin.

LETOVANJE, HOTEL
»DELFIN« IZOLA

Romana Marovt, DU Šmartno ob Paki

V soboto, 7. 10. 2017, smo se z
avtobusom odpravili na 7-dnevno
letovanje v Izolo, kjer smo se imeli
super.
Ker nas je bilo iz šmarškega društva
upokojencev le 6, smo se priključili

LETOVANJE V LAKTAŠIH
Franc Kačičnik

DU Šoštanj, ki so nas prijazno sprejeli
medse. Hvala vam, Šoštanjčani, bilo
nam je prijetno med vami.
Posebna zahvala tudi g. Janku Zelcerju za
pomoč in srčnost v kritičnem trenutku.
Na snidenje v Izoli tudi drugo leto!

Komisija za turizem ŠPZDU Velenje je organizirala 7-dnevno
letovanje v termah Laktaši, in sicer od 12. 9. 2017 do 19. 9. 2017.
Letovanja se je udeležilo tudi 10 članov Društva upokojencev
Šmartno ob Paki.
Ob prihodu v hotel so nam pripravili prisrčno dobrodošlico. Po
dobrodošlici in kosilu smo se udeležili pregleda pri zdravnici, ki
je vsakemu posamezniku na podlagi njegovega zdravstvenega
stanja določila terapije. S terapijami smo začeli že prvi dan. Vsak je
lahko koristil po tri predpisane terapije vseh sedem dni letovanja.
Nudili so nam sledeče terapije: telovadba v bazenu, biserna
kopel, elektro terapija, ultrazvočna terapija, parafinske obloge in
podvodna hidro masaža.
Popoldanski čas smo izkoristili za izlete in druženje. Z vodičko smo
si ogledali Banjaluko in spoznali kraj Laktaše. Šli smo na izlet na
Kozaro in si ogledali idilično Krupo na Vrbasu.
Zelo zadovoljni smo bili tudi z namestitvijo in prehrano v hotelu.
Ob tem bi pohvalili organizatorje letovanja.
Po letovanju smo se domov vsi vrnili zadovoljni in polni pozitivne
energije.
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IZLET V ŠMARTNO PRI LITIJI DU ŠMARTNO OB
PAKI
Konrad Steblovnik

Šmarčani smo 23. septembra 2017 v okviru izletov ‘Šmarčani
k Šmarčanom’ opravili prvi izlet iz omenjenega niza izletov,
ki jih bo predvidoma devet. Izlet je bil odlično organiziran in
vsebinsko bogat, za kar se moramo zahvaliti šmarškemu Društvu
upokojencev, predsedniku Avgustu Reberšaku in organizatorju
Marjanu Knezu, ki je neumorno in brezhibno vlekel vse niti izleta.
Sprejeli so nas člani DU Šmartno pri Litiji s predsednikom g.
Žužkom na čelu, ki nam je razkazal največje znamenitosti občine,
farno cerkev, grad Bogenšperk in farno cerkev fare Primskovo.
Njihovo društvo upokojencev je v župnišču pripravilo bogato
zakusko. Veseli smo bili, da nas je spremljal naš župan g. Kopušar.
Sprejel nas je tudi župan občine Šmartno pri Litiji g. Meserko. Izlet
je potekal v prijetnem vzdušju, tako da smo se udeleženci izleta
(bilo nas je enainpetdeset) ob osmih zvečer polni lepih vtisov
vrnili domov.
--------------------------------------------------------Ob sedmi uri zjutraj je avtobus z enainpetdesetimi udeleženci
odpeljal preko Spodnje Savinjske doline mimo Trojan, skozi Izlake
in Zagorje ob Savi in preko reke Save do cilja – Šmartno pri Litiji.
Kraj, ki je tudi središče istoimenske občine, leži na robu Ljubljanske
kotline med Zasavjem in Dolenjsko. Ko smo se približevali kraju,
smo že od daleč opazili njegovo največjo znamenitost – veliko in
lepo farno cerkev z dvema zvonikoma. Cerkev je bila zgrajena ob

OBISK EVROPSKE POSLANKE TANJE FAJON
Marjana Boruta

Občinska SD in poslanec v DZ Jan Škoberne sta na obisk povabila
evropsko poslanko Tanjo Fajon in poslanca Knuta Fleckensteina.
Šlo je za prijateljsko delovni obisk, ki smo ga začeli s pogovorom
o idejah in možnostih sodelovanja na temo »Šmartno ob Paki –
evropsko središče Martinovih mest«.
»Slovenija ima izjemne potenciale, še posebej med dobrimi
ljudmi, kot so v Šmartnem ob Paki«, je v pogovoru ob okrogli mizi
dejala evropska poslanka. Idejo, da Šmartno postane Evropsko
središče Martinovih mest in krajev, smo z našim županom Jankom
Kopušarjem in evropsko poslanko soglasno podprli vsi.
Srečanje smo zaključili s kostanjevim piknikom.
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Ne sme mimo vas
koncu devetnajstega stoletja.
Sprejel nas je predsednik društva upokojencev Šmartno pri Litiji
g. Boris Žužek in nas popeljal v omenjeno farno cerkev. Pripravili
so lep kulturni program, ki se je pričel z nagovori predsednika
društva, župana občine Šmartno pri Litiji g. Rajka Meserka,
našega župana g. Janka Kopušarja in njihovega župnika g. Janeza
Kvaternika. Nagovori so bili zanimivi in si jih lahko skupaj z
drugimi fotografijami ogledate oziroma poslušate na spletni strani
DU Šmartno ob Paki. Sledil je nastop Vike Trebičnik, ki je recitirala
lastno pesem 'Prijatelji'. Nela Trebičnik je nato na mogočne orgle
zaigrala Bachov preludij za orgle, organistka farne cerkve Šmartno
pri Litiji pa je zaigrala kratek potpuri za orgle. Po zaključku
kulturnega programa in ogledu mogočne notranjosti cerkve smo
se odpravili v župnišče, kjer so nam člani gostiteljskega društva
upokojencev pripravili bogato zakusko s pecivom, obloženimi
kruhki in pijačo.
Z avtobusom smo se preko hribov odpeljali v kraj Temenica v občini
Šentvid pri Stični, ki se nahaja že na Dolenjskem. Kot vodič se nam
je na avtobusu pridružil tudi g. Žižek. Že v farni cerkvi in med potjo
nam je povedal veliko zanimivega o tamkajšnjih krajih, o občini in
o ljudeh, ki tam prebivajo. Kot nekdanji dolgoletni ravnatelj šole
v Šmartnem pri Litiji predstavlja pravo enciklopedijo omenjenih
krajev. Dobro nahranjeni smo se odpravili na predzadnjo postajo
našega izleta, v faro Primskovo, ki je ena izmed štirih far občine
Šmartno pri Litiji.
Farna cerkev Primskovo stoji na hribu nad krajem Gradišče in zadnji
kilometer do farne cerkve smo opravili peš. Sprejela sta nas župnik
monsinjor Jožef Hauptman in predstavnica etnološkega društva
Jurija Humarja Primskovo. Tudi tu smo bili pogoščeni. Gospod
župnik je predstavil faro Primskovo, spregovoril pa je tudi o Juriju
Humarju, ki je na omenjeni fari deloval konec devetnajstega
stoletja kot župnik in ljudski zdravilec. Poznanih je veliko zgodb o
ozdravljenih boleznih. Čeprav je od njegove smrti minilo že več kot
stoletje, kraj zadnjega počitka župnika Humarja na Primskovem
tik ob farni cerkvi menda še danes izžareva zdravilne energije.
Ozdravljeni in dobre volje smo se odpeljali proti občinskemu
središču, kjer nas je zapustil naš vodič in predsednik Društva
upokojencev Šmartno pri Litiji g. Žužek.
Od tam smo se odpeljali mimo Ljubljane na zadnjo postajo našega
izleta – Trojane, kjer smo si za prijeten zaključek izleta privoščili še
tradicionalnega »pohanega« piščanca.
Ob osmi uri zvečer smo se polni novega znanja o kraju in občini
Šmartno pri Litiji vrnili v domači kraj.
Na koncu lahko zapišemo še povabilo na naslednji izlet iz serije
izletov 'Šmarčani k Šmarčanom', ki bo maja 2018 v Šmartno v
Goriških brdih, kjer bomo spoznali lepe kraje in se zagotovo lahko
»nazobali« svežih češenj.
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OGLED LJUBLJANE
Boža Polak, predsednica TD
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ogledali Plečnikovo hišo, ki ponazarja ritem njegovega življenja.
Prijetno utrujeni in polni lepih vtisov smo Ljubljano pozno
popoldne zapustili.

