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LEPE PRAZNIKE IN SREČNO 2018!

Ne sme mimo vas

Srečno
2018

izkoristite
novoletne
popuste

tel: 02 52 52 152 | eko@roto.si
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kovinoplastika ovse

V korak
z najboljšimi 20
v Sloveniji!
(Bisnode – C22.290)

Želimo vam sre~en boži~
in uspešno novo leto 2018!
Kolektiv Kovinoplastike Povše d.o.o.

www.kovinoplastika-povse.si
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PRIŽGIMO LUČKE SREČE!

Mirjam Povh, direktorica Mladinskega centra Šmartno ob Paki
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Novice Športnega društva
ŠOP
December. Čas, ko se oziramo nazaj in
delamo »inventuro« leta, ki se izteka.
Hkrati je to čas, ko se oziramo naprej, v
prihodnost, v leto, ki prihaja. Obljube,
zaobljube in želje. Želje zase in za bližnje
…
Besede, ki sem si jih sicer »izposodila«,
a jih v tem času tako zelo iskreno čutim.
Pravzaprav niso nič posebnega, se pa s
prav takšnimi mislimi ukvarjam, ko se
zavem, da je že (spet) konec leta. Ob
seštevanju plusov in minusov dejansko
pridem do izpolnjujočega veselega
spoznanja, kakšno srečo imamo, da je za
nami uspešno leto. Seveda je sedaj, ko je
že skoraj za nami, to kar nekako preveč
lahko napisati. Konec dober, vse dobro.
Pa vendar je bilo ob nizanju vseh naših
aktivnosti in dogodkov na tako različnih
področjih, ki dajejo in zaznamujejo utrip
naše občine, kar nekaj neprespanih noči
in veliko skrbi, da se stvari ne bi odvile,
kot bi se morale, ali bolje, kot smo si želeli,
da se »dogovori z vremenom« in drugimi
dejavniki (tudi ljudmi), ki niso bili odvisni
od nas, ne bi iztekli, kot smo načrtovali …
Ker je na tej strani bistveno premalo
prostora (pa tudi – koga bi zanimalo? :)
), da bi vam podrobneje zapisala, kaj vse
smo naredili, kaj vse smo imeli v načrtu,
a še nismo uresničili, in kaj se morebiti ni
posrečilo, (kar je seveda naravni proces
uresničevanja vsake vizije), bom napisala
le to, da smo v vsem tem dogajanju
izluščili najboljše in da leto zaključujemo
z nasmehom (pa tudi s smehom na Stand
up dogodku). Z opravičenim optimizmom
pričakujemo novo leto, polno izzivov, ki
prinaša tudi 20 let delovanja Mladinskega
centra Šmartno ob Paki.
Pri tem praznično začinjenem razmišljanju
se ne morem izogniti misli in želji, da bi
se na nek način dotaknili tudi tistih, ki

jih letošnje leto ni tako lepo obdarilo,
ki se praznikov ne veselijo in s strahom
pričakujejo prihodnje. Morda prav veliko
ne moremo storiti, a to je le slab izgovor,
da ne naredimo ničesar. Morda je dovolj,
da samo prisluhnemo ali potrkamo na
kakšna vrata. Včasih je dovolj objem ali
nasmeh. Še je čas, da v arhiv letošnjih
dobrih del dodamo nekaj, s čimer bomo
nekomu narisali nasmeh, sebe pa napolnili
z najlepšim darilom – zavedanjem, da
smo naredili nekaj dobrega. Ta občutek je
neprecenljiv!
Veliko ljudi si ob prehodu v novo leto
zada zaobljube, kot želje in cilje, ki jih
želijo doseči. Morda je lahko med njimi
tudi takšna, da bomo čim večkrat naredili
nekaj, za kar ne bomo plačani ali kako
drugače nagrajeni, kar ne bo nihče
objavljal ali naznanjal, a nam bo prav to,
da smo nekomu pomagali, prineslo največ
notranjega zadovoljstva.
Že od začetka meseca seveda razmišljam
tudi o tem, s čim bom obdarila svoje
najdražje, kako bi jim pokazala, koliko
mi pomenijo, kaj bi jih razveselilo … In
med vsemi materialnimi stvarmi in med
polnimi policami mamljivih bleščečih
daril, ni tistega, kar je v resnici vredno
največ. »Darila, ki jih lahko kupimo, so
najcenejša«, je še ena izposojena misel
nekoga, ki ga iskreno cenim, in tudi sama
sem pravzaprav to spoznala.
Jaz že imam nekaj idej. Kaj pa vi?
V prihodnjem letu vam želim veliko
zdravja, smeha, zadovoljstva, težko
dosegljivih ciljev, dosežkov, ki jih niste
načrtovali, pohval ljudi, ki vam niso
naklonjeni, predvsem pa notranjega miru
in da vam je lepo, četudi ste sami ali ne gre
vse po načrtih.
Še eno fantastično leto vam želim!
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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., december 2017
Naklada: 1400 izvodov
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Utrip občine

PODPRITE NAŠA DRUŠTVA, NIČ VAS NE STANE
Občinska uprava

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini.
Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in
vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno
in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko našim
društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje
dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.
V naši občini je 7 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine
in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite,
gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več
kot 4 milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih
ravno naša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev,
ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg
gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim
lahko podarite svojih pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili
med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ
pet.

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV OBČINE ŠMARTNO
OB PAKI
Občinska uprava

Občina Šmartno ob Paki objavlja najavo Javnega razpisa za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Šmartno ob Paki v letu 2018. Razpis bo predvidoma
objavljen od sredine januarja do februarja 2018 na spletni strani
občine Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.si/.
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Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema
e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete
spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz
naše občine – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišete
svoje podatke, si natisnete obrazec in ga do konca leta odnesete
ali pošljete na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica
oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da
bo že naslednje leto tudi zaradi vas življenje v naši občini lepše,
boljše, varnejše. Hvala.
Seznam društev iz naše občine, katerim lahko podarite del svoje
dohodnine:
• DRUŠTVO TABORNIKOV ROD HUDI POTOK
• LOVSKA DRUŽINA OLJKA
• PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
• PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS
• PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
• ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
• ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO GAVCE-VELIKI VRH
Hkrati se od sredine januarja 2018 dalje predvideva tudi objava
Javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2018 in
Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje malega
gospodarstva – podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu 2018.
Vse zainteresirane vlagatelje prosimo, da spremljajo objave
na spletni strani in oglasni deski občine, da ne zamudijo rokov
prijave. Za več informacij bo pristojna občinska uprava Občine
Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

Utrip občine
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AKTUALNA TEMA – OGREVANJE IN ONESNAŽEN
ZRAK

sum, da pomembno vplivajo na porast raka na prsih pri ženskah in
prostati pri moških.
Svoj delež k onesnaženju prispevajo industrija, promet (predvsem
dizelski motorji) in bližina termoelektrarne.

V zimskem času je ogrevanje stanovanjskih hiš in drugih zgradb
gotovo aktualna tema, saj predstavlja velik okoljski in zdravstveni
problem in ima vpliv na vsako gospodinjstvo.
Za ilustracijo je smiselno predstaviti nekaj dejstev, ki nam bodo
pomagala pri odločitvi o načinu in obliki ogrevanja.
Finančni vidik se nanaša na stroške proizvodnje toplote, pridobljene
iz naslednjih virov:
• kurilno olje
• lesni peleti – lesna bio masa
• drva – polena
• toplotna črpalka (zrak-voda, voda-voda ...).

KAJ LAHKO STORIMO?
Najboljša rešitev je prehod na drug vir toplote, kar je gotovo
vgradnja toplotnih črpalk, ki so postale precej dostopne. Znižale so
se namreč njihove nabavne cene in povečale subvencije države, ki
dosegajo skoraj 25 % investicije. Na razpolago so tudi krediti EKO
skladov.
Naslednja možnost je prehod na ogrevanje z lesnimi peleti in
menjava kotlov z novejšimi, pri katerih so zaradi visokega nadzora
zgorevanja izpusti škodljivih delcev minimalni. Tudi te investicije
subvencionira država, in sicer približno 25 % skupne investicije.

Zvone Napotnik in Zdravko Ramšak

Za primerjavo stroškov nabave vira toplote vzemimo starejšo hišo,
za ogrevanje katere porabimo približno 2000 l kurilnega olja.
• KURILNO OLJE: 2000 l
trenutno cca 2800 €
• LESNI PELETI: 4400 kg
cca 1100 €
• DRVA – POLENA: 7600 kg
cca 1000 €
• TOPLOTNA ČRPALKA: 6660 KWh
cca 750 €
Cene energentov so okvirne in se spreminjajo.
Poleg finančnega vidika je nujno upoštevati tudi okoljsko in
zdravstveno obremenitev.
Če upoštevamo dejstvo, da se večina hiš ogreva s kurjavo na
polena, lahko ugotovimo, da je cenovni faktor sicer sprejemljiv,
vendar povzroča ta možnost precejšnjo onesnaženost zraka, ki ga
vdihavamo.
Posledično je v porastu vse več bolezni, kot so: rak, prikrite alergije,
genske mutacije in druge. Posebej pereča je enormna koncentracija
delcev PM 10, saj se je količina pokurjene lesne mase na istem
področju v petdesetih letih povečala za kar stokrat. Vzrok je v
povečani urbanizaciji, ki pa ji niso sledile ustrezne rešitve ogrevanja.
Večina občanov je prepričana, da les kot naravni material za
kurjavo ni škodljiv, vendar to ne drži, če so kurišča in način kurjenja
neustrezni.
Ugotovljeno je, da je lesni »mikro prah« rakotvoren tako kot azbest,
kar so pokazale študije na področju pohištvene industrije. Razvite
države so to panogo »izvozile« v nerazviti svet.
Iz navedenega lahko zaključimo, da je situacija problematična
predvsem za najmlajšo populacijo občanov (otroci in mladostniki),
saj škodljivi delci še lažje prodrejo skozi dihalne poti in sluznico
v telo. Zmotno je prepričanje, da dimni plini povzročajo samo
pljučnega raka. Ko delci PM 10 in drugi prodrejo v telo, se po ožilju
in prebavnem traktu prenesejo po celem telesu. Obstaja utemeljen

SEKANJE DREVES ZA PRAZNOVANJA BREZ
DOVOLJENJA LASTNIKA GOZDA
Občinska uprava

KAJ STORITI TAKOJ – BREZ VEČJIH INVESTICIJ?
Potrebno je znati predvsem pravilno kuriti. To pomeni doseči
pravilno razmerje dovodnega zraka in kuriva (polen). V kotlih z
uplinjevalno metodo je to tovarniško urejeno z regulacijo gorenja.
Poseben problem so kotli, ki niso opremljeni z navedeno regulacijsko
opremo. V osnovi je najvažnejše sledeče:
• Dimenzije drv (cepljenih polen) smejo biti največ 7 × 7 × 7 cm in
dolžine 33 cm.
• Vlažnost polen ne sme presegati 15 % (osnovni merilci so na trgu
precej poceni).
• Pri zagonu kotla je potrebno »nadkuriti« in ne »podkuriti«, kot je
nekoč veljalo za štedilnike. Nadkuriti pomeni, da kotel napolnimo
do 80 % višine kurišča in nato naložimo trske, ki jih prižgemo s
parafinsko kocko.
• Izgorevanje omogočimo z ustrezno količino zraka, dovedenega
v kurišče. To lahko izvedemo z avtomatsko regulacijsko loputo na
izhodu iz peči in ne pri dotoku zraka v peč, ker to povečuje količino
škodljivih delcev, neizgorelih ogljikovodikov in monoksida. Takšne
obremenjujoče frakcije hitro padejo v bližino hiš, kjer so najbolj
izpostavljeni prav tisti, ki neustrezno kurijo, zlasti pa otroci in
mladostniki.
• Kurivo je potrebno dodajati v majhnih količinah, kar je tudi bolj
zamudno. V tem primeru si pomagamo s hranilnikom toplote
ustrezne velikosti, kar pomeni, da kurimo, vse dokler hranilnik ni
segret na 90 °C. Nato pustimo, da ogenj ugasne. Po potrebi ponovno
»nadkurimo«.
• Z navedenim načinom kurjenja in drobnimi suhimi poleni lahko
privarčujemo drva in prispevamo k čistejšemu zraku.
To je le nekaj osnovnih navodil za vsaj majhen prispevek k izboljšanju
slabega zraka v občini Šmartno ob Paki med zimsko oziroma kurilno
sezono.
gozdna drevesa, namenjena za okras in praznovanje. Lastniki lahko
pridobijo okrasna drevesa iz svojih gozdov le na podlagi izdane
odločbe o usmeritvah in pogojih za pridobivanje smole in okrasnih
dreves.