V soboto, 30. oktobra 2017, smo se zjutraj odpravili na ogled
Ljubljane. Kot je običajno za ta letni čas, nas je Ljubljana pozdravila
v megli. Najprej smo si ogledali krajinski park Ljubljansko barje,
ki se z močvirskimi ravnicami dotika glavnega mesta. Nato smo
si ogledali še Botanični vrt. Z vzpenjačo smo se odpravili na
Ljubljanski grad, od koder se nam je v lepem sončnem vremenu
odprl prečudovit razgled na Ljubljansko kotlino in širše.
Po končanem vodenem ogledu gradu smo se peš odpravili v staro
mestno jedro. Uživali smo v jesenskem utripu mesta, v katerem se
je trlo obiskovalcev. Počasi smo se ob Ljubljanici mimo Križank
odpravili v Trnovo, »vas v mestu«, kjer je živel in ustvarjal znani
arhitekt Jože Plečnik. Pod odličnim vodenjem kustosa smo si

S “POZDRAVOM JESENI” SMO SIMBOLIČNO
VSTOPILI V JESEN
Boža Polak, TDŠ

Turistično društvo je letos pripravilo že štirinajsto prireditev, ki
smo jo letos poimenovali Pozdrav jeseni. Vsebina prireditve je
bila zanimiva, pestra in tudi poučna. Predstavili smo avtohtone
vrste žit, avtohtone vrste sadja, različne vrste moke, medu, zelišč
ter njihovo uporabo v kulinariki (čaji) in zeliščarstvu. Za poseben
čar prireditve so poskrbele Vesna, Mija, Jožica in Karla, ki znajo
vedno obuditi spomine na že pozabljena opravila. Predstavile so
izdelavo ribane kaše, rezancev in mlincev. Kuhale so suho »župo«
in jesensko enolončnico. Žibretova Romana je predstavila še

POHOD DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Romana Marovt, DU Šmartno ob Paki

Pohodniki DU Šmartno ob Paki smo v soboto, 14. 10., organizirali
pohod. Naš cilj je bila varilnica piva Loko Loko v Velikem Vrhu.
Zbrali smo se ob 9.00 pred Mercatorjem, od koder smo pričeli
pot. Ta nas je vodila do domačije Funtek, kjer nam je prijazna
gospodinja Milena postregla s kavo in dobrotami, ki se jim je bilo
težko upreti. Pohod smo nato nadaljevali v Veliki Vrh. Ogledali
smo si postopek varjenja piva in pridelavo domačega viskija.
Tudi ogled muzeja, v katerem so razstavljeni slika in ostanki letala,
ki je bilo sestreljeno med drugo svetovno vojno, je bil zanimiv.
Izba, opremljena s starinskim pohištvom in starim gašperjem, pa
nam je pričarala spomin na lepe stare čase.
Po pokušini odličnega piva, viskija in prigrizkov, smo se vrnili
nazaj v dolino. Na poti smo se ustavili še pri Poklekovi zidanici,
kjer se je ob dobri kapljici in obloženi mizi druženje nadaljevalo.

eno opravilo – izdelavo domačih drobtin. Zelo zanimiva je bila
izdelava rož iz krep papirja za praznike življenjskega kroga. Članice
TD so predstavile mletje moke in hladno stiskanje olj iz različnih
semen ter izdelavo različnih krem. Poleg predstavitve postopka
sušenja sadja smo si lahko ogledali, kako so nekoč pripravljali
tolkec. Obiskovalci so lahko okusili številne dobrote: kruh z
zelišči, semeni, šmorn in čežano, vinogradniški kruh, različne
namaze, jesensko enolončnico, različne pite in zavitke. Manjkala
nista niti vino in mošt. Zanju so poskrbeli vinogradniki, združeni
na VTP Šmartno ob Paki. Učenci Osnovne šole bratov Letonja so
tudi letos pripravili čudovite jesenske aranžmaje. Vrtec Sonček je
poskrbel za naše najmlajše obiskovalce. Da je prireditev zasijala v
vsem sijaju, je poskrbelo čudovito jesensko vreme – božalo nas
je toplo sonce. Trud organizatorjev je bil poplačan z množičnim
obiskom. Turistično društvo se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali
pri organizaciji in izvedbi programa: Sadjarskemu društvu Franca
Praprotnika iz Mozirja, društvu Revivas iz Škal, Čebelarski družini
Šmartno ob Paki, OŠ bratov Letonja, vrtcu Sonček, Ekološki kmetiji
Potočnik Poprask, kmetiji Pr’ Paulekovem Korlnu, vinogradnikom,
JZ Mladinski center, Vesni, Miji, Jožici, Karli, Tomažu Potočniku,
PGD Šmartno ob Paki in številnim članom, ki so poskrbeli za
organizacijo in izvedbo prireditve. Prireditev je sofinancirala
Turistična zveza Slovenije.

Domov smo odšli s prijetnimi vtisi in obljubo, da se večkrat
odpravimo podobnim prigodam naproti. Vabljeni vsi, ki tokrat
niste bili z nami in si želite prijetnega druženja in gibanja na
svežem zraku.

NOVEMBER, DECEMBER 2017
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ENO BOLJŠIH LET ZA DRUŠTVO LJUDSKE
TEHNIKE
Emil Šterbenk

Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki je letos praznovalo
sedemdeset let delovanja. V znamenju tega jubileja je bilo tudi
njegovo celoletno delovanje. Že spomladi smo organizirali svečano
skupščino, na kateri so (smo) zaslužni posamezniki in društva prejeli
priznanja. Na srečanju starodobnih vozil, Pilihovem memorialu,
smo predstavili Zbornik ob 70-letnici začetkov delovanja, katerega
smo začeli pripravljati že lani, in postavili pregledno razstavo.V
jubilejnem letu smo obnovili društvene prostore in na dvorišču
pred stavbo pokrili štiri parkirišča. Med letom smo se udeleževali
prireditev društev ljubiteljev starodobnikov po vsej Sloveniji. Peljali
smo se v Šentjur, Črno na Koroškem, na Ljubno, v Slovensko Bistrico
in še kam. Organizirali smo strokovno ekskurzijo v Puchov muzej
v Juršincih in se zapeljali čez avstrijsko mejo. Predsednik Danilo
Arčan je svojega VW Golfa Cabrio postavil pred strogo komisijo
ocenjevanja starodobnih vozil: Classic Show Slovenija v Ljubljani.
Več članov se je udeležilo 20-letnice Muzeja motociklov Grom na
Vranskem, delegacija pa letošnjega II. foruma o starodobnih in
zgodovinskih vozilih v Ljubljani. Izpostaviti moramo še novost:
srečanje starodobnih kolesarjev v Šmartnem ob Paki, ki ga je
letos prvič organizirala naša kolesarska sekcija, katere člani so
obiskali druga sorodna društva – Beltinci, Gaberke, Šentjur … Leto

OHRANJAMO LJUDSKE NAVADE
Dragica Verbič

Ljudske navade in šege so bile med ljudmi v preteklosti dosti
bolj prisotne kot danes. Blažile in razveseljevale so njihov

15. TRADICIONALNI POHOD PO OBRONKIH
MALEGA VRHA
Tomaž Lesnjak

V nedeljo, 8. oktobra, je potekal že 15. tradicionalni pohod
po obronkih Malega Vrha. V oblačnem jutru se nas je na jasi v
Markovem gozdu zbralo dobrih 130 pohodnikov. Po jutranji kavi
in čaju smo se podali po poteh, ki potekajo ob mejah VS Mali Vrh.
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smo zaključili s prijetnim tradicionalnim druženjem v Gavcah, v
brunarici predsednika sekcije Ljubitelji starodobnih vozil Danila
Pokleke.
Tiste, ki ste zamudili predstavitev našega zbornika ali še ne še
poznate njegove zgodbe, vljudno vabimo, da se nam pridružite v
šoštanjskem Muzeju usnjarstva Slovenije v četrtek, 16. novembra,
ob 18. uri. Tam boste knjigo lahko tudi kupili. Opozarjamo, da je v
napovedniku pisalo, da bo predstavitev 14. novembra, a smo jo
zaradi usklajevanja z drugimi prireditvami prestavili za dva dni.

Goste smo po našem kraju na Pilihovem memorialu prevažali s
konjskimi vpregami
vsakdan in težko delo. Bile so pomemben praznik za kmečke
družine in cele vasi. Ličkanje ali kožuhanje koruze je bilo včasih
eno najpomembnejših jesenskih opravil. Koruza je rasla na vsaki
kmetiji. Iz nje so pridobili moko, da so pozimi pekli kruh in kuhali
žgance.
Ker ohranjanje dediščine bogati naše sodobno življenje, smo se
z veseljem odzvali povabilu na kožuhanje. V nedeljo, 1. oktobra,
smo se zbrali pri Ivanu in Tatjani Mrzlak v Skornem, ki sta nas
prijazno povabila h kožuhanju koruze. Pod kozolcem nas je čakal
velik kup koruze. Posedli smo se na pripravljene sedeže in pričeli
z delom. Delo smo si razdelili: eni so kožuhali, drugi vezali in tretji
koruzo obešali. Veliko se je delalo, klepetalo, se šalilo in pelo. Da
naša grla niso bila suha, sta skrbela gostitelja. Za dobro voljo je
skrbel tudi harmonikar Timi. Po opravljenem delu nas je čakala
obilna večerja, ki so jo pod kozolec pripeljali kar na dolgem vozu.
Dobre volje in veseli smo pozno zvečer odhajali proti domu.
Želimo, da se prihodnje leto spet zberemo, ohranjamo tradicijo
in se družimo.

Obdajala nas je čudovita barvna jesenska kulisa. Sonce je z vsakim
korakom bolj sodelovalo z nami, saj se je počasi, ampak vztrajno
prebijalo skozi oblake.
Pot nas je od zbornega mesta najprej vodila v Log. Od tod nas je
čakal bolj ali manj naporen vzpon po poteh mimo zidanic in po
gozdu do najvišje točke pri znamenitem Grmadetovem križu v
Bezgovci, kjer smo se okrepčali in posneli skupinsko fotografijo.
Nato smo se spustili do izhodiščnega mesta, kjer nas je čakala
zaslužena malica.
Pohod bi brez že tradicionalnih podpornikov težko organizirali.
Člani odbora se zahvaljujemo občini Šmartno ob Paki in
posameznikom, ki so priskočili na pomoč z donacijami. To so
Dražen Bralič, Marjeta Brečko, Bojan Holešek, Robert Kovačič,
Stanko Lorger, Janez Zagajšek in člani odbora VS Mali Vrh – Berta in
Aleš Urlep, Davorin Grujič, Alenka Kukovec in Tomaž Lesnjak. Prav
tako se zahvaljujemo malovrškim vinogradnikom, ki so prispevali
rujno kapljico, da je bil korak lažji.
Se vidimo na 16. pohodu po obronkih Malega Vrha oktobra 2018.

Pestro in družabno

PELI IN IGRALI SO V
CANKARJEVEM DOMU V
LJUBLJANI
Jože Miklavc

Festival za 3. življenjsko obdobje
so požlahtnile tudi Vesele babice z
Zdravkom
Na prireditvi za starejše in medgeneracijsko
sodelovanje na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje (F3ŽO), ki je trajal od 26.
do 28. 9. v Cankarjevem domu v Ljubljani,
se je zvrstilo več kot sto prireditev, nastopov
ter strokovnih, študijskih, kulturnih in
glasbenih dogodkov, med katerimi so po
dveh letih na 9. Večeru pesmi in plesa spet
nastopile Vesele babice z Zdravkom. Zveza
društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in
F3ŽO sta skupaj s pokrajinskimi zvezami
DU, zavodi, društvi, državnimi in civilnimi
institucijami ter številnimi svobodnimi
ustvarjalci prikazali moč ustvarjalnosti,
umetniške dosežke ter potencial, ki ga
dajejo organizirani upokojeni kadri. S
prikazanim so ponovno opozorili na
nezamenljiv potencial naše ustvarjalne
družbe, ki je neločljiv od ostalih struktur.
Še zlasti je bilo prikazano delovanje kot
samopomoč, socialno delovanje, sobivanje

mlade in starejše generacije ter lajšanje
življenja odrinjenih na rob in v socialno
bedo.
Na festivalu so sodelovali tudi nekateri
aktivni članice in člani društev upokojencev
iz Šaleške doline, kot popestritev na
področju pevske in glasbene kulture
pa so tudi letos nastopili Vesele babice
z Zdravkom ter Mešani pevski zbor DU
Šoštanj. Skupina Vesele babice z Zdravkom
izpod Gore Oljke so se predstavile prvi
dan festivala med dvanajstimi skupinami,
pevci šoštanjskih upokojencev pa na 42.
reviji pevskih zborov drugi dan, ko so
navdušili polno dvorano obiskovalcev iz
vse Slovenije. Obe skupini nastopajočih iz
naše doline sta bili izbrani ob poletni reviji
zborov in skupin Šaleške pokrajinske zveze
v Velenju po kriterijih, ki so veljali v tem
letu. Skupina Vesele babice z Zdravkom
šteje 369 let, torej so nekatere članice vse
prej kot v rosnih letih. A vendar so v zelo
dobri formi, kar kažejo njihovi pogosti
nastopi in sodelovanje na različnih
prireditvah v domači občini Šmartno ob
Paki ter na nekaterih kulturnih prireditvah
in dogodkih Šaleške pokrajinske zveze DU.
Tako so letos na pragu poletja navdušili
polno dvorano Kulturnega doma Velenje,
ko je skupina nastopila na 8. reviji zborov in
skupin, že lani pa na vsakoletnem srečanju

ŠRD GAVCE-VELIKI VRH
Matjaž Škripač, predsednik

ŠRD Gavce-Veliki Vrh smo 14. in 15. oktobra organizirali zaključni

TRADICIONALNO SREČANJE INTERNIRANCEV
V PORTOROŽU
Marjana Boruta, tajnica KO ZZB Šmartno ob Paki

»Bilo nam je namenjeno, da nas uničijo, pa smo preživeli, ker smo
se uprli.« To je bilo vodilo tradicionalnega 56. srečanja nekdanjih
internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov,
izgnancev in ukradenih otrok. Srečanje je bilo 10. septembra v
Portorožu.
Tokratna osrednja slovesnost, posebej posvečena 70. obletnici
priključitve Primorske k matični državi, je potekala v portoroškem
hotelu Slovenija. Udeležilo se je je preko petsto obiskovalcev iz
cele Slovenije, iz naše doline kar dva avtobusa udeležencev. Z
nami sta bila tudi še dva izmed ukradenih otrok, Marica Vrbek
in Valentin Stakne, organizatorka pa je bila Mija Žerjav. Med
posebnimi gosti so bili poleg predsednika Borisa Pahorja in
njegove žene, še minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
Gorazd Žmavc, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije Tit Turnšek, podpredsednik Zveze združenj borcev
NOB Slovenije Marjan Križman, članica predsedstva Tilka Bogovič
ter poslanca Mirjam Bon Klanjšek in Marko Ferluga.
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ŠPZDU ter na sprejemu zlatoporočenih
parov te zveze. Skupina Vesele babice
(pevki Mici Konečnik in Zdenka Kolenc
– vodja, pevki z instrumentoma Albina
Maver – berda, Karla Pustinek – bugarija s
harmonikarjem Zdravkom Zabukovnikom)
je v tem obdobju obiskala in z nastopi
navduševala nekatere domove starejših
ter društva upokojencev v Savinjski in
Šaleški dolini ter s svojimi igrivimi nastopi
popestrila življenje starejšim in ostarelim,
nekajkrat tudi otrokom v vrtcu in šoli. Da
je skupina priljubljena in zaslužna tudi
v domačem kraju, pove prejem plakete
Občine Šmartno ob Paki ob občinskem
prazniku leta 2013. Na srečanjih in nastopih
jim je navdušenje obiskovalcev, tako pa
tudi nastop v Ljubljani, najlepša nagrada
za trud, vaje in gostovanja. Predstavniki
ŠPZDU Velenje in DU Šmartno ob Paki so
lahko nanje zares ponosni.