Na Občino Šmartno ob Paki se obrača vedno več lastnikov gozdov s
pritožbami o nepooblaščenem sekanju dreves v njihovih gozdovih
za potrebe praznovanj (mlaji ob rojstnih dnevih) in tudi pridobitve
lesa za kurjavo. Zato opozarjamo, da je nedopustno in kaznivo, da
posamezniki, ne da bi o tem obvestili lastnika gozda, v njegovem
gozdu posekajo drevo! Prav tako ne sme posameznik iz gozda, ki
ni v njegovi lasti, brez lastnikovega dovoljenja vzeti že podrtega
drevesa ali njegovega dela.
Ob prihajajočem času božičnih praznikov, ko si bomo v namene
praznične okrasitve v svoje domove postavljali božična drevesa,
vas zato pozivamo, da drevesce, če se boste odločili za naravno,
kupite pri trgovcu, ki jih prodaja. Drevesa, vzgojena za prodajo,
so označena z nalepko Zavoda za gozdove Slovenije, ki dokazuje,
da so pridobljena brez škode za gozd in je bil vpliv na okolje
minimalen. Okrasna drevesa so po Zakonu o gozdovih posekana
JANUAR, FEBRUAR 2018
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Pestro in družabno

PREDSTAVITEV ZBORNIKA, NASTOP V
CITYCENTRU IN NOVI KOLEDAR
Emil Šterbenk

V letu 2017 smo bili članice in člani DLT resnično delavni. Že v
prejšnji številki ŠOP-a smo strnili najpomembnejše dogodke,
večinoma povezane s 70-letnico našega delovanja, od koledarja,
do svečanega občnega zbora, pregledne razstave, izdaje zbornika,
sodelovanja v prometnem izobraževanju, udeležbe na dnevu
odprtih vrat AMZS, prisostvovanja 20-letnici Muzeja motociklov
Grom na Vranskem. Organizirali smo tudi zaključni piknik in mislili,
da smo leto zaključili, a dosežkov kar ni bilo konec.
Sredi novembra so nas zaposleni v Muzeju Velenje povabili v
Muzej usnjarstva Slovenije v Šoštanj, kjer smo predstavili ozadje,
nastajanje in vsebino zbornika. Povabili so nas zato, ker smo
zbornik pripravili v sodelovanju z njimi. Obsežno reportažo o tem
dogodku so posneli in predvajali na VTV. Naši kolesarji so se –
prav tako v novembru – s starodobnimi kolesi odlično odrezali v
celjskem Citycentru. Prvi teden decembra smo letošnje plodno leto
zaključili na rednem letnem sestanku, na katerem smo pregledali
bero rezultatov, razdelili koledarje članom, ki smo jih natisnili v
300 izvodih, in dvignili kozarce v pozdrav prihajajočemu letu, za

KRUH NAŠ VSAKDANJI
Marjana Boruta

Letošnja prireditev Kulturnega društva Gorenje je bila ponovno posvečena posebni temi. Pripravili smo namreč pripoved o

S POLNO PARO PROTI ROJSTNEMU DNEVU
Dominika Portić

Mešani pevski zbor Šmartno ob Paki leto 2017 zaključuje zelo
aktivno, saj pevce in pevke pred koncem leta čakata še dva
koncerta.
Leto 2017 je za Mešani pevski zbor Šmartno ob Paki minilo
predvsem v znamenju pesmi iz zlatih časov slovenske popevke.
Repertoarju popevk, ki jih že znajo, nameravajo v prihodnosti
dodati še kakšno, saj jih imajo tako pevci kot publika radi, kar se
je pokazalo v začetku julija, ko so pripravili letni koncert na temo
slovenske popevke, na katerem so se jim na odru pridružili odlična
mlada vokalistka Nina Kač, pianist Urban Grabenšek, Mladinski
pevski zbor Osnovne šole bratov Letonja in ansambel ZaŽur.
Že tradicionalno so ob dnevu žena pripravili večer dalmatinske
glasbe s Klapo Kampanel in ponovno napolnili dvorano. Aprila
so se v Velenju udeležili območne revije odraslih pevskih zborov
Pozdrav pomladi in maja v Kavarni Martinca zapeli z Ireno
Vrčkovnik. Udeležili pa se niso le pevskih nastopov, ampak tudi 9.
tradicionalne golažijade v Mozirju. Golaž so začinili z veliko dobre
volje in seveda s pesmijo, kar je očitno odličen recept za izjemen
golaž, saj jim je prinesel kar 2. mesto!
A leto še ni čisto pri koncu in pevce čaka še tradicionalni božičnoJANUAR, FEBRUAR 2018

katerega že snujemo načrte. Koledarje bomo Šmarčanom prinesli
na domove, Pilihov memorial bo 7. julija – prvo julijsko soboto,
izobraževali se bomo na področju varne vožnje, pretegovali ude
na starodobnih kolesih in počeli še marsikaj drugega. Vse najlepše
v prihajajočem letu želimo bralkam in bralcem ŠOP-a in vas že
vnaprej vabimo na naše prireditve v letu 2018.

V Citycentru je bilo zanimanje za starodobna kolesa večje, kot smo
pričakovali.
kruhu. Kako so pekli kruh včasih, ga cenili, kaj vse je kruh pomenil
našim prednikom, nam je opisala gospa Nežika Šušteršič. Pripravo kruha so predstavile naše članice Tatjana Merzlak, Bernarda Radoslovnik, Kristina Krajnc in Katja Juvan Golob, ki so kruh
tudi spekle. Spoznali smo vrste moke, si ogledali različne vrste
kruha in ga tudi poskusili. Da peka ne bi bila preveč dolgočasna,
so poskrbeli Podkrajska dekleta, Katarina in Urban Meža ter naš
harmonikar Timi. Kratko pripoved o tem, kako smo Slovenci dobili kruh, je prebral Luka Polak Rožič. Vse skupaj so na humoren
način spisale Barbara Trebižan, Marjana Boruta in Dragica Verbič.
Na koncu smo vse skupaj začinili z manjšo zakusko – kruh je bilo
treba poskusiti. Pa tako je bil dober!
Kulturno društvo Gorenje tudi letos vabi k ogledu Božične
zgodbe na gradu Packenstein. Pridite si ogledat skrivnost božične
noči in si polepšajte praznike, ki so pred nami. V društvu prav tako
niso pozabili na najmlajše, saj so prav njim tudi letos namenjene
pravljične urice.
novoletni koncert ob dnevu enotnosti in samostojnosti, ki bo v
torek, 26. decembra 2017, ob 19. uri v Kulturnem domu Šmartno
bo Paki. Že naslednji dan, 27. decembra, pa ob 17. uri vabijo na
Golte v Alpski vrt, kjer bodo v idiličnem zasneženem okolju z
božičnimi pesmimi pričarali pravo praznično vzdušje.
In kaj pevcem in pevkam prinaša leto 2018? Praznovali bodo
okroglo obletnico, in sicer 20. rojstni dan, ki ga nameravajo
proslaviti s prav posebno zabavo – s koncertom, na katerega boste
zagotovo vsi povabljeni.

Pestro in družabno

NOVICE DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠMARTNO OB
PAKI
Avgust Reberšak, predsednik DU Šmarno ob Paki