izlet z ogledom Žičke kartuzije in njene zgodovine. Nadaljevali
smo z lahkim pohodom po Zlatem griču. Ogledali smo si tudi
vinsko klet Založnik in degustirali njihova okusna vina in penino.
Zraven se je odlično podal domač kruh in sir. Izlet smo zaključili s
poznim kosilom v gostilni Ulipi.
Naslednji dan je na igrišču ŠRD Gavce-Veliki Vrh potekalo srečanje
krajanov in članov ŠRD. Igrali smo več zabavnih športnih iger,
katerih so se večinoma udeležili vsi prisotni. Ženski del se je
odpravil tudi na kratek pohod po obronkih vaške skupnosti. Moški
del ekipe je pripravil odličen golaž, s katerim smo se ob koncu vsi
dodobra podkrepili.
Tako se je vikend zaključil v športnem duhu.
Posebna zahvala vsem, ki so pomagali pri organizaciji izleta in
srečanja. Hvala.

Slavnostni govornik in že peto leto osebni pokrovitelj srečanja,
predsednik Borut Pahor, se je zbranim gostom poklonil z
besedami: »Vi ste žive priče vojnih grozot, vi ste žive priče njene
porazne surovosti. Iz generacije v generacijo se svoboda in mir,
kot je rekel nek državnik, ne prenašata v genih. Prenašata se z
zgodovinskim spominom. Dokler in kolikor časa bo generacija,
ki je utrpela surovost in neusmiljenost druge svetovne vojne,
živela, bo živo pričala. Vsaka s svojimi trpkimi, grenkimi spomini,
žalostjo, jezo, toda vprašanje, ki se postavlja nam, ki, hvala bogu,
tega nismo izkusili, in našim otrokom ter vnukom je, koliko bomo
znali prenesti ta spomin na surovost vojne. Vojna v ničemer ni
nikoli dobra, celo nesmiselna je, celo za tistega, ki jo začne. Koliko
bomo znali na novo generacijo prenesti ta spomin in opomin
pred grozotami vojne.«
V nadaljevanju je poudaril, da mir ni samoumeven in da moramo
storiti vse, da se vedno spomnimo grozot, žrtev, surovosti in
solz. Da poskušamo mladim predstaviti to surovo epoho naše
zgodovine kot nekaj grenkega in hkrati slavnega.
Srečanje se je zaključilo s prijetnim druženjem. Prav vsi pa smo
menili, da je kljub deževnemu vremenu tisti dan v Portorožu sijalo
veliko sonce.
NOVEMBER, DECEMBER 2017
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NAGRADNI IZLET V PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE PIVKA

Neža Glojek in Neja Viltužnik, udeleženki ekskurzije
V petek, 22. 9., smo izbrani učenci iz 7., 8. in 9. razredov OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki, v spremstvu učiteljev Zorana Habota in
Darje Kugonič, g. ravnatelja Bojana Jurasa ter vojnih veteranov
g. Franca Kačičnika in g. Zdenka Hriberška, obiskali Park vojaške
zgodovine Pivka.
Med potjo je bilo veselo, saj smo prepevali in poslušali razlago o
zgodovini slovenske vojske. Po dveh urah vožnje smo prispeli v
Pivko.
Zbrano smo poslušali našega vodiča in se celo preizkusili v
streljanju. Najbolj smo bili navdušeni nad podmornico, dolgo 19
metrov. Na žalost si nismo ogledali njene notranjosti.
Posebej zanimiv je bil helikopter Gazela, ki so ga zajeli naši vojaki
na Golteh med vojno za Slovenijo. Ta je postal tudi prvi slovenski
vojaški helikopter. Ob razlagi so nam predvajali tudi filme,
povezane s 1. in 2. svetovno vojno, ter filme, povezane z vojno za
Slovenijo.

Zanimiva je bila tudi dnevna soba iz devetdesetih let prejšnjega
stoletja. Tako smo lahko videli, da imajo dandanes naši stari starši
še vedno televizor, omare in še kaj drugega iz tistega časa.
Po ogledu smo si lahko kupili različne spominke. Ko smo nahranili
lačne trebuščke, smo se odpravili domov in med potjo še enkrat
vsi skupaj zapeli našo šolsko himno Pod Goro Oljko.
Za čudovito ekskurzijo, ki so jo omogočili v Vseslovenski zvezi
vojnih veteranov in Medobčinski zvezi vojnih veteranov Velenje,
se vsem najlepše zahvaljujemo.
(Fotografije z izleta si lahko ogledate med galerijo na naši šolski
spletni strani.)

in se udeležili različnih delavnic, tj. kuharske delavnice pod
vodstvom učiteljice Sare Janže, likovne delavnice z mentorico
Katarina Čokl
učiteljico Lidijo Novak, jabolčnih iger v telovadnici pod vodstvom
Minilo je že več kot mesec dni, odkar je naša šmarška sončna šola učitelja Alojza Omladiča, jabolčne slovenščine pod vodstvom
zopet zaživela ob vsakdanjem živžavu svojih 310 vedoželjnih, učiteljice Sandre Omladič, jabolčne štafete z mentorico Ireno
radovednih in nadobudnih učencev. Poleg obveznega pouka, ki Rudnik in jabolčne matematike pod vodstvom učitelja Boštjana
»pač mora biti«, se je zvrstilo že tudi nekaj dejavnosti, katerim niti Ketiša. Nastali so čudoviti izdelki, še posebej je zadišalo iz
v prihodnje ne bo konca.
kuharske delavnice, kjer so se učenci urili v izdelovanju jabolčne
Najbolj odmevna letošnja novost izhaja iz projekta »Zdrava marmelade, jabolčnega zavitka in jabolčne pite, učenci, ki so
šola« – uvedba t. i. mesečnega 15-minutnega aktivnega odmora. sodelovali v likovni delavnici, pa so ustvarili kreativne ilustracije
Za tovrstno obliko gibanja na šoli smo se odločili, ker učitelji z risanjem tihožitja na platno z akrilnimi barvami. V delavnici
opažamo, da učenci v šolah preveč sedijo, kar negativno vpliva na jabolčne slovenščine so učenci raziskovali pregovore, reke in
počutje, motivacijo in zdravje samo.
pravljice o jabolku, v delavnici jabolčne matematike pa so na
Z aktivnim odmorom želimo med drugim zadovoljiti potrebe osnovi tematike jabolka reševali besedilne in druge matematične
po igri, sreči, veselju in zadovoljstvu, zmanjšati utrujenost in naloge. Učenci na razredni stopnji so v različnih likovnih tehnikah
negativne posledice sedenja, sproščati in obnavljati miselno risali, slikali, v obliki trgank ustvarjali jabolka ter sodelovali na
energijo, vplivati na motivacijo za delo ter ustvarjati sproščeno športnih delavnicah. Prvošolci so si ogledali tudi bližnji sadovnjak,
vzdušje. Zagotovo je naš namen tudi ta, da se učenci navadijo na drugošolci pa spekli slastne jabolčne mafine. Na ekodnevu so
zdrav način življenja v prihodnosti.
sodelovali tudi Turistično društvo Šmartno ob Paki, sadjarstvo
								
Mirosan ter s svojo stojnico Kmetijska zadruga Šaleške doline, za
kar se jim iskreno zahvaljujemo.
EKODAN V ZNAMENJU JABOLKA
Petra Vnuk
V četrtek, 5. oktobra, smo na naši šoli v sklopu naravoslovnega
dne učencev od 1. do 9. razreda izpeljali EKODAN, ki je letos
temeljil na dejavnostih, povezanih z zdravju prijaznim živilom,
tj. z JABOLKOM. Pestre in številne dejavnosti je zasnovala vodja
ekodneva, učiteljica Andreja Škruba. Učenci so si z razredniki
ogledali predstavitveni film o hranilni vrednosti jabolka in
izdelovali plakate na temo jabolk.
Učenci od 6. do 9. razreda so v razredih jabolka narezali na krhlje

NA OŠ BRATOV LETONJA SE DOGAJA

PONOVNO USPEŠNA
MENJALNICA IGRAČ
Anja Molnar

V soboto, 7. 10. 2017, smo Društvo
prijateljev mladine Šmartno ob Paki
in Mladinski center Šmartno ob Paki
ob zaključku tedna otroka zdaj že
tradicionalno organizirali menjalnico
igrač. Ta je zopet potekala po načelu »dve
prineseš, eno odneseš«. Obiskovalci so si
lahko v ustvarjalni delavnici izdelali tudi
kazalo za knjige. Zbrali smo približno
NOVEMBER, DECEMBER 2017

400 igrač, ki jih bomo podarili otroški
kirurgiji Bolnišnice Celje, prostovoljnemu
društvu Prednost v Mariboru in vrtcema
v Šmartnem ob Paki. Z obiskom smo bili
zelo zadovoljni, saj je bil naš prvotni cilj, da
okoliški otroci med seboj izmenjajo igrače,
dobrodelna nota pa je dala menjalnici
poseben čar. Prvi trije, ki so prinesli največ
igrač, so bili nagrajeni s pecivom, ki so ga
prejeli na dogodku Pozdrav jeseni, ki je
potekal isti dan v Martinovi vasi. Največje
število igrač, ki jih je prinesel otrok, ki
hkrati ni odnesel nobene, je kar 67 igrač.
Vsi skupaj smo z mislimi že pri martinovanju

v Martinovi vasi, kjer bo dopoldan
potekalo otroško martinovanje za naše
najmlajše, popoldan pa martinovanje s
predstavitvijo običajev in rajanje. Vabljeni.
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POZNOPOLETNI FESTIVAL 2017
ODLIČNO USPEL

Urban Hrastnik
V okviru letošnjega Poznopoletnega
festivala se je v Šmartnem ob Paki
zvrstila cela vrsta koncertnih in kulturnih
dogodkov, ki je zadovoljila različne okuse
obiskovalcev. Poznopoletni festival 2017
je svoja vrata odprl zadnji petek v avgustu,
ko se je pri Mladinskem centru Šmartno
ob Paki odvijala šmarška plaža, vključno
z roštiljado in koncertom klape Skala. Na
šmarški plaži so se otroci igrali v bazenih, se
preizkusili v taborniških veščinah, za katere
so poskrbeli taborniki rodu Hudi potok,
ustvarjali na delavnicah pod vodstvom
članic Društva prijateljev mladine Šmartno
ob Paki ali pa se preizkusili v hoji po
»slacklinu« ter mnogih drugih igrah. Za
lakoto in razvajanje z okusno hrano z žara
so poskrbeli udeleženci roštiljade na čelu s
člani moto kluba Packenstein ter taborniki.
Popoldansko dogajanje so popestrili tudi
plesni nastopi plesalk Plesno-rekreativnega
studia M dance ter atraktivna modna
revija oblačil Grushka design izpod rok
modne oblikovalke Renate Meh. Vrhunec
otvoritvenega dogajanja je bil večerni
koncert klape Skala, ki je privabil veliko
število obiskovalcev in jih z melodijo
ponesel nazaj na morske obale. Večer
je zaključil DJ Skor Lee z melodičnimi
skladbami, ki so Šmartno ob Paki zazibale
v jutro naslednjega dne.
Tudi vsi septembrski petki so bili rezervirani
za dogodke v okviru festivala. Tako se je
prvi petek v Kulturni dom v Šmartnem ob
Paki na mladinsko veselico s Tanjo Žagar
in ansamblom Greh zgrnilo veliko število
ljudi, ki so uživali v nastopu neumorne
Tanje Žagar s spremljevalno skupino
Avantura. Ta je navdušila s svojo energijo,
glasom in odličnim nastopom. Prav tako
so za veselo vzdušje in ples poskrbeli člani
domačega ansambla Greh. Še en zelo
uspešen dogodek, kljub temu da smo
ga bili zaradi slabega vremena prisiljeni
prestaviti pod streho, v naš kulturni dom.
Koncert Severe Gjurin z Miho Krakerjem je
postregel z intimnim in čustveno nabitim
vzdušjem, za katerega sta poskrbela Severa

PREVENTIVNA AKCIJA
''POSVETI MI POZORNOST''
Jerneja Žagar

V okviru nacionalne preventivne akcije
za večjo varnost pešcev, ki poteka pod

in Miha skupaj z obiskovalci, ki so z zvrhano
mero koncentracije pozorno poslušali in
uživali v vsaki skladbi, ki sta jo zaigrala.
Res nepozaben koncert, ki nam je ostal še
dolgo v spominu. Spet eden od vrhuncev
Poznopoletnega festivala 2017!
Za gledališko predstavo je v okviru
letošnjega
Poznopoletnega
festivala
poskrbel Janez Dovč z glasbenogledališko predstavo Tesla. Šlo je za
prvovrstno glasbeno-vizualno doživetje,
ki je obiskovalce presenečalo iz enega
dela predstave v drugega. Janez v
predstavi spretno prepleta pripovedovanje
življenjske zgodbe veleuma in enega
najpomembnejših izumiteljev 20. stoletja,
Nikole Tesle, ter igranje na nevsakdanje
in zelo zanimive elektronske instrumente,
vse skupaj pa »zabeli« še s kupom
vizualnih efektov. Na koncu predstavi še
vse instrumente in njihov način delovanja.
Vsi obiskovalci so bili enotni, da je to
predstava, ki se jo res splača videti.
In že je bil tu predzadnji petek v septembru,
kar je pomenilo, da je na vrsti predzadnji
koncert festivala. Za še eno odlično
glasbeno in s čustvi prepleteno doživetje,
dobro energijo ter poezijo so poskrbeli
Ditka, ki jo je na klaviaturah spremljal
njen oče Gorazd Čepin, ter Feri Lainšček,
ki je odlično interpretiral svoje pesmi
in z obiskovalci delil zgodbe iz svojega
življenja. Vsem je vnovič uspelo napolniti
naš kulturni dom, kar je tako postala že
stalnica Poznopoletnega festivala. Polna
prizorišča namreč.
Zadnji septembrski petek je bil namenjen
tradicionalnemu rock koncertu, ki ga
je Mladinski center Šmartno ob Paki
organiziral skupaj s Klubom študentov
šmarške fare in s katerim vsako leto
zaključimo Poznopoletni festival. In letos
smo ga zaključili v vrhunskih rock, blues
in country ritmih, za katere so poskrbeli
Prismojeni profesorji bluesa, ki so s svojim
neizmernim občutkom za preigravanje
bluesa v pravem pomenu besede zbrane
obiskovalce koncerta navduševali kar
dve uri. Pred njimi so več kot dostojno
vlogo predskupine odigrali odlični, tako
glasbeno kot tehnično dovršeni Fed Horses
iz Logatca. Za nastop na Poznopoletnem
naslovom »Posveti mi pozornost«, smo
se tudi v Šmartnem ob Paki v četrtek,
4. oktobra 2017, pridružili vseslovenski
terenski preventivni akciji, ki je potekala v
sodelovanju Javne agencije RS za varnost
prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, Društva ljudske tehnike
Šmartno ob Paki in Osnovne šole bratov
Letonja Šmartno ob Paki.
Statistika varnosti pešcev v lanskem letu
na nacionalni ravni je zaskrbljujoča, saj
je umrlo 22 pešcev, 134 pa je bilo huje
poškodovanih. V letošnjem letu je stanje
do sedaj veliko boljše, vendar je potrebno
vsekakor okrepiti preventivo in izvajati
terenske preventivne akcije tudi na lokalni
ravni ter opozoriti javnost na problematiko
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festivalu so v svoje vrste povabili tudi
violinista, ki jih sicer ne spremlja na vseh
koncertih. Vendar »za koncert s tako
dobro zasedbo glasbenikov bomo naredili
izjemo«, so rekli. In ni bila neopažena
– veliko obiskovalcev, ki se je koncerta
udeležilo zaradi »Prismojencev«, se bo v
prihodnosti udeleževalo tudi koncertov
Fed Horses. Večer kakovostne rock glasbe
so zaključili lokalni Shadows Play, ki so
maniro dobre glasbe nadaljevali vse do
jutra.
Ko se oziramo nazaj na Poznopoletni
festival 2017, ugotavljamo, da je bil
uspešen. Zelo uspešen. Še posebej po
številu obiskovalcev, ki je bilo res visoko in
kaže trend vedno večjega obiska. In kar nas
zelo veseli – obiskovalci prihajajo iz bližnje
in daljne okolice. Tako so se prireditev
udeleževali obiskovalci iz Kranja, Kamnika,
Domžal, Ljubljane, Koroške, Primorske …
ter seveda Šaleške, Zgornje in Spodnje
Savinjske doline in domačega Šmartnega
ob Paki. Veseli nas njihov dober odziv in
pohvale za dober in kakovosten program.
Prav tako nas zelo veselijo pohvale in
zadovoljstvo nastopajočih, ki so bili vsi po
vrsti navdušeni nad vzdušjem, obiskovalci,
krajem, festivalom, organizacijo …
Seveda gre ob vsem tem še enkrat iskrena
zahvala tudi našim donatorjem, ki so
pripomogli k njegovi izvedbi: Nivig d.o.o.,
Kovinoplastika Povše d.o.o., MPT d.o.o. in
medijskima sponzorjema, Našemu času in
radiu Velenje.
S temi dobrimi občutki se že oziramo
proti koncu naslednjega poletja, ko bomo
organizirali Poznopoletni festival 2018.
Damo vam besedo, da se bomo tudi zanj
zelo potrudili in poskrbeli za še več odličnih
dogodkov.
varnosti pešcev in ustrezno ravnanje.
Tovrstno problematiko smo zaznali tudi
v našem kraju, zato smo se odzvali z
omenjeno akcijo. V dopoldanskem času
so se učenci prvih razredov odpravili na
učni sprehod in v praksi spoznavali, kako
pravilno prečkamo prehod za pešce in
kako moramo biti opremljeni, da smo
v prometu vidni. Vsak učenec je prejel
odsevno telo, enega pa smo podarili tudi
županu g. Janku Kopušarju, ki se je zelo
razveselil našega obiska.
V večernem času so člani SPV in Društva
ljudske tehnike mimoidočim delili odsevna
telesa in jih opozarjali na varno ravnanje v
prometu.
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16. TRADICIONALNI IZLET PRIJATELJSTVA V
BREZNIČKI HUM
Andreja Urnaut