Društvo upokojencev Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 37, 3327
Šmartno ob Paki
Uradne ure: sreda od 8. do 11. ure, razen ob praznikih
Prostori društva so odprti vsak dan od 8. do 11. ure, razen ponedeljka
Telefonska številka DU: 03 588 52 75
predsednik Avgust Reberšak , 051 318 802
e-naslov: du.smartnoobpaki@gmail.com
spletna stran: http://d-u.si/smartno-ob-paki
Spoštovane članice in člani Društva upokojencev Šmartno ob Paki
Dne, 4. marca 2017, je bil v prostorih gasilskega društva Šmartno
ob Paki redni letni zbor članstva Društva upokojencev Šmartno ob
Paki. Potekale so volitve novih organov društva. Izvolili smo novega
predsednika, Avgusta Reberšaka, upravni odbor je po novem v
sestavi: Franc Centrih, Rudi Meh, Konrad Steblovnik, Marjan Knez,
Alojz Šmigovec, Romana Marolt in Danilo Arčan, nadzorni svet v
naslednji sestavi: Ivan Trs, Franc Poprask, Tatjana Merzlak, člani
častnega razsodišča so: Mija Žerjav, Danilo Verzelak in Franc Urbanc.
Nov UO si je že na prvi seji zadal smernice in naloge za tekoče leto –
ustaljeno udeleževanje na športnih igrah, pohodih in izletih. Glede
na to, da je v Sloveniji devet krajev z imenom Šmartno, smo se
odločili, da vsako leto obiščemo en kraj z omenjenim imenom.
Izvedli smo dva izleta, in sicer prvega v Spodnjo Savinjsko dolino in
drugega v Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno ob Paki je pristopila k ureditvi parkirnih prostorov
ob stavbi, v kateri je naš sedež.
Naše prostore smo tudi prepleskali in opravili druga vzdrževalna
dela za prijetnejše bivanje in počutje. Vabimo vas, da se v času
uradnih ur oglasite mimo, da bomo izmenjali mnenja.
ŠPORT IN POHODNIŠTVO
Aktivnost članov društva upokojencev je največja v športnih
panogah in pohodništvu. V letni sezoni se v ŠPZDU udeležujemo v
kar v sedmih panogah: stezno kegljanje, balinanje, vrvično kegljanje,
pikado, streljanje z zračno puško, šah in namizni tenis. Rezultati so
zelo dobri, saj smo v streljanju in šahu dosegli prvo mesto, v glavnem
pa druga mesta in peto mesto. Udeležili smo se meddruštvenega
tekmovanja v Topolšici, na katerem je sodelovalo pet ekip društva
upokojencev. V počastitev praznika občine Šmartno ob Paki smo
25. 10. 2017 na društvenih igriščih organizirali meddruštveno
tekmovanje v petih disciplinah. Tekmovanja se je udeležilo šest
ekip društev upokojencev. Uvodno pozdravno besedo je podal
predsednik društva Avgust Reberšak, prav tako je vse udeležence
pozdravil župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, ki je zaželel
uspešno tekmovanje in prijetno bivanje v naši občini. Poleg domače
ekipe so tekmovale še ekipe Topolšica, Škale, Pesje, Vinska Gora in
Prebold.
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pa je pet ur. Na koncu smo razglasili rezultate in ekipa Društva
upokojencev Šmartno ob Paki je dosegla ekipno prvo mesto in
posamezno prvo mesto.
Spretne in kreativne upokojenke tedensko v naših prostorih v
prijetnem druženju ustvarjajo čudovite izdelke pletenja, kvačkanja
in drugih ročnih del.
LETOVANJA
Izlet v Spodnjo Savinjsko dolino
Izleta v Spodnjo Savinjsko dolino se je 25. maja udeležilo
šestindvajset članov društva. Obiskali smo Polzelo, kjer so nas sprejeli
predstavniki njihovega društva upokojencev, skupaj pa smo obiskali
grad Komenda. Do Polzele in od tam do Žalca smo se odpeljali z
vlakom. Tudi v Žalcu so nas sprejeli predstavniki njihovega društva
upokojencev. Obiskali smo Muzej hmeljarstva in fontano piva.
Izlet v Šmartno pri Litiji
Šmarčani smo dne 23. septembra 2017 opravili prvi izlet v nizu
izletov »Šmarčani k Šmarčanom«, 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 seveda organizatorju Marjanu Knezu. Sprejeli so nas
člani DU Šmartno pri Litiji s predsednikom g. Žužkom.
Letovanja
Komisija za turizem ŠPZDU Velenje je organizirala 7-dnevno
letovanje v termah Laktaši, in sicer od 12. 9. 2017 do 19. 9. 2017.
Prijetnega letovanja se je udeležilo tudi 10 članov Društva
upokojencev Šmartno ob Paki. Šest članov našega društva pa se je
udeležilo tudi jesenskega letovanja v hotelu Delfin v Izoli.
OSTALE DEJAVNOSTI
Sprejem za zlato- in diamantnoporočence v organizaciji ŠPZDU
Velenje ter srečanje upokojencev Šaleške doline
29. 6. 2017 so se sprejema za zlato- in diamantnoporočence pri
Šaleški PZDU Velenje udeležili trije pari iz Šmartnega ob Paki.
Predstavniki društva upokojencev Šmartno ob Paki smo se udeležili
tudi tradicionalnega srečanje upokojencev Šaleške doline v
restavraciji Pod Jakcem v Velenju.
Pred božično-novoletnimi prazniki bomo obiskali člane, ki težko
prihajajo v naše društvene prostore, in jim s skromnim darilom
zaželeli dobrega počutja in zdravja. Prav tako smo že obiskali in
obdarili naše člane, ki bivajo v domu za starejše v Velenju, Topolšici
in na Polzeli ter tudi njim v zaželeli zdravja. Člani našega društva, ki
praznujejo okroglo letnico, prejmejo čestitko.
Zbor članov društva upokojencev Šmartno ob Paki bo potekal
februarja 2018. Datum z dnevnim redom prejmejo vsi člani društva.
Vsem našim članicam in članom ter njihovim družinam želim zdrave
in vesele božične praznike in srečno novo leto 2018. Prav tako velja
čestitka donatorjem in županu občine Šmartno ob Paki.

Vadbe naših uspešnih športnikov se izvajajo po naslednjem urniku:
• vsako sredo od 9. do 11. ure: kegljanje s kroglo na vrvici, balinanje,
metanje obročev na klin, pikado
• vsak četrtek od 7. do 10. ure: streljanje z zračno puško
• vsak četrtek od 9. do 11. ure: igranje taroka in drugih kart
• vsak torek od 9. do 11. ure: ročne spretnosti
• vsak torek ali po dogovoru od 8. do 11. ure igranje šaha
Prav tako je živahno tudi pohodništvo, saj smo v minuli sezoni
izvedli pet pohodov, in sicer na Šmohor, Goro Oljko, v Robanov kot,
Gavce-Veliki vrh in na Mrzlico. Udeležba je bila dobra, vseeno pa vas
vabimo, da se pohodov udeležite še v večjem številu.
2. 11. 2017 smo v prostorih Društva upokojencev prvič organizirali
tudi turnir v igranju taroka. Turnirja se je udeležilo šest ekip, trajal

Pozdravni nagovor udeležencev športnih iger društev upokojencev v
Šmartnem ob Paki
JANUAR, FEBRUAR 2018
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ODLIČNA VESELA MARTINOVA
SOBOTA
Urban Hrastnik

V soboto, 11. novembra 2017, je v Šmartnem
ob Paki na občinski praznik že tradicionalno
potekala Vesela Martinova sobota, ki jo
organizirajo v Mladinskem centru Šmartno
ob Paki skupaj z društvi iz naše občine.
In prav tako kot vse Vesele Martinove
sobote do zdaj je bila tudi letošnja nadvse
pestra in zanimiva. Dogajanje v Martinovi
vasi se je pričelo že navsezgodaj. Ob 7. uri
so se na pohod po Martinovi poti, ki vodi
po mejah naše občine, podali pohodniki in
kolesarji. Pohod je organiziralo Planinsko
društvo Šmartno ob Paki. Ob 9. uri se je
odprla Martinova kmečka tržnica, na kateri
so kmetje iz naše občine prodajali domače
dobrote in izdelke, pridružili pa so se jim
še nekateri drugi ponudniki in tudi naši
prijatelji iz pobratenega Novega Sela v
Srbiji. Ob 9:30 se je začelo tudi dogajanje
na Otroškem martinovanju. V sklopu tega
so se v programu, ki so ga pripravili na naši
Osnovni šoli bratov Letonja, predstavili

učenci šole z recitali in petjem slovenskih
napitnic, učenci glasbene šole Fran Korun
Koželjski – izpostava Šmartno ob Paki in
otroški pevski zbor naše šole. Za konec so
zbrane navdušili člani Big banda glasbene
šole Fran Korun Koželjski iz Velenja. Skoraj
dvourni program so taktno povezovale
učenke OŠ bratov Letonja. Med nastopi
otrok so potekale tudi ustvarjalne delavnice,
za katere so poskrbele članice Društva
prijateljev mladine Šmartno ob Paki. Da je
Otroško martinovanje vse bolj prepoznavno
in popularno med družinami od blizu in
daleč, je potrdilo lepo število obiskovalcev,
ki so se zbrali pod prireditvenim šotorom
v Martinovi vasi. Obenem se je dopoldne
v vaški skupnosti Gavce-Veliki vrh odvijala
Martinova likovna kolonija, v sklopu
katere so člani Društva šaleških likovnikov
ustvarjali motive iz te vaške skupnosti.
Po pestrem in zanimivem dopoldanskem
dogajanju so se ob 14. uri na prireditvenem
prostoru pričeli zbirati vozovi vaških
skupnosti (VS), na katerih so bili prikazani
najrazličnejši običaji, ki so tekom časa
morda že malo utonili v pozabo. Tako
so v VS Šmartno ob Paki prikazali običaj,
poimenovan »kimpet«, pri katerem so
članice VS prišle na obisk k mladi mamici,
ki je povila sinčka Martina, in ji ob tem
prinesle še »nazboh« ali tradicionalno
darilo ob rojstvu otroka. V VS Slatina so
pokazali, kako se je včasih kisalo zelje, pri
čemer je bila največja atrakcija tlačenje
zelja z nogami. Zelje je bilo mogoče tudi
degustirati. VS Paška vas je na ogled
postavila običaj priprave krme za živino. VS
Podgora je prikazala, kako se okrasi cerkev
za praznične dni in učenje pritrkavanja na
zvonove. V VS Gavce-Veliki Vrh pa so gradili

zid, tako kot so to počeli naši predniki pred
100 in več leti, ko še niso poznali cementa.
VS Mali Vrh je prenesla čebele na pašo. V VS
Veliki Vrh-Gavce pa so sušili in rezali tobak.
Prav vse VS so se res potrudile in pripravile
zanimive predstavitve, v katerih so uživali
obiskovalci. Po tem so se z nastopom
mladinske folklorne skupine Novoselac
predstavili gostje iz Novega Sela v Srbiji. Z
njimi nas veže že dolgoletno prijateljstvo,
saj sta kraja pobratena že 41 let. Na odru
v Martinovi vasi so zapele in zaigrale tudi
Vesele babice z Zdravkom, ki so letos med
drugim nastopile tudi v Cankarjevem
domu. Po plesnih in pevskih točkah je
sledil vinogradniški del, v katerem se je
med obiskovalce spustil sam sv. Martin
in iz mošta naredil vino, s krstom seveda.
Člani Društva vinogradnikov Šmartno ob
Paki so razglasili naj kletarja za leto 2017. Ta
naziv je letos že tretjič zapovrstjo pripadel
Jožetu Kuglerju iz Malega Vrha. Čestitamo!
Po preobrazbi mošta v vino je seveda
sledila njegova pokušina, ki so jo otvorili
župan Janko Kopušar, predsednik društva
vinogradnikov Peter Krajnc, naj kletar 2017
Jože Kugler in sv. Martin.
Večerni del Vesele Martinove sobote je bil
rezerviran za zabavo, za katero so poskrbeli
člani odličnega ansambla Stil. Ti so množico
obiskovalcev zazibali v ples in jih povabili,
da so z njimi prepevali in se veselili vse do
začetka naslednjega dne. Da pa obiskovalci
niso bili žejni in lačni, so poskrbeli v naših
društvih,
turističnem,
konjerejskem,
čebelarskem in planinskem društvu ter
društvu vinogradnikov. Večerni del je bil
resnično odlično obiskan in je, če govorimo
o obisku preteklih martinovanj, podrl vse
rekorde.

IZLET V CELJE

Erika Ažman, predsednica Društva Korak naprej
Decembrsko praznično vzdušje smo člani Društva Korak naprej Šmartno ob Paki začutili z obiskom
tretjega največjega slovenskega mesta Celja. Zgodovinsko obarvan sprehod po starih mestnih ulicah,
mimo božično-novoletnega sejma z mamljivimi vonji po cimetovem čaju in kuhanem vinu so četrtkov
izlet naredili še bolj pravljičen.
Zahvaljujemo se Slovenskim železnicam za prijazno pomoč pri prevozu v knežje mesto in Zavodu za
kulturo Celje za doživet utrip mestnega jedra.

O ŽIVLJENJU IN KAKO
POSKRBETI ZASE IN ZA SVOJE
ZDRAVJE
Erika Ažman, predsednica Društva Korak
naprej

V življenju mnogo je bolezni in pasti,
kako premagati jih, veš le ti,
ker v tvojih rokah so niti vse,
spletaj jih tako, da velikokrat ti uspe.
O tem, kako lahko sami veliko naredimo
zase in za svoje zdravje, je tekla beseda na
predavanju društva Korak naprej v sredo,
22. 11. 2017, v dvorani Marof. Naša gostja je
bila dr. Radka Tomšič, dolga leta zdravnica
JANUAR, FEBRUAR 2018

na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Pri
svojem delu se je srečevala z ljudmi, ki
so svojo težko bolezen različno dojemali,
vendar vsi prestrašeni, ker nemalokrat
sploh niso vedeli, kaj jih čaka. In tudi danes,
v »poplavi« raznih informacij na spletu in
televiziji, se o nekaterih boleznih še vedno
premalo ve, predvsem o tem, na kaj vse
moramo biti pozorni, da lahko preprečimo
razvoj bolezni in si prihranimo marsikatero
bolečino.
Iz Dravograda nas je prišla »opogumit«
ga. Ksenija Goršek, ki že deset let uspešno
premaguje sprva raka na dojki, potem
na kosteh in še na jetrih. Zanjo pravijo
zdravniki, da je medicinski fenomen, zase
pa pravi, da je velika borka, ki se ne da

kar tako. Tako nam je dokazala, da se da z
močno voljo in ljubeznijo svojih bližnjih
premagati še tako hudo bolezen.
Obe gostji sta velikokrat poudarili, kako
pomembni so pogovor, druženje in veselje.
Zato smo potem še ostali nekaj časa in
klepetali ob sladkih dobrotah in kozarcu
vinca.
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PREJELI POKAL SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE
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Tudi v bodoče jim želimo še veliko uspehov.