Na čudovito sobotno jutro, 14. oktobra, ki je že samo po sebi
narekovalo zanimive dogodivščine, se je poln avtobus Šmarčank
in Šmarčanov (no, tudi nekaj Šoštanjčanov in Velenjčanov je bilo
zraven) odpravil proti Brezničkem Humu. S to občino na Hrvaškem
smo namreč pobrateni od lanskega leta. Poleg prijateljskih vezi, ki
smo jih stkali v projektu Evropa za državljane, nas druži tudi enak
farni zavetnik – Sveti Martin.
Po prihodu v Varaždin, kjer nas je pričakal načelnik občine Breznički
Hum Zoran Hegedić, in po njegovi uvodni dobrodošlici smo si z
lokalnim vodičem ogledali izjemno zanimivo in resnično zelo lepo
mesto, oziroma njegovo središče, kjer je kar vrvelo od različnega
dogajanja. Obiskali smo tudi Muzej angelov, ki ga je zasnoval
in ustanovil samostojni umetnik – slikar Željko Prstec in je prvi
muzej te vrste v širši regiji. Nastajal je pod motom, da je Varaždin
»mesto spečih angelov«, in kot samoumevna se je porodila ideja o
muzeju, v katerem bodo angeli in vsa umetniška dela na to temo
dobili svoje zatočišče. Pot smo nadaljevali do vinske kleti Vinarija
Šafran, ki se ponaša z večstoletno družinsko tradicijo vzgoje
vinske trte in pridelave vin. Tu smo okušali njihov vinski pridelek in

KONEC POČITNIC ZA ŠTUDENTE
Amadeja Koren

Tu je. Oktober namreč. Oziroma ga že skorajda ni več! Minil je

NOVICE IZ TABORNIŠKEGA KOTIČKA
Diana Podgoršek

V mesecu oktobru smo pričeli z rednimi taborniškimi srečanji.
Prvi vikend smo se odpravili na tradicionalno rodovo taborjenje.
Letos so ga obarvale cirkuške barve, med taborniki pa so se
znašle tudi klovnese in vedeževalke. Novi člani so bolje spoznali
tabornike, stari pa so obujali spomine na poletje in se preizkušali
v Scoutballu, lokostrelstvu in v igri Escape tenta.
Z letošnjim rodovim taborjenjem smo taborniško leto pričeli na
najbolj prijeten in zabaven način. Kljub temu da se letos naše
cirkuške zabave ni udeležilo toliko članov kot v preteklih letih,
je bilo vzdušje tako med otroki kot vodniki fantastično. Vsi smo
bili zelo veseli tudi prijetno toplega vremena in moram priznati,
da sta ta dva dneva minila čisto prehitro. – Urša Irman, ena od
organizatork rodovega taborjenja.
Dve ekipi naših članov sta se 14. oktobra odpravili na GROF –
grajsko orientacijsko fešto na Celjskem gradu, nekaj članov je
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izvedeli marsikaj o posameznih sortah vina, ki smo jih degustirali,
nato pa smo si ogledali še njihovo vinsko klet z ogromnimi sodi.
Po odličnem kosilu v lokalni gostilni v Brezničkem Humu smo se
odpravili na zanimivo posest Kuća magične trave, kjer izdelujejo
naravno ekološko kozmetiko iz melise. Z zanimanjem smo se
sprehodili po njihovi posesti in prisluhnili predstavitvi njihovih
kozmetičnih proizvodov, ki smo jih z veseljem tudi preizkusili.
Polni čudovitih vtisov, zanimivih novih spoznanj in dišeči po melisi
smo se zadovoljno utrujeni odpravili nazaj proti Šmartnemu.

prvi mesec novega študijskega leta in »ta pravi« študentje že
pogledujejo k prvim prazničnim dnem in preštevajo, kolikokrat
še morajo na predavanja. A verjamem, da začetek ni bil tako
težak. Oktobrsko toplo in sončno vreme je namreč bilo kot
nalašč za popočitniško skodelico kave s sošolci, sklepanje novih
poznanstev ali zgolj sproščujoč sprehod po parku ali ulici. Upam,
da so bili prvi zametki pisane jeseni prizanesljivi tudi do brucev in
da ste že našli najbližjo pot do fakultete ter odkrili svojo najljubšo
restavracijo »na bone«.
V Klubu študentov šmarške fare želimo vsem zabavno in uspehov
polno študijsko leto. Hkrati vas vabimo, da se pridružite naši
ekipi in postanete soustvarjalci pestrega družabnega dogajanja
v Šmartnem. Obiščite našo Facebook stran (Klub študentov
šmarške fare), pišite nam ali nas kako drugače pocukajte za rokav.
Veseli bomo vaše družbe!
Kaj nas čaka v prihodnje? Že 17. novembra se bomo ob 19.30 zbrali
na rednem letnem izboru novega upravnega odbora, kamor ste
vabljeni prav vsi. Decembra pa začnemo s sobotno rekreacijo.

pomagalo tudi pri sami izvedbi. Ekipa GG je zasedla 5. mesto,
ekipa PP pa 2. mesto.
V prihajajočih mesecih pripravljamo še več zanimivih akcij za
člane in tudi za starejše, ki bi jih taborništvo zanimalo. Več pa na
naši spletni strani www.rhp.rutka.net.