Ivan Ribič

Tekmovalna desetina PGD Paška vas je letos že tretje leto zapored
zmagala na tekmovanju s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami
in prejela pokal Savinjsko-Šaleške regije v trajno last.
Desetina tekmuje s staro motorno brizgalno Rosenbauer iz leta
1929, iz tistega obdobja pa so tudi orodja. Člani nosijo kopije
uniform iz tistega časa, medtem ko so čelade še originalne. Zraven
spada tudi voz s konjsko vprego, s katerim so včasih hiteli na pomoč.
Povprečna starost članov desetine je 72 let, kar pa nikakor ni ovira,
da ne bi zavzeto vadili in tekmovali ter dosegali dobrih rezultatov.
kar šest zlatih, dve srebrni in eno bronasto priznanje ter prejeli tudi
naziv šampion. Letošnje leto pa je posebno tudi zaradi prve trgatve
potomke najstarejše trte, ki smo jo opravili v Šmartnem ob Paki, in
otvoritve Vinske turistične poti, zaradi katere pričakujemo še več
obiska v naših kleteh in s tem promocijo našega vina in društva.
Leto 2017 je bilo za naše društvo zelo uspešno. Poleg rednih
aktivnosti smo letos na ocenjevanju vin dosegli najvišjo povprečno
oceno od ustanovitve društva, in sicer 18,18 točk. Poleg tega so naše
članice in člani na meddruštvenem ocenjevanju vin Vinis dosegli

KLETAR LETA 2017
Alojz Slemenšek

Tudi letos smo v okviru praznovanja
občinskega praznika podelili naziv KLETAR
LETA 2017. Kletar leta postane članica ali

Želimo vam, da bi imeli srečo vedno s seboj, da bi jo lahko podarili
tudi tistim, ki jo potrebujejo. Zdravo in srečno novo leto 2018 vam
želi Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki.

član Društva vinogradnikov Šmartno ob
Paki, ki na društvenem ocenjevanju vin
doseže najvišje povprečje treh vin normalne
trgatve. V letu 2017 je naziv prejel JOŽE
KUGLER iz Malega Vrha, in sicer že tretjič
zapored, kar pomeni, da prejme ključ kot
simbol kletarja v trajno last.
Jože Kugler se z vinogradništvom ukvarja od
leta 1990 in ima v svojem vinogradu okoli
1800 trsov sort Sauvignon, Rumeni muškat,
Chardonay, Laški rizling in Zweigelt. Pridela
okrog 4000 litrov vina in spada med večje
vinogradnike našega območja.
Na društvenih ocenjevanjih vin je prejel
zelo visoke ocene, najvišjo za Sauvignon
leta 2012 – 18,62 točk, letos je zanj prejel
18,40 točk, za Chardonay 18,34 točk in za
Rumeni muškat 18,36 točk, kar ga uvršča
med pridelovalce najvišje ocenjenih vin
normalne trgatve.
V letih 2010, 2012, 2016 in 2017 je prejel
naziv šampion za najvišje ocenjeno belo
vino na društvenem ocenjevanju vin. V
letu 2015 pa mu je uspelo pridobiti dolgo
pričakovani naziv kletar leta, ki ga je prav

STROKOVNA EKSKURZIJA NA DOLENJSKO
Alojz Slemenšek

Tudi letos smo se prvo soboto v mesecu decembru članice in člani
Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki odpravili na strokovno
ekskurzijo. Tokrat smo se podali v Šentrupert na Dolenjskem na
obisk k vinski kraljici Slovenije Maji Žibert.
Najprej smo si ogledali grad Sevnica, kjer smo bili v njihovi vinoteki
deležni manjše degustacije, ki smo jo pričeli s pokušnjo cvička.
Pot smo nadaljevali proti Šentrupertu, kjer smo si najprej ogledali
Deželo kozolcev in zanimivo cerkev sv. Ruperta, ki je bila zgrajena
v gotskem slogu in se ponaša z zares častitljivo letnico. Po ogledu
zgodovinskih znamenitosti smo se odpravili v Hišo vina Frelih,
kjer so pripravili odlično vodeno degustacijo njihovih vin. Dobro
voljo smo obdržali in jo še okrepili ob obisku kleti Franca Špolarja,
imenovane Grajska klet na Ravniku pri Šentrupertu. Tu nas je pred
samo degustacijo presenetil že čudovit pogled na okolico, kljub
dopoldanskemu sneženju pa nas je želelo pozdraviti še sonce.
Ob odličnih vinih in gostoljubnih domačinih je čas kar prehitro

tako dobil v letih 2016 in 2017.
Jože Kugler pravi, da brez pomoči družine
tega naziva ne bi dosegel, saj mu člani
družine radi pomagajo pri delu v vinogradu
in ga spodbujajo pri pridelavi kakovostnega
vina.
Delo v vinogradu zahteva celega človeka,
z naravo moraš »znati sodelovati«, da ti
omogoča čim boljši pridelek, ki je osnova
za kakovostno vino. Jože v prispodobi
pravi, da pri vinu ne smeš zaspati, ampak
moraš nenehno budno spremljati novosti
in se izobraževati, predvsem pa kontrolirati
kakovost vina, kar mu z veseljem velikokrat
pomagajo tudi prijatelji vinogradniki.
Jožetu daje vinograd vse od upokojitve
veliko zadovoljstvo, vzame pa mu tudi skoraj
ves prosti čas, a mu je to v veliko veselje,
kar se odraža v njegovih vinih. Letos je še
toliko bolj zaseden, saj je pričel z izgradnjo
oziroma razširitvijo kleti.
Želimo mu še veliko uspešnih letin in
kakovostnih vin ter veliko zadovoljstva pri
delu v vinogradu in kletarjenju.

mineval, da pa domov ne bi prispeli prehitro, je poskrbela vinska
kraljica Slovenije Maja Žibert. Ustavili smo se na njeni domačiji,
kjer so postregli z odličnim vinom in sladkimi dobrotami, ki so jih
pripravila domača dekleta. Zaključek čudovitega dne, kot smo si ga
lahko samo želeli. Polni lepih občutkov smo se podali proti domu in
premišljevali, kam nas bo vodila pot v decembru 2018.
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MANJ SVEČK ZA MANJ
GROBOV

Maja Ažman, koordinatorka akcije Manj svečk
za manj grobov
V Društvu Korak naprej smo tudi letos
sodelovali v vseslovenski akciji, s katero
želimo pomagati bližnjim, ko se spopadajo
s težkimi zdravstvenimi in življenjskimi
bitkami. Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki

ste bili del naše zgodbe in ste tako pomagali
Žigi. Zbrana sredstva, 700 evrov, namenjamo
za pomoč pri njegovih terapijah.
Zahvaljujemo se prostovoljkam, ki so
pomagale na stojnicah, Rdečemu križu
Šmartno ob Paki, še posebej gospe Dragici
Lesnjak, Mladinskemu centru Šmartno ob
Paki, Igorju Roglu in SLS Šmartno ob Paki.
Velik hvala za vaše veliko dobrodelno srce,
Žigi in njegovi družini pa želimo vse dobro.

NOVICE ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO OB
PAKI
Uprava ŠD, trenerji in igralci

V nedeljo, 26. 11. 2017, sta naši selekciji U17 in U19 v Veržeju odigrali
zadnji dve prvenstveni tekmi letošnje tekmovalne sezone.
Članska ekipa je po izpadu iz 3. SNL-Sever tekmovanje nadaljevala
v MNZ Golgeter ligi Celje in je po jesenskem delu na prvem mestu,
kar nakazuje, da bodo naši navijači drugo leto, ko bomo obeležili
tudi 90-letnico igranja nogometa v našem kraju, spet gledali
tretjeligaški nogomet.
Naši najmlajši, selekciji U9 in U11, pri katerih se lestvice še ne
vodijo, igrajo odlično, saj premagujejo tudi selekcije večjih klubov,
selekcija U13 pa je iz 2. napredovala v 1. MNZ ligo in zaseda sredino
lestvice. U15 po izpadu iz 1. lige NZS-Vzhod uspešno nastopa v
MNZ ligi starejših dečkov in zaseda sredino lestvice.
Selekciji U17 in U19 sta se tako po posamičnih prvih mestih v

KRST VINA IN VSTOP V ADVENTNI
ČAS
Boža Polak, predsednica Turističnega društva
Šmartno ob Paki
Turistično društvo je v četrtek, 9. novembra
2017, v sodelovanju s ponudniki vin na Vinski
turistični poti Šmartno ob Paki pripravilo
gospodarjev krst vina v vinskih kleteh. Obiskali
smo sedem zidanic v Malem Vrhu.
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Ob tej priložnosti vabimo starše, da v naše vrste včlanijo svoje
nadebudneže, saj bo mogoče nekoč zaslovel prav nekdo izmed
njih. Vabljene so tudi deklice, ne pozabite pa tudi na naš krožek na
osnovni šoli.
Športni pozdrav!
ŠD ŠMARTNO OB PAKI IN NK ŠMARTNO 1928 ŽELITA VSEM
OBČANOM, OBČINI ŠMARTNO OB PAKI, NAŠIM ZVESTIM NAVIJAČEM,
SPONZORJEM IN DONATORJEM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO TER USPEHOV POLNO NOVO LETO 2018!

V soboto, 2. decembra 2017, smo tudi v
Šmartnem ob Paki simbolično vstopili v
adventni čas. Dekan g. župnik Ivan Napret
je opravil blagoslov venčka na ploščadi
pred občino. Venček ja letos pripravila
Vaška skupnost Paška vas. Po opravljenem
blagoslovu, nagovoru predsednika VS
Paška vas g. Franca Drofelnika in nagovoru
župana g. Janka Kopušarja je sledilo druženje
ob dobrotah, ki so jih pripravile članice
Turističnega društva Šmartno ob Paki.

DELO KONJEREJSKEGA DRUŠTVA V ZADNJIH
MESECIH
Konjerejsko društvo Šmartno ob Paki

svojih kategorijah kot tudi na skupni lestvici MNZ Celje po dveh
kvalifikacijskih tekmah prebili v 2. SKL/SML-Vzhod in po šestnajstih
odigranih krogih na skupni lestvici zasedata 8. mesto.
Treningi za vse selekcije se bodo predvidoma zaključili 15. 12. 2017
in se nadaljevali 5. 1. 2018.

Tudi v iztekajočem se letu smo člani Konjerejskega društva izpeljali
kar nekaj zadanih aktivnosti. Konec poletja nam je uspelo dokončati
vodnjak pri brunarici, kar smo načrtovali že dalj časa.
V sklopu dogajanja ob občinskem prazniku v Šmartnem ob Paki
smo se predstavili tudi na martinovanju, kjer smo kot vsako leto pri
našem »šanku« skušali ustreči željam gostov, ki so se oglasili pri nas.
Naša člana g. Grujič in g. Magrič sta bila na prizorišču prisotna tudi s
konjsko dvovprego, s katero sta popeljala vse, ki so si tega zaželeli.
Nato je prišel naš vikend. Tudi letos smo namreč v soboto, 18.
novembra, organizirali pohod s konji po mejah občine Šmartno
ob Paki. Kot že nekaj let zapored smo poleg pohoda za jezdece
organizirali tudi prilagojeno traso, na kateri sodelujejo vozniki vpreg.
Kljub slabemu vremenu se je pohoda udeležilo 21 jezdecev in 3
vozniki dvovpreg. Z dobro voljo smo kmalu pregnali slabo vreme
in posijalo je tudi sonce. Pohoda so se poleg domačinov udeležili
tudi člani drugih društev, in sicer KD Zgornje Savinjske doline, KD
Hrastnik, KD Tuhinj, KD Mustang Gomilsko, ter Malteška in Šaleška
konjenica.
Ob koncu bi se želeli zahvaliti vsem članom, ki so s svojim delom
v tem letu pripomogli k aktivnostim, ki smo jih v sklopu društva
organizirali.

Mladarije

NOVICE TABORNIŠKEGA RODU HUDI POTOK
Diana Podgoršek

Naj tokratni prispevek pričnemo z novicami o uspehih naših GGjev. Na Zimskem nočnem orientacijskem tekmovanju v okolici
Domžal so 3 ekipe dosegle izjemen uspeh. Po dolgem času so se
GG-ji na tako resnem tekmovanju odrezali izredno dobro. Zasedli
so 2., 9. in 14. mesto v konkurenci 36-ih ekip. S tem so otvorili
veseli december, zaključili pa smo ga še bolj veselo. Na predzadnji
urici v letu smo priredili filmski večer za vse člane. Skupaj smo si
ogledali božični film in se ob tem greli s slastnim kakavom. Zadnja
urica pa je že tradicionalno rezervirana za čajanko, kjer smo se tudi
letos družili ob programu, ki so ga pripravili vodniki, glasbi, igrah
in pecivu, ki so ga člani (nekateri zares) spekli sami.
Leto 2017 zaključujemo ponosni in zadovoljni. Uspelo nam je
izpeljati veliko zastavljenih projektov, predvsem pa smo letos
obeležili 10 let ponovne ustanovitve našega rodu. Sedaj počasi
že zremo proti novim ciljem. Vedno si prizadevamo, da bi novo
leto bilo še boljše, zanimivejše in izpopolnjeno na vseh področjih.

PONOSNO ZREMO NAZAJ, POGUMNO TUDI
NAPREJ

Anja Molnar, predsednica Društva prijateljev mladine Šmartno ob
Paki
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Vedno znova tudi upamo, da nas bo v naši taborniški družini vse
več in čedalje bolj zagretih, če je to sploh še mogoče. Taborništvo
sloni na otroški radovednosti, avanturizmu, ljubezni do narave,
uživanju trenutka, predvsem pa na iskrenem prijateljstvu. Želimo,
da bi v novem letu vsak bil deležen vsaj ene od teh dobrih vrlin
taborništva.

Veselimo se leta 2018, saj bo to leto prineslo nekaj sprememb v
vodstvu društva, te pa bodo zagotovo prinesle še več zanimivih
dogodkov, zabavnih vsebin in ustvarjalnih delavnic. Vse skupaj
ponosno zremo nazaj, vendar še bolj pogumno naprej.
Vsem bralcem želimo uspešno in zdravo leto 2018.

Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Paki se je od letošnjega
leta poslovilo s prihodom dedka Mraza in z obdaritvijo naših
najmlajših. To se je zgodilo v ponedeljek, 18. 12. 2017, v Kulturnem
domu Šmartno ob Paki. Dan prej smo se animatorke društva
zbrale na tradicionalnem zaključku ob koncu leta in se spomnile
vseh lepih dogodkov v preteklem letu. Zagotovo nam bo v
spominu ostal tridnevni poletni tabor, katerega tema so bili risani
junaki, ko smo se odpravili na izlet v Slovenske Konjice, kjer smo si
ogledali nočno nebo, slikali smo kot pravi slikarji, spremenili smo
se tudi v tehnične mojstre in si spekli piškote. Z veseljem se bomo
spominjale prve dejavnosti v letu 2017 – delavnice ščetkanja zob.
Polne energije smo skupaj z otroki in starši rajale na pustovanju v
Marofu in ustvarjale na mini martinovanju. Dobrodelne smo bile
na menjalnici igrač, kjer smo zbirale igrače za otroke, na roštiljadi
pa smo se skupaj s Packensteini odlično odrezale.

VSAK KONEC POMENI NOV ZAČETEK …
Amadeja Koren, Klub študentov šmarške fare

Času primerno tudi študentje premišljujemo o iztekajočem se letu,
medtem ko nas je novo študijsko leto zdaj že pošteno »zadelo«.

Vonj po kuhanem vinu, živahen lesk prazničnih lučk, okrasitev
študentske sobe, druženje ob dolgih zimskih večerih in številne
prireditve ter dejavnosti študentskih organizacij so le nekatere
značilnosti študentskega veselega decembra. Iskreno upam, da je
minil v prijetno toplem in sproščenem vzdušju.
V šmarškem študentskem klubu leto zaključujemo z nasmehom
in iskricami v očeh. Veseli smo, da nam je uspelo izpeljati večino
dogodkov in aktivnosti, ki smo jih pripravili za šmarško mladino in
druge. Po postmartinovanju in izboru (za spremembo) vinskega
kralja smo pripravili spoznavni žur vseh študentov Šmartnega
ob Paki in hkrati v svoje vrste sprejeli novince, brucke in bruce.
Ker je dolga zima kot nalašč za klepet, druženje in smeh, smo v
decembru in januarju organizirali večer družabnih iger in poker
turnir. Pomlad smo otvorili s tradicionalnim cocktail partyjem in
obiskom ŠKIS-ove tržnice, poletje v sodelovanju z Mladinskim
centrom udarno zaključili z rock koncertom, da pa nismo pozabili
na »miganje«, smo od novembra do marca obiskovali vse bolj
priljubljeno sobotno rekreacijo. Leto smo z rednim letnim občnim
zborom sklenili v soboto, 9. decembra. In tako, kot se leto 2017
počasi bliža h koncu, se je končal tudi mandat dosedanjega
upravnega odbora KŠŠF. Ta je s predsednico Zojo Lešnik vse vajeti
predal v roke novemu vodstvu kluba. Predsednica kluba je postala
Ana Miklavžina, podpredsednica Neža Trebižan, druge člane
odbora, predvsem pa njihove zamisli in ideje za delovanje kluba,
pa bomo zagotovo spoznali v naslednjih mesecih.
Šmarški študentje vam želimo prijetne božične praznike in prijazno
slovo od leta 2017, novo leto pa naj vam prinese le najboljše.
JANUAR, FEBRUAR 2018
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NA OŠ BRATOV LETONJA SE DOGAJA …
Katarina Čokl in Petra Vnuk

Na slavnostni seji Občine Šmartno ob Paki je v petek, 10.
novembra 2017, naša šola prejela občinsko priznanje, in sicer GRB
OBČINE ŠMARTNO OB PAKI, za uspešno delo in izjemne dosežke
na področju projektnega dela.
Kot je zapisano v obrazložitvi, je naša šola 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 smo
že tretjič prejeli naziv kulturna šola, saj se poleg skrbi za zdravo
življenje in urejeno okolico kot ekošola – ena izmed prvih v
Republiki Sloveniji – in zdrava šola posvečamo razvijanju in
udejstvovanju učencev na različnih področjih njihovega delovanja,
tudi na področju dejavnosti v okviru bralnega projekta in projekta
razvijanja bralne pismenosti. Leta 2015 smo na šoli pričeli z
aktivnostmi inovativnega projekta Domovina zate, zame, za nas,
ko je naša prizadevanja s svojim obiskom podprl predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor. Ob tem projektu že vrsto let
organiziramo dobrodelni Miklavžev sejem in Sončkov tek, katerih
izkupiček je namenjen šolskemu skladu Z roko v roki, ki pomaga
učencem iz socialno ogroženih družin pri plačevanju dejavnosti,
povezanih s šolo. Šola se dejavno povezuje tudi z Vrtcem Sonček v
okviru projekta Pod eno streho. Poleg številnih projektov se na šoli
trudimo, da učenci razvijajo svoje spretnosti v številnih interesnih
dejavnostih, raziskovalnih nalogah, dejavnostih nadstandardnega
programa, usmerjenega v razvijanje e-kompetentne šole, kar se
odraža tudi v uspehih in zlatih priznanjih naših učencev. Za pestro
dogajanje na šoli so zaslužni vsi delavci šole, še posebej pa ravnatelj
Bojan Juras, ki skrbi za šolo v celoti in hkrati omogoča, da se šola
dejavno razvija v eno izmed najbolj prepoznavnih osnovnih šol v
Republiki Sloveniji.
MIKLAVŽEV SEJEM
V petek, 1. decembra, sta naša šola in vrtec že šestnajstič
organizirala tradicionalni Miklavžev sejem, ki je potekal pri
Mladinskem centru v Šmartnem ob Paki. Namen Miklavževega
sejma je dobrodelnost, saj je izkupiček le-tega namenjen šolskemu
skladu Z roko v roki, ki pomaga socialno ogroženim družinam
naših učencev pri plačevanju stroškov, povezanih s šolo. Tako kot
vsako leto so učenci in učitelji tudi letos ustvarjali najrazličnejše
unikatne izdelke ter zbirali dobitke za praznični Miklavžev srečelov.
Že drugo leto zapored pa je potekala Športna loterija z Nikom
Omladičem, pri kateri so dobitne srečke srečnim izžrebancem
prinesle Nikove športne rekvizite, drese in podobno. Učiteljice so
tudi letos spekle slastne piškote, kuharji pa so poskrbeli, da naši
želodčki niso bili prazni, saj so poleg malice pripravili še topel
čaj, ki je še kako dobro del v tem zimskem času. Prisrčen kulturni
program naših učencev je potekal pod vodstvom mentoric učiteljic
Sandre Omladič, Blanke Rotovnik in Anje Zajamšek, sodelovali pa
so solisti, cici zbor, otroški pevski zbor in recitatorji s povezovalci
programa, učenci Kajo Rusmir, Luko Polakom Rožičem, Evo
Savino Potočnik in Laro Podgoršek, pa tudi plesna šola M-dance.
Spodbudne besede čarobnega decembrskega časa je učencem
in vsem obiskovalcem Miklavževega sejma, katerega vodji sta
bili učiteljici Polona Pečnik in Darja Kugonič, namenil ravnatelj
Bojan Juras, ob zaključku pa je vse otroke razveselil prihod sv.
Miklavža s parkeljni. Za tako uspešno izveden Miklavžev sejem se
zahvaljujemo vsem donatorjem in dobaviteljem, staršem naših
učencev in vsem drugim obiskovalcem, ki so soustvarili naš prav
poseben in praznični dan.
AKTIVNI ODMORI
Kot smo že pisali, smo letos na naši šoli uvedli t. i. aktivni odmor,
ki poteka vsak mesec po 15 minut, nad njim pa so naši učenci
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navdušeni, saj do zadnjega trenutka ne vedo, kakšna športna
aktivnost jih bo pričakala. Vsaka tovrstna aktivnost jim je do sedaj
prinesla veliko veselja in medsebojnega druženja, hkrati pa se
učenci z vodenimi sproščujočimi dejavnostmi lažje pripravijo na
nadaljnje ure pouka. Do sedaj smo izvedli tri, in sicer smo prvega
posvetili starim otroškim igram, drugega plesu in tretjega teku
okoli šmarškega nogometnega igrišča.