Iz Šmarške fare

NEKAJ MISLI O SVETNIKU MESECA IN
OBVESTIL ZA NOVEMBER IN DECEMBER 2017
Ivan Napret

Spoštovane bralke in bralci občinskega glasila ŠOP. Vse lepo
pozdravljam in se z vami veselim vsakega dne, ki je pred nami.
Za svetnika oziroma svetnico meseca sem izbral blaženi slovenski
redovnici, mučenki – Marino Krizino Bojanc in sestro Marijo
Antonijo Fabjan.
15. december
Ta dan godujejo blažene Drinske mučenke. Med temi sta s. Krizina
Bojanc iz župnije Šmarjeta pri Novem Mestu in s. Antonija Fabjan
iz župnije Žužemberk. Skupaj s sestro Julo Ivanišević, Hrvatico
in predstojnico samostana, s sestro Benardeto Banja, Madžarko
hrvaškega rodu, in sestro Berhmano Leidenix, Avstrijko, sta
delovali v manjšem samostanu na Palah pri Sarajevu. Po spopadih
s hrvaškimi vojaki so četniki 11. decembra 1941 vdrli v samostan
ter v zimo in mraz brez tople obleke in obutve odgnali sestre
skupaj s pisateljem Ksaverjem Meškom, ki je bil kot izgnanec
njihov hišni duhovnik. Samostan so oropali, nato pa zažgali. Sestre
so pet dni in pet noči vozili s seboj v Goražde, kjer jih je čakala
mučeniška smrt.
Sestra Krizina Bojanc (krstno ime Jožefa), se je rodila 14. maja
l885 v Zburah v župniji Šmarjeta pri Novem Mestu. Doma so imeli
kmetijo, ki ni prinašala dovolj dohodkov, tako da je bil oče Bojanc
primoran oditi za zaslužkom v Ameriko, od koder se ni vrnil. Jožefa
se je kot najstarejša od štirih preživelih hčera več kot dvajset let
svojega življenja posvečala družini. Pri 36 letih se je odločila za
samostansko življenje pri sestrah Hčerah božje ljubezni in odšla
v Sarajevo, kjer je bil noviciat. V samostanu je opravljala podobna
dela kot doma: delala je v hlevu, na vrtovih, travnikih in v gozdu.
Srečna je bila, da je bila lahko vsak dan pri sveti maši in obhajilu.
Ena od sester, ki je živela z njo, priča, da je v pogovoru večkrat
rekla: »Zelo si želim, da bi umrla mučeniške smrti.« Ta njena želja
je bila uslišana.
Sestra Marija Antonija Fabjan (krstno ime Jožefa) je bila rojena
23. januarja 1907 v vasi Malo Lipje – tedaj pod župnijo Hinje,
zdaj spada pod Žužemberk. Oče je bil dvakrat poročen: v prvem
zakonu je imel tri otroke, v drugem pet, Jožefa je bila po starosti
tretji otrok iz drugega zakona. Starša sta zgodaj umrla. Otroke so
po tedanji navadi razdelili sorodnikom. Jožefa je imela srečo, saj
jo je k sebi vzela teta Marija Poznik, pobožna in dobra žena. Teta
je z veseljem sprejela njeno odločitev, da bo pri 22 letih odšla v
samostan k sestram Hčeram božje ljubezni v Sarajevu. Kot sestra
je opravljala hišna dela, delala je na vrtu, polju, v hlevu. Leta 1937
je opravila večne zaobljube. Ohranilo se je lastnoročno napisano
besedilo zaobljube, kjer obljublja »dosmrtno uboštvo, čistost in
pokorščino.« »Prizadevala si bom, da bom zaobljube izvrševala z
vsemi močmi, s pomočjo milosti Gospoda Boga.« To je potrdila z
mučeniško smrtjo. Odkar sta bili skupaj z drugimi razglašeni za
blaženi, to se je zgodilo 24. septembra 2011 v Sarajevu, sta naši
vzornici zvestobe in priprošnjici pri Bogu.
Obvestila
1. in 2. 11. – praznik vseh svetih, dan vernih rajnih oziroma dan
spomina na mrtve, ko smo s hvaležnostjo povezani z našimi
rajnimi.
1. 11. so svete maše ob 7.00., 8.30 v Gorenju, 10.30. Popoldanski
obred je ob 14.30 v cerkvi in na pokopališču. Ob 18.00 v cerkvi
molimo rožni venec za vse rajne. Vabljeni.
2. 11. so svete maše ob 6.30, 8.30 v Gorenju in večerna ob 17.00.
5. 11. – zahvalna nedelja; zahvalili se bomo Bogu za blagoslov in
pomoč.
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12. 11. – Martinova nedelja; zahvalili se bomo svetemu Martinu za
njegovo priprošnjo pri Bogu in se mu priporočili.
Poleg jutranje maše ob 7.00, bo ob 10.00 SLOVESNA SVETA MAŠA
v čast SVETEMU MARTINU. Somaševanje bo vodil g. kanonik iz
Maribora g. Bernard Geršak, birmovalec pri nas 26. 4. 2015. Takratni
birmanci še posebej dobrodošli. Vabljene Martine, Martini in vsi, ki
vam zgled svetega Martina veliko pomeni.
19. 11. – ob godu svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, vabljeni
k maši ob 10.30. Prepevali bodo vsi župnijski cerkveni zbori.
3. 12. – prva adventna nedelja, nedelja Karitas, začetek novega
cerkvenega leta. Pri vseh mašah blagoslov adventnih vencev. Tudi
letos jih bodo pripravili člani Karitasa.
5. 12. – po maši ob 16.00 bo v cerkev prišel sveti Miklavž. Obdaril
bo predšolske otroke in otroke 1., 2., 3. razreda.
Od 16. do 24. 12. – božična devetdnevnica. K devetdnevnici
vabljeni starši, otroci, vsi.
24. 12. – božična maša ob 20.30 v Gorenju .
25. 12. – božič – Kristusovo rojstvo. Ob 24.00 slovesna polnočnica,
pred mašo polurna priprava s cerkvenimi pevci. Na božič so maše
ob 7.00, 8.30 v Gorenju, 10.30.
26. 12. – praznik svetega Štefana; blagoslov soli, vode, po maši ob
10.30 v Martinovi vasi blagoslov konj.
27. 12. pri mašah blagoslov vina.
31. 12. – praznik Svete družine. Med sveto mašo ob 10.30 blagoslov
majhnih otrok.
Prihajamo v čas dolgih poznojesenskih in zimskih večerov in dni.
Upam, da se nam bo uspelo v tem času notranje umiriti in še bolj
prisluhniti sebi, sočloveku in tudi Bogu.

NOVEMBER, DECEMBER 2017
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Ne sme mimo vas

Rešitve pošljite do 11.12. 2017 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado. Nagrajenec prejšnje križanke je NADA SVETEC, MALI VRH 16c, 3327 ŠMARTNO OB PAKI .

LEPO JE, ČE V NESREČI
NISI SAM
Metka in Gorazd Štefančič

Marca nam je na ostrešju
stanovanjske hiše požar povzročil
precejšnjo škodo. Ob tem neljubem
dogodku so nam z denarjem in
delom nesebično pomagali krajani
vaških skupnosti Skorno in Gorenje.

Zahvalila bi se rada tudi gasilcem,
Karitasu, družini Polak za podarjene
strešnike, sosedom, občini Šmartno
ob Paki in Danilu Poprasku, ki je
prevzel organizacijo popravila.
Vesela sva, da v nesreči nisva ostala
sama.
Iskrena hvala vsem iz srca.
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ŠMARŠKA PODOKNICA MoPZ FRANC
KLANČNIK

V letu 2018 moški pevski zbor Franc Klančnik iz Šmartnega
ob Paki praznuje 60. obletnico svojega delovanja. Da na
pravi način obeležimo obletnico smo se odločili, da v letu
2017 pripravimo uvodni koncert v jubilejno sezono in
občane ogrejemo s Šmarško podoknico. Ta bo obiskovalce
vrnila v čas, ko se je moški zbor formiral in v svoje vrste
privabljal mlade vasovalce. Da bo pričakovanje večje, pa
več sledi na samem koncertu.
Vabimo vas, da se koncerta udeležite v čim večjem številu.
Tematika je primerna za vse generacije.
Vstopnice lahko kupite v predprodaji v cvetličarni GELI po
ceni 7 € in na dan koncerta.