POD ŠOLSKIMI KOŠI
Še dokaz več, kako je naša šola vpeta v dogajanje samega kraja,
pa je zagotovo tudi tradicionalni košarkarski turnir Pod šolskimi
koši, ki je letos na parketu šolske telovadnice že trinajstič potekal
v soboto, 18. novembra. Pomerilo se je 5 vaških skupnosti, ki so
dosegle naslednje rezultate: 1. mesto Podgora, 2. mesto Šmartno,
3. mesto Slatina-Gavce, 4. mesto Mali Vrh in 5. mesto Skorno.

To je le nekaj najodmevnejših dogodkov v prvi tretjini šolskega
leta, kako pridni in dejavni smo na naši sončni šoli, pa lahko sproti
spremljate preko šolske spletne strani.
Ker se bliža konec koledarskega leta, se ob tej priložnosti
zahvaljujemo vsem, ki nam pomagate, da naša šola res ostaja
sončna šola, hkrati pa vsem želimo mirne, iskrive, nasmejane in s
toploto prežete praznične dni ter vse dobro v letu, ki prihaja.

Naj bo srčno 2018!

Mladarije

MLADINSKI CENTER NAPOVEDUJE PESTER
ZAKLJUČEK LETA
Urban Hrastnik

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki sta za nami pester, z
martinovanjem obarvan november in dobršen del decembra.
V novembru smo poleg dogodkov ob Veseli Martinovi soboti, ki
smo jo organizirali pri nas, pripravili tudi počitniške ustvarjalne
delavnice, ki jih je obiskalo veliko število otrok. Ti so ustvarjali in
se zabavali ob programu, ki smo ga pripravili zanje. Veseli nas,
da so počitniške ustvarjalne delavnice med otroki in tudi starši
vedno bolj priljubljene. Proti koncu novembra so se na koncertu
v dvorani Marof predstavili učenci glasbene šole Fran Korun
Koželjski, ki se igranja na različne inštrumente učijo v izpostavi
glasbene šole, ki deluje na naši osnovni šoli. Mladi instrumentalisti
so pripravili prijeten program in povsem napolnili dvorano.
Tik pred začetkom prazničnega decembra pa smo organizirali
vsakoletno delavnico izdelave adventnih venčkov, na kateri so
si lahko obiskovalci z našo pomočjo izdelali venček, ki jim bo v
domove zagotovo prinesel veliko veselja in prazničnega duha.
Na Ta veseli dan kulture smo v Kulturnem domu Šmartno ob
Paki pripravili odlično predstavo Učinek kobilice, ki so jo odigrali
člani Gledališča Velenje. Navzoči gledalci so bili nad predstavo
navdušeni in so se ob njej dodobra nasmejali, obenem pa tudi
zamislili nad usodo glavnega protagonista. V dvorani Marof pa
so se nam na decembrskem koncertu predstavili tudi učenci
glasbene šole GVIDO, ki čez leto pridno vadijo v prostorih našega
Mladinskega centra. Pod kozolcem smo pred kratkim otvorili
razstavo Kapele in križi, sakralna znamenja v občini Šmartno ob
Paki. Razstavo je v sodelovanju z Muzejem Velenje pripravil Stojan
Knežević, ki je zbral in opisal sakralna znamenja v naši občini in
predstavil zanimive zgodbe o nekaterih od njih. Razstavo si lahko
ogledate pod kozolcem pri Mladinskem centru.
Pred nami je pester zaključek leta, katerega vrhunec bo za nas
tradicionalni stand up. Izbor komikov smo letos zaupali Urošu
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Kuzmanu in ni nas razočaral. Tako bomo v sredo, 27. decembra,
ob 19. uri v dvorani Marof na Prednovoletnem stand up-u gostili
odličnega Tina Vodopivca ter mlada, ampak zelo kakovostna,
»pokončna zabavljača« Evo Virc in Marka Džamastagića. Vstopnice
za dogodek po ceni 7,00 EUR lahko kupite v Mladinskem centru
Šmartno ob Paki. Zadnji teden v decembru pripravljamo za naše
najmlajše tudi prednovoletne počitniške delavnice, na katerih se
bo ustvarjalo, plesalo, pelo, … Vrhunec delavnic pa bo v petek,
29. decembra, od 10. ure dalje, ko bomo imeli čisto pravo otroško
silvestrovanje s predstavo Maša in medved. Prednovoletne
počitniške delavnice bodo potekale od srede, 27. decembra,
do petka, 29. decembra, od 10. do 12. ure. Novo leto bomo v
Mladinskem centru že tradicionalno odprli s prireditvijo Pozdrav
novemu letu, ki jo organiziramo skupaj z Občino Šmartno ob Paki
in bo potekala v ponedeljek, 1. januarja. Nastopili bodo godbeniki,
župan bo nagovoril vse zbrane obiskovalce, izvedeli bomo, kdo je
postal naj osebnost leta 2017, slišali bomo kroniko preteklega leta
… Skozi ves januar pa bomo v sodelovanju z Večgeneracijskim
centrom Planet generacij pripravili več delavnic, in sicer
delavnice meditacije z zdravljenjem
ter računalniške delavnice. Za
točne datume delavnic preverite
napovednik na zadnji strani glasila
ŠOP. Če pa se ozremo še nekoliko
dlje v mesec februar, pa nas čaka
še kakšen dober koncert, a vam
čisto vsega za zdaj še ne razkrijemo.
Vsekakor pa ste vedno lepo
povabljeni na dogodke in aktivnosti
v Mladinski center Šmartno ob Paki!
Glavno ime letošnjega stand up- a
bo Tin Vodopivec, priznan slovenski
komik

Med ljudmi

SOČUTJE DO ŽIVALI IN LJUDI
Borut Lončar

December
je
čas,
ko
mnogo
ljudi
po svetu praznuje
nekaj
čustvenega,
družinskega, ljubečega.
In kako se to izraža
navzven?
Nasilno
z
zastrašujočim
pokanjem
in
bliskanjem.
Mnogi
ljudje
so
prisiljeni opazovati ta
prikaz premoči nad
šibkejšimi, njihov glas
proti takšni zabavi je
enostavno
preslišan.
Tisi, ki prižigajo baterije
raket in mečejo petarde
pa se najverjetneje
sploh ne vprašajo, kako

se počutijo ljudje, ki so doživeli vojno?
Podobno se počutijo mnoge domače in divje živali. Čustveni,
družinski, ljubeči prazniki jih poženejo v smrtni strah.
Za divjad je lahko takšno strašenje smrtno nevarno, saj se dogaja v
času pomanjkanja hrane. Samoten občasen strel iz lovske puške se
ne more primerjati z neskončnimi rafali pokov in bliskov današnje

pirotehnike. Živali požene v brezumen beg, ki se lahko konča na
cesti, na tirih ali pa v poginu od izmučenosti.
Divjadi ne moremo pomagati drugače, kot da se sami vzdržimo
takšne zabave. Lahko pa pomagamo našim pasjim prijateljem.
Mnogo psov se boji pokov, ker na to niso navajeni. Ognjemet pa
lahko moti celo lovske delovne pse, ki so pokov vajeni, a se ti ne
morejo primerjati z že prej omenjenimi rafali.
Nekaj napotkov:
1. Poskušajmo sami ostati mirni in ne prenašajmo stresa na naše
živalske prijatelje.
2. Poskrbimo, da so doma in na varnem. Zaprimo okna in rolete,
vklopimo radio ali TV.
3. Ne puščajmo jih samih doma. Če res moramo od doma,
poskrbimo, da bo z njimi ostal kdo drug.
4. Pustimo, da se skrije v svoj priljubljen prostor. Lahko naredimo
varen »brlog« s kakšno rjuho za streho.
5. Pripravimo priboljške in se med ognjemetom ukvarjamo s psom
in ga tolažimo. Napačno je mišljenje, da moramo psa pustiti pri
miru, ker bi s tolaženjem strah še spodbujali. Pasja ali človeška
družba pse pomirja, še posebej družba drugega psa, ki se pokov
ne boji.
6. Zdravila. Za pse, ki so pod hudim stresom, so na voljo zdravila,
ki jih dobimo pri veterinarju. Pomirjevala niso nabolj primerna.
Simptomov strahu ne bo opaziti, vendar bo strah še vedno prisoten.
Bolj primerna so zdravila proti tesnobi. Vendar ne pozabimo, vsa
zdravila imajo stranske učinke in uporabimo jih samo v skrajnih
primerih.
In če ne bo ognjemeta? Laserske predstave so spektakularna
doživetja. Glede na ceno ognjemetov so razni domači laserji celo
cenejši in uporabijo se lahko večkrat. Le poku se poskušajmo
odreči.
JANUAR, FEBRUAR 2018
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NEKAJ MISLI O SVETNIKU MESECA IN
OBVESTILA ZA JANUAR IN FEBRUAR 2018
Ivan Napret