Spoštovani občanke in občani,

ČESTITAMO

Komunalno
podjetje
Velenje

ob 11. novembru,
prazniku Občine Šmartno ob Paki

080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

www.kp-velenje.si
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

november, december 2017
Vsak ponedeljek,
od 16. do 20. ure, Marof
Zumba Big Stars, Plesno-rekreacijski
studio Mdance,
ob 20. uri, Zumba za odrasle, Plesnorekreacijski studio Mdance
ob 18.30 uri, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, flavta
Vsak torek,
od 18. do 20.30 ure, Marof
Vadba IziFit
ob 18. uri, Marof – dvorana Podstrešje
Joga
Vsako sredo,
od 9. do 11. ure, pisarna Društva
upokojencev Šmartno ob Paki
Vadba pod strokovnim vodstvom
fizioterapevtke in kineziologinje Maje
Bric
Vsak četrtek,
od 18. do 20.30 ure, Marof – dvorana
Podstrešje
Vadba IziFit
ob 18. uri, dvorana Marof
Vodena vadba Šaleškega koronarnega
kluba
Vsak dan,
V odpiralnem času knjižnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki,
V sadovnjaku, razstava v okenski izložbi
knjižnice
Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, razstava v okenski
izložbi knjižnice
Gobe – skrivnostni dar narave, razstava
Berem, torej sem! – delite z nami vaše
bralno doživetje, razstava knjig

OKTOBER
Sobota, 28. oktober,
ob 12. uri, prireditveni prostor pod
kozolcem pri Mladinskem centru
Motomartinovanje, MK Packenstein
ob 13. uri, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Srečanje starejših občanov in občank,
Občina Šmartno ob Paki in KO RK
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 30. oktober,
od 9. do 12. in od 17. do 19. ure, pred
Supermarketom Mercator Šmartno ob
Paki
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj
grobov, Društvo korak naprej
Torek, 31. oktober,
od 9. do 12. ure, pred Supermarketom
Mercator Šmartno ob Paki
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj
grobov, Društvo korak naprej
ob 10. uri, Lovski dom v Skornem, ob
spominski plošči žrtvam nacizma
Spominsko srečanje, KO ZB Šmartno
ob Paki

NOVEMBER
Sreda, 1. november,
ob 8. uri, centralni spomenik žrtvam
NOB v Šmartnem ob Paki
Komemoracija ob Dnevu
mrtvih, Občina Šmartno ob Paki,
Krajevna organizacija ZB, OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki
Četrtek, 2. november,
od 10. do 12. ure, Mladinski center
Šmartno ob Paki – Marof
Počitniška ustvarjalna delavnica
Petek, 3. november,
od 10. do 12. ure, Mladinski center
Šmartno ob Paki – Marof
Počitniška ustvarjalna delavnica
Nedelja, 5. november,
od 7. do 7.30 ure, zbor pohodnikov v
Martinovi vasi
Pohod po Martinovi poti, prijavnina
znaša 7,00 EUR in vključuje kartonček,
malico in pijačo, PD Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 6. november,
ob 19. uri, Hiša mladih
Redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Lista za napredek občine
Četrtek, 9. november,
ob 17. uri, Gospodarjev krst vina v
vinskih kleteh, TD Šmartno ob Paki
Petek, 10. november,
od 15.30 ure dalje, Martinova vas
Dan odprtih vrat Konjerejskega društva
Šmartno ob Paki, Konjerejsko društvo
ŠoP
ob 18. uri, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Slavnostna seja ob občinskem prazniku,
Občina Šmartno ob Paki
Sobota, 11. november,
Vesela Martinova sobota:
- ob 7. uri, planinski pohod po
Martinovi poti
- od 9. do 12. ure, Martinova vas,
Martinova kmečka tržnica
- ob 9. uri, Martinova likovna kolonija –
VS Gavce-Veliki Vrh (Društvo šaleških
likovnikov)
- od 9.30 do 12. ure, Martinova vas,
Otroško Martinovanje, OŠ bratov
Letonja z učenci GŠ Fran Korun
Koželjski Velenje – oddelek Šmartno
ob Paki
- od 14. do 19. ure, Martinova vas,
Predstavitev vaških vozov, prihod sv.
Martina, vinski krst
- od 19. do 24. ure, Martinova vas,
Martinova zabava z ansamblom
Stil
Nedelja, 12. november,
Ob 10. uri, slovesna maša v farni cerkvi v
Šmartnem ob Paki
Ponedeljek, 13. november,
ob 19. uri, Hiša mladih

Svetniška pisarna SD
Torek, 14. november,
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob Paki
O Šmarčanih malo drugače – Emil
Šterbenk
Petek, 17. november,
ob 19. uri, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Koncert MoPZ Franc Klančnik ŠMARŠKA
PODOKNICA z gostjami Vokalno skupino
Fortuna, KD Šmartno ob Paki
Ob 19.30 uri, Mladinski center Šmartno
ob Paki
Redni letni občni zbor z volitvami in
družabni večer, KŠŠF (Klub študentov
šmarške fare)

ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Pravljične urice, KD Gorenje
Sobota, 2. december,
Kleti odprtih vrat
klet Žibret – Mali Vrh 19 in Mihael Fajfar
– Slatina 21 b
Nedelja, 3. december,
Kleti odprtih vrat
klet Žibret – Mali Vrh 19 in Mihael Fajfar
– Slatina 21 b
od 8. do 9. ure, MC Šmartno ob Paki –
Hiša mladih
Meritve krvnega tlaka, sladkorja v
krvi, holesterola in trigliceridov, KO RK
Šmartno ob Paki

Sobota, 18. november,
Kleti odprtih vrat
Bojan Rakun – Mali Vrh 15 in Jože Kugler
– Mali Vrh 63 a

ob 17. uri, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Ta veseli dan kulture – Gledališka
predstava Učinek kobilice, KD Gledališče
Velenje

od 10. ure dalje, Martinova vas
20. tradicionalni pohod Konjerejskega
društva po mejah občine s konji,
Konjerejsko društvo ŠoP

Ponedeljek, 4. december,
ob 19. uri, Hiša mladih
Redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Lista za napredek občine

ob 14. uri, telovadnica OŠ bratov Letonja
Tradicionalni košarkarski turnir, OŠ
bratov Letonja

Petek, 8. december,
ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Pravljične urice, KD Gorenje

Nedelja, 19. november,
Kleti odprtih vrat
Bojan Rakun – Mali Vrh 15 in Jože Kugler
– Mali Vrh 63 a

Četrtek, 14. december,
ob 16.47, odhod vlaka z železniške
postaje Šmartno ob Paki
Izlet v Pravljično Celje, Društvo korak
naprej

Ponedeljek, 20. november,
Knjižnica Šmartno ob Paki
Dan slovenskih splošnih knjižnic –
brezplačen vpis novih članov
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi
Sreda, 22. november,
ob 18. uri, Dvorana Marof
pogovor »O življenju in kako poskrbeti
zase in za svoje zdravje«, Društvo Korak
naprej
Sobota, 25. november,
Kleti odprtih vrat
kmetija Primožič – Mali Vrh 51 in Anže
Podgoršek – Mali Vrh, zidanica
ob 17.45, ploščad pred Občino
Blagoslov adventnega venca, TD
Šmartno ob Paki
Nedelja, 26. november,
Kleti odprtih vrat
kmetija Primožič – Mali Vrh 51 in Anže
Podgoršek – Mali Vrh, zidanica

DECEMBER
Petek, 1. december,
ob 16.30 uri, prireditveni prostor
Mladinskega centra Šmartno ob Paki
16. tradicionalni Miklavžev sejem, OŠ
bratov Letonja in Vrtec Sonček

Petek, 15. december,
ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Pravljične urice, KD Gorenje
Sobota, 23. december,
ob 17. uri, Kulturni dom Gorenje
Božiček, KD Gorenje
Torek, 26. december,
ob 11. uri, Martinova vas
Blagoslov konj na Štefanovo,
Konjerejsko društvo ŠoP
ob 19. uri, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Tradicionalni božično-novoletni koncert
MePZ Šmartno ob Paki z gosti, KD
Šmartno ob Paki
Sreda, 27. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Četrtek, 28. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Petek, 29. december,
od 10. do 12. ure, Dvorana Marof
Otroško silvestrovanje z otroško
predstavo, MC Šmartno ob Paki