Pozdravljeni vsi, ki prebirate občinsko glasilo ŠOP, prebirate misli
o svetniku meseca in ste pozorni na dogodke v šmarški župniji.
Prebirate ga v času, ko se za mnoge zdi najlepši, saj obhajamo
božične in novoletne praznike. Želim, da vas v novem letu 2018
spremljajo božična sreča, mir in božji blagoslov. V Cerkvi na
Slovenskem bo v tem letu poudarek na zakramentu svetega krsta,
po katerem postanemo božji otroci in člani Cerkve. Letos 19. januarja
bo minilo 150 let od smrti božjega služabnika, škofa in misijonarja
med Indijanci v Ameriki Friderika Barage. Radi se mu priporočamo,
da bo kmalu dosegel čast oltarja. V lanski številki za januar sem že
pisal o njem, zato posredujem zgolj nekaj njegovih misli.
Pomagati revnim in bolnikom, vzgajati otroke v strahu božjem,
navajati posle k spolnjevanju njih dolžnosti, z dobrimi deli dajati
dober zgled: glej, to je tisto veliko polje, na katero te je poslal
nebeški Oče, da na njem delaš za božjo čast.
Če ljubiš Boga, ljubiš svojega bližnjega. Ne ostani pri lepih mislih;
tvoja usmiljena ljubezen mora biti delavna. Koliko žalostnih
potrebuje tvoje tolažilne besede; koliko nesrečnih je potrebnih
tvoje pomoči. Bog pripusti, da jih je zelo veliko na svetu, ki si morajo
s trpljenjem zaslužiti zveličanje; drugi pa ga dosežejo z usmiljenjem
do teh nesrečnih.
Človek ne more svojega imetja bolje porabiti, kakor če pomaga
ubogim. Če imaš veliko premoženje, pomisli, da te je božja
previdnost s tem, ko ti ga je dala, postavila za skrbnika tistih, ki nič
nimajo.
24. februar – sveti Matija, apostol
Namesto Jezusovega izdajalca Juda Iškarijota, ki si je vzel življenje,
so apostoli po Gospodovem vnebohodu izvolili »nadomestnega
apostola«. Volitev so opravili z žrebom, ki je določil Matijo. Volitve
je vodil apostol Peter. V svojem nagovoru pred volitvami je navedel
dva pogoja, ki ju mora izpolnjevati bodoči dvanajsti apostol: da je
bil med Jezusovimi učenci od začetka njegovega javnega delovanja
in je videl vstalega Gospoda. Naloga apostolov je namreč oznanjati
Jezusov nauk in pričevati o njegovem vstajenju. Matija je bil najbrž
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med tistimi dvainsedemdesetimi, ki jih je poslal oznanjat evangelij.
Poleg Matije je bil kandidat za »nadomestnega apostola« še Jožef
Barsaba z vzdevkom Justus (Pravični). Po žrebu je Bog izbral Matijo
in ga dal Cerkvi za apostola. Sveto pismo o apostolu Matiji ne pove
nič drugega, kakor to, kar je zapisano o njegovi izvolitvi. Staro izročilo
ve povedati, da je Matija oznanjal evangelij najprej po Judeji, nato
med pogani v Etiopiji, kjer je okoli leta 63 umrl mučeniške smrti:
najprej so ga pobili s kamenjem, potem s sekiro obglavili, zato ga
najpogosteje upodabljajo s sekiro.
Ime Matija izhaja iz hebrejščine in pomeni »moj dar je Bog«. Ustreza
mu slovansko Bogdan. Med moškimi imeni je na 65. mestu (4154
moških). Pogostejša je oblika Matjaž (9575, 22. mesto), prek Tjaš je
nastalo žensko ime Tjaša (6601 deklet in žena, 34. mesto), pogosto
je tudi ime Matic (6253, 41. mesto). Na ta dan godujejo tudi tisti,
ki jim je ime Bogdan ali Bogdana. Matija je zavetnik gradbenikov,
tesarjev, kovačev, mesarjev, slaščičarjev. K njemu se v priprošnji
obračajo proti oslovskemu kašlju, črnim kozam, proti neplodnosti v
zakonu; je zavetnik mladih ob začetku šolanja.
DOGODKI IN NOVICE IZ ŠMARŠKE ŽUPNIJE
1. januar, novo leto – Pri mašah poročilo o krstih, porokah, umrlih v
letu 2017.
5. januar (petek) – Po večerni maši ob 17.00 tradicionalni orgelski
koncert.
6. januar, sveti trije kralji – Že pred praznikom obisk kolednikov. Hvala
vsem, ki jih boste sprejeli in poklonili dar za slovenske misijonarje.
7. januar – Pri maši ob 10.30 poje pevski zbor iz Kamnika, po maši
sledi krajši koncert pod vodstvom zborovodkinje gospe Alenke
Podpečan. Vabljeni.
11. februar, Lurška Mati božja – 160 let od lurških dogodkov.
14. februar, pepelnica – Začetek postnega časa, ki nas bo pripravil
na veliko noč.
Od 1. do 3. marca – Romanje s slovenskimi škofi v Rim in Vatikan,
prijave do svečnice, 2. februarja, v župnišču in agenciji Aritours.
Programe dobite v župnišču.
16. in 17. marca – Postno romanje mariborske metropolije v Nemčijo.
Prijave do 12. februarja v župnišču in agenciji Aritours. Programe
dobite v župnišču.
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SKRIVNOST BOŽIČNE NOČI
KD Gorenje

Na gradu Pakenštajn si lahko tudi letos v prazničnih dneh
ogledate božično zgodbo. Sveta družina, pastirji, ovčke, sveti
trije kralji in božične pesmi v izvedbi Mešanega pevskega zbora
Škale vas bodo popeljali v skrivnost božične noči. Zgodba nas
vodi od angelovega oznanjenja Mariji, da bo rodila sina, prek
njene poti z Jožefom v Betlehem in njunega neuspešnega
iskanja prenočišča, Jezusovega rojstva v hlevu, do čaščenja
angelov in pastirjev ter prihoda in obdarovanja svetih treh
kraljev.
Doživite čarobnost praznikov z nami na božični dan, 25. 12., ob
17:00 in 19:00 ter v dneh pred novim letom, 29. 12. in 30.
12., ob 17:00 in 19:00.
Zaradi omejenega števila gledalcev lahko vstopnice dobite v
predprodaji v Cvetličarstvu Geli.

POGOVOR Z DR. KARLOM GRŽANOM
Društvo Korak naprej

Iskren, neposreden, odprt, sočuten. Pater Karel Gržan. Človek
z veliko začetnico. Nenavaden duhovnik. S svojimi 95 tezami
v svoji nedavno izdani knjigi zadene žebljico na glavico. V njih
se skrivajo pomembna sporočila za čas, v katerem živimo. Za
vse nas.
Društvo Korak naprej pripravlja pogovor z dr. Karlom
Gržanom, in sicer v sredo, 24. januarja 2018, ob 18. uri v
dvorani Marof:
95 TEZ ZA VEČ PRAVIČNOSTI IN ZADOVOLJSTVA V
MEDOSEBNEM IN DRUŽBENEM ŽIVLJENJU.
Njegova sporočila, da se moramo odvrniti od pehanja za
bogastvom in kopičenja materialnih stvari, da ekonomija, ki
dopušča tisoče revnih, ni prava, da moramo biti sočutni in
strpni, dovzetni za revne, iskreni do drugih in najprej do samih
sebe ... so v času pred decembrsko in prednovoletno norijo
glas razuma.
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ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN
MEŠANE EMBALAŽE NA TRI TEDNE
Alenka Centrih Ocepek

Okoljski cilji, zakonski normativi in zavedanje, da so odpadki lahko
koristni, so nas spodbudili, da smo v podjetju PUP-Saubermacher
v sodelovanju z Občino Šmartno ob Paki že v letu 2016 pristopili
k optimiziranju števila voženj mešanih komunalnih odpadkov
in mešane embalaže, in sicer na tri tedne, ter gospodinjstvom
omogočili mesečni odvoz papirja po sistemu od vrat do vrat.
Zaradi novega sistema odvoza je v zbiralnicah ostal le še zabojnik
za stekleno embalažo, ki smo mu na določenih lokacijah dodali
zbiralnik za odpadno električno in elektronsko opremo ter
zbiralnik za oblačila in tekstil. Urniki odvozov za leto 2018 bodo
objavljeni na računu za mesec december 2017 v spodnjem delu in
na internetnih straneh PUP-Saubermacher pod Urniki.
1. ZBIRNO MESTO (ZM) Šmartno ob Paki (ob pokopališču)
Delovni čas ZM Šmartno ob Paki je vsako 1. in 3. soboto v mesecu
od 8.00 do 12.00.
Na dan odprtja bodo na lokaciji ZM ekipa PUP-Saubermacher,
vozilo, kontejnerji. Vsi odpadki se bodo še isti dan odpeljali
na tehtanje v zbirni center (ZC) Velenje 1. V ograji ne bo več
kontejnerjev, zato vas vljudno prosimo, da odpadke vozite samo v
času odprtja ZM in jih ne puščate pred ograjo. Odpadke lahko čez
teden pripeljete v zbirni center Velenje 1, ki je do konca februarja
odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 15.00, ob torkih
in četrtkih od 7.00 do 16.00, ob sobotah od 8.00 do 13.00.
Vstop v zbirni center in na zbirno mesto je možen s položnico
PUP-Saubermacher in osebnim dokumentom. V ZC Velenje 1 v
nadaljevanju sledi tehtanje polnega vozila, oddaja odpadkov v
kesone in tehtanje praznega vozila. Oddaja komunalnih odpadkov
je brezplačna, oddajo gradbenih odpadkov je potrebno plačati po
ceniku podjetja. V primeru oddaje gradbenih odpadkov sledi še
podpis tehtalnega lista.
2. ZBIRALNIK ZA OBLAČILA IN TEKSTIL
Rdeči zbiralniki za oblačila in tekstil so postavljeni na naslednjih
lokacijah:
ŠMARTNO OB PAKI
PAŠKA VAS 		
GORENJE 		

pri pokopališču ob ZM
zbiralnica ob mostu
zbiralnica pri AP

V zbiralnik se lahko oddajo moška, ženska in otroška oblačila,
rjuhe, odeje, brisače, prti, posteljnina, spodnje perilo, torbice,
kape, šali, rokavice, pokrivala, pasovi in čevlji v parih.
3. ZBIRALNIK ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO
OPREMO (OEEO)
Sivo-zeleni zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo
so postavljeni na naslednjih lokacijah:
ŠMARTNO OB PAKI
GAVCE			
REČICA OB PAKI		
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pri brunarici
Gavce pri AP
Rečica ob Paki (ob brvi)

V zbiralnik se lahko oddajo:
- sesalniki, likalniki, opekači, budilke, tehtnice, feni, brivski aparati;
- tablice, prenosni računalniki, kalkulatorji, telefoni, mobilni
telefoni;
- manjši radijski sprejemniki, videokamere, manjši glasbeni
instrumenti;
- električno orodje;
- igrače, oprema za prosti čas in šport,
- odpadne baterije.
4. KOSOVNI ODPADKI
Odvoz kosovnih odpadkov na naročilnico bo potekal od 15. 3.
2018 do 30. 10. 2018. Izpolnjeno naročilnico se pošlje 14 dni
pred želenim odvozom na e-naslov podjetja: podjetje@pupsaubermacher.si. Naročilnica bo priložena k računu v mesecu
marcu 2018.
Naročilnica bo objavljena na http://www.pup-saubermacher.si/s/
obrazci.
5. ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV
Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo:
VAŠKA
SKUPNOST
VS PODGORA
VS REČICA
OB PAKI
VS PAŠKA
VAS
VS ŠMARTNO
OB PAKI

DATUM

DAN

17. 05.
2018

ČETRTEK

21. 05.
2018
22. 05.
2018

URA

LOKACIJA

od 15. do
pri sušilnici
18. ure

PONEDE- od 15. do pri Gasilskem
LJEK
18. ure domu
pri
od 15. do pokopališču
TOREK
18. ure Šmartno ob
Paki

Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in
za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato jih je prepovedano odlagati
skupaj z drugimi odpadki. Nevarne snovi naj vedno ostanejo v
original embalaži. Nevarni odpadki so: čistila, zdravila, kozmetika,
živosrebrni termometri, varčne sijalke, fluorescentne cevi,
akumulatorji, umetna gnojila, odpadna električna in elektronska
oprema, topila, lepila …
6. SMS OBVEŠČANJE
V podjetju PUP-Saubermacher želimo našim uporabnikom
ponuditi kar najbolj prijazne storitve, zato vam nudimo možnost
prijave na brezplačno SMS obveščanje o terminih odvozov
posameznih vrst odpadkov. Na ta način bodo skrbi o tem, kdaj
na odjemno mesto postaviti zabojnik in/ali vrečo povsem odveč,
saj boste popoldan, dan pred samimi odvozom, o tem enostavno
obveščeni preko kratkega SMS sporočila. Storitev je za uporabnike
brezplačna in se lahko od nje kadarkoli tudi odjavite.
Če želite, da vas o terminih odvozov posameznih vrst odpadkov
obveščamo preko brezplačnih SMS sporočil, prosimo izpolnite
obrazec
http://www.pup-saubermacher.si/s/urniki/smsobvescanje/ ali se osebno oglasite na sedežu podjetja PUPSaubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, Velenje.
7. POSEBNO OBVESTILO za 1. 1. 2018
Namesto 1. 1. 2018 bo odvoz odpadkov potekal v soboto 30. 12.
2017.
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ČLANI PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠMARTNO OB PAKI
ŽELIMO VSEM OBČANKAM IN OBČANOM SREČNO,
ZDRAVO IN USPEŠNO NOVO LETO 2018!
PD ŠMARTNO OB PAKI (Predsednik Zoran Predolnik)
V novem letu 2018 vas vabimo na naslednje aktivnosti PD
Šmartno ob Paki:
•
•

2. 1. 2018 – Pohod na Smrekovec

20. 1. 2018 – pohod Zdravju naproti na Goro Oljko
•

17. 2. 2018 – Pohod na Peco

Knjižnica Šmartno ob Paki želi vsem vesele praznike in
vse dobro v novem letu 2018.

NAJ OSEBNOST LETA 2017
Tudi letos bomo v naši občini razglasili NAJ OSEBNOST LETA Šmartnega ob Paki za leto 2017. Glede na predloge občanov so
nominiranci za NAJ OSEBNOST LETA 2017 naslednji:
• MARKO LEKŠE (Zborovodja MoPZ Franc Klančnik, čemur nameni dobršen del svojega prostega časa. Zbor naslednje leto praznuje
okroglih 60 let. Pod njegovim vodstvom se je zbor pomladil in še bolj zaživel ter tako uspešno predstavlja kraj v Sloveniji in tudi širše.)
• MOJCA PRAPROTNIK (Aktivna članica Društva vinogradnikov ter Turističnega društva Šmartno ob Paki in spodbudnica ustanovitve
Vinske turistične poti v Šmartnem ob Paki. S svojim pogumom in voljo orje ledino pri razvoju ter promociji vinogradništva in turizma v
našem kraju.)
• NIK OMLADIČ (Nogometaš, ki je izšel iz »šmarške nogometne šole«, zaigral za slovensko reprezentanco in uspešno nastopa v nemški
nogometni ligi.)
• LARA PRAŠNIKAR (Mlada in perspektivna nogometašica, članica reprezentance Slovenije, ki se je uveljavila v nemškem klubu iz
Potsdama, enem najmočnejših ženskih nogometnih klubov v Evropi.)
• MARJAN KNEZ (Aktiven član več društev v občini in »motor« pri ideji ter izvedbi mnogih društvenih in tudi ostalih aktivnosti v
našem kraju. Kot tak pripomore k pestremu dogajanju v kraju ter k njegovi reprezentaciji v Sloveniji in širše.)
Za NAJ OSEBNOST LETA 2017 glasujete tako, da na glasovnici (spodaj) obkrožite osebo, za katero želite glasovati. Nato glasovnico
izrežete in pošljete po pošti na Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki ali jo prinesete osebno
v Mladinski center v delovnem času. Prav tako lahko glasujete po elektronski pošti na pisarna.mc@gmail.com. V sporočilu e-pošte
napišite pod zadevo/naslov: NAJ OSEBNOST LETA 2017, v delu s tekstom pa napišite osebo, za katero glasujete ter vaše podatke. Z
enega naslova e-pošte lahko glasujete enkrat!
Glasujete lahko do četrtka, 28. 12. 2017, do 12. ure.
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Rešitve pošljite do 7. 2. 2018 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado. Nagrajenec prejšnje križanke je FANIKA ŽGANK, SLATINA 29a, 3327 ŠMARTNO OB PAKI .

NAJ OSEBNOST LETA 2017
•

MARKO LEKŠE

•

MOJCA PRAPROTNIK

•

NIK OMLADIČ

•

LARA PRAŠNIKAR

•

MARJAN KNEZ

VAŠI PODATKI:
IME PRIIMEK:______________________________________________________________________________________
NASLOV:__________________________________________________________________________________________
KONTAKT (telefon ali e-pošta):________________________________________________________________________
Med vsemi prispelimi glasovnicami bomo izžrebali 3 srečneže, ki bodo prejeli PRAKTIČNO NAGRADO.
NAJ OSEBNOST LETA 2017 bo razglašena na prireditvi Pozdrav novemu letu, 1. 1. 2018, ob 12. uri pri Mladinskem centru
Šmartno ob Paki.
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Uroš Kuzman predstavlja

Prednovoletni

STAND UP

v Mladinskem centru Šmartno ob Paki

tin

eva
virc
mark

vodopivec

Mladinski center Šmartno ob Paki
sreda, 27. 12. 2017, ob 19. uri
dvorana Marof

džamastagič

Vstopnice: 7 €
Predprodaja: MC Šmartno ob Paki
INFO in rezervacija: 064 167 940 ali pisarna.mc@gmail.com

VABILO
Vljudno vas vabimo, da se udeležite

21. tradicionalnega blagoslova konj
in blagoslova vodnjaka.
Pred brunarico Konjerejskega društva ŠOP se bomo zbrali
2017 ob 11. uri,
v torek, 26. 12. 2016,
kjer bo ob 11.30 gospod župnik Ivan Napret blagoslovil
konje in vodnjak, ki nam ga je v tem letu uspelo dokončati.
Vljudno vabljeni!

KONJEREJSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI
Predsednik: Cvetko Jordan

Tajnica društva: Barbara Mumelj
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Konjerejsko društvo Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki
Telefon: predsednik Cvetko 041-354-493, tajnica Barbara 070-833-229

NAPOVEDNIK DOGODKOV

december 2017, januar, februar 2018
Vsak ponedeljek,
od 16.00 do 20.00, Marof
zumba Big Stars, Plesno-rekreacijski
studio Mdance,
ob 20.00, zumba za odrasle, Plesnorekreacijski studio Mdance
ob 18.30, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, flavta
Vsak torek,
ob 15.45, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, violina
od 18.00 do 20.30, Marof
vadba IziFit
ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
joga
Vsako sredo,
od 9.00 do 11.00, pisarna Društva
upokojencev Šmartno ob Paki
vadba pod strokovnim vodstvom
fizioterapevtke in kineziologinje
Maje Bric
ob 16.00, Hiša mladih – galerija Dile
balet za otroke, plesna skupina
Allegro
Vsak četrtek,
ob 17.15, Hiša mladih
Glasbena šola Gvido, solo petje
od 18.00 do 20.30, Marof – dvorana
Podstrešje
vadba IziFit
ob 18.00, dvorana Marof
vodena vadba Šaleškega
koronarnega kluba
ob 19.45, Hiša mladih – galerija Dile
pilates
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;
Zimske pravljice, razstava v
otroškem razstavnem kotičku;
Friderik II. Celjski in Veronika
Deseniška, razstava;
Lojze Kozar – duhovnik in pisatelj,
razstava meseca februarja

DECEMBER 2017
Sobota, 23. december,
ob 17.00, Kulturni dom Gorenje
Božiček, KD Gorenje

Ponedeljek, 25. december,
ob 17.00 in 19.00, okolica gradu
Pakenštajn v Ravbarski vasi
Skrivnost božične noči – igra na
prostem, KD Gorenje

Petek, 5. januar,
ob 17.00, cerkev sv. Martina v
Šmartnem ob Paki
tradicionalni orgelski koncert po
večerni maši

Torek, 26. december,
ob 11.00, Martinova vas
blagoslov konj na Štefanovo in
blagoslov vodnjaka, Konjerejsko
društvo ŠoP

Nedelja, 7. januar,
ob 10.30, cerkev sv. Martina v
Šmartnem ob Paki
po maši krajši koncert zbora iz
Kamnika

ob 19.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
tradicionalni božično-novoletni
koncert MePZ Šmartno ob Paki z
gosti: Pihalni orkester Zarja Šoštanj,
VSTOP JE PROST, KD Šmartno ob
Paki

Ponedeljek, 8. januar,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica

Sreda, 27. december,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otroške prednovoletne počitniške
delavnice, MC Šmartno ob Paki

Torek, 9. januar,
ob 10.00, dvorana Marof
delovna pokušnja vin, Društvo
vinogradnikov ŠoP
Sreda, 10. januar,
ob 17.00, Mladinski center Šmartno
ob Paki – Hiša mladih
delavnica meditacija z
zdravljenjem, Večgeneracijski
center Planet generacij

ob 19.00, dvorana Marof
Prednovoletni STAND UP – Tin
Vodopivec, Uroš Kuzman, Eva
Virc in Mark Džamastagič, MC
Ponedeljek, 15. januar,
Šmartno ob Paki
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Vstopnice po 7,00 € so naprodaj v zvočna kopel z gongi
MC Šmartno ob Paki.
Torek, 16. januar,
Četrtek, 28. december,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otvoritev razstave in predstavitev
otroške prednovoletne počitniške
knjige: Friderik II. Celjski in Veronika
delavnice, MC Šmartno ob Paki
Deseniška
Petek, 29. december,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otroško silvestrovanje z otroško
predstavo MAŠA IN MEDVED, MC
Šmartno ob Paki
ob 17.00 in 19.00, okolica gradu
Pakenštajn v Ravbarski vasi
Skrivnost božične noči – igra na
prostem, KD Gorenje
Sobota, 30. december,
ob 17.00 in 19.00, okolica gradu
Pakenštajn v Ravbarski vasi
Skrivnost božične noči – igra na
prostem, KD Gorenje
Nedelja, 31. december,
ob 13.00, igrišče z umetno travo pri
OŠ bratov Letonja
29. tradicionalna silvestrska
nogometna tekma med ekipama
KLUB 81 in MALI AJAX, KLUB 81

JANUAR 2018
Ponedeljek, 1. januar,
ob 12.00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Pozdrav novemu letu, Občina
Šmartno ob Paki in MC Šmartno
ob Paki

Sreda, 17. januar,
ob 17.00, Mladinski center Šmartno
ob Paki – Hiša mladih
računalniška delavnica,
Večgeneracijski center Planet
generacij
Sobota, 20. januar,
od 9.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 22. januar,
ob 17. uri, Mladinski center
Šmartno ob Paki – Hiša mladih
joga smeha, Večgeneracijski center
Planet generacij
Sreda, 24. januar,
ob 18.00, dvorana Marof
pogovor z dr. Karlom Gržanom,
Društvo Korak naprej
Nedelja, 28. januar,
ob 18.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
muzikal TimeTube v izvedbi Društva
Topolšica Podeželje – sekcija
gledališče

Sreda, 31. januar,
ob 17.00, Mladinski center Šmartno
ob Paki – Hiša mladih
računalniška delavnica,
Večgeneracijski center Planet
generacij

FEBRUAR 2018
Ponedeljek, 5. februar,
ob 19. uri, Hiša mladih – sejna soba
redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Liste za napredek občine
Torek, 6. februar,
ob 18.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
proslava ob kulturnem prazniku, OŠ
bratov Letonja
Ponedeljek, 12. februar,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica
ob 19. uri, Hiša mladih – sejna soba
svetniška in poslanska pisarna SD
Sreda, 14. februar,
ob 17.00, Mladinski center Šmartno
ob Paki – Hiša mladih
računalniška delavnica,
Večgeneracijski center Planet
generacij
Sobota, 17. februar,
od 9.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 19. februar,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
zvočna kopel z gongi
Četrtek, 22. februar,
od 7.00 do 11.00, dvorana Marof
krvodajalska akcija, KO RK Šmartno
ob Paki in KO RK Gorenje
Ponedeljek, 26. februar,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Torek, 27. februar,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Sreda, 28. februar,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
ob 17.00, Mladinski center Šmartno
ob Paki – Hiša mladih
računalniška delavnica,
Večgeneracijski center Planet
generacij

