Glasilo občanov
Šmartnega ob Paki

MAREC,
APRIL 2018

OBČINSKI JAVNI RAZPISI
JUBILEJNIH 80 JOŽETA NAPOTNIKA
VSE LEPO OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU!
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Ne sme mimo vas
MOTOKLUB PACKENSTEIN IN MLADINSKI CENTER
ŠMARTNO OB PAKI PRIREJATA 11.

MOTOZBOR
Z BLAGOSLOVOM
POD KOZOLCEM HIŠE MLADIH

v nedeljo 8. aprila

10.00
11.00
12.00
13.00

Program srečanja:
– 11.00 Zbor motoristov,
– 12.00 Panoramske vožnje,
– 13.00 Moto igre,
Blagoslov motorjev in vseh zbranih
Zabava z ROCK bendom,
plesnim programom in
HOT CHILI degustacijo…

Vabljeni motoristi, mopedisti, motoveterani, ljubitelji
starodobnih vozil, …vabljeni tudi vsi firbci in tisti, ki pač takrat
nimate kaj pametnega za počet…
Srečanje so po svojih močeh podprli:
Občina Šmartno ob Paki, Mladinski center Šmartno ob Paki, ter sponzorji
in donatorji, ki bodo predstavljeni na sami prireditvi.
V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO PRIREDITEV V SOBOTO 14. APRILA.

Vsebina

Moje misli

3

NAŠ PRAZNIK – 8. MAREC
Dragica Lesnjak

Prihaja pomlad, obdobje, ko se začne
prebujati narava. Na sončnih legah
sramežljivo kukajo na plan prvi zvončki,
teloh in trobentice. Tudi v nas narava
prebuja čustva.
Pravijo, da smo prišli na Zemljo, da bi bili
srečni. A sreča je kot makov cvet, ko ga
utrgaš, se cvet osuje. Sreče ne moremo
najti v minljivih rečeh. Resnično nas lahko
osrečijo le trajne vrednote, kot so dobrota,
ljubezen, notranja rast …
Večkrat se vprašam, zakaj se ne znamo
več veseliti majhnih uspehov, toplih
pogledov, zadovoljnega stiska roke in
drobnih pozornosti. Zakaj hlepimo le po
velikih stvareh in pozabljamo, da je sreča
v drobnih rečeh. Zakaj ne poslušamo
svojega srca, ampak hitimo »v korak
s časom«, ki nas peha v brezsrčnost,
nelagodje in nezadovoljstvo.
Ali sploh lahko kaj spremenim? Danes
pridem v službo, na mizi me čaka listič, na
katerem piše: »STAVKAMO«.
Stanovske kolegice so bolj ali manj
mrkih pogledov, zdijo se mi utrujene,
nezadovoljne
ali
preobremenjene.
Mogoče pa vsega po malem. Pritožujejo
se nad sitnimi in zahtevnimi varovanci,
nad njihovo neučakanostjo. Ampak, ali
ni to mogoče odraz nas samih? Morda
našo slabo voljo in nelagodje nevede
prenašamo nanje. Že star pregovor pravi
»kar seješ, to boš žel«. Torej, vse, kar gre od
nas, se kot bumerang vrne nazaj.
Vzamem listek z mize in ga dam v predal.
Ne dovolim si, da bi mi pokvaril jutro,
ki se je začelo z vso svojo lepoto, tiho
in nevsiljivo za vse dobre ljudi. Vem, da
moram svoje delo opraviti kljub stavki. Na
hitro se poslovim in se odpeljem na delo.

Med vožnjo razmišljam, ali sem dovolj
srečna, da ostanem prijazna; imam dovolj
izkušenj, da ostanem močna; poznam
dovolj bridkosti, da ostanem sočutna; ali
imam dovolj upanja, da ostanem srečna?
Imam pa tudi prekratek dan za vse delo,
ki me čaka.
Ja, res sem srečna in vesela, da živim v
prelepi Sloveniji, in vedno, ko se vrnem z
raznih potovanj po tujini, jo imam še rajši
in še bolj jo cenim. Vesela sem, da živim v
družbi, kjer smo tudi ženske slišane, kadar
smo dovolj glasne.
Aktivistke, ki se profesionalno ukvarjajo s
položajem žensk v Sloveniji, so ocenile, da
smo za isto delo še vedno manj plačane
od moških, da smo premalo zastopane
na odgovornih delovnih mestih, da
smo za domačim ognjiščem veliko bolj
obremenjene, kot naši partnerji. Večina
skrbi za otroke in ostarele starše je na
naših plečih.
Nekateri menijo, da smo Slovenke čisto OK,
tudi enakopravne in naj kar pogledamo
po Afriki in drugod po svetu, pa bomo
videle, kakšne so tam pravice žensk.
Pred nami je 8. marec, praznik žensk ali dan
žena. Ta praznik se je pod tem imenom
pri nas uveljavil po drugi svetovni vojni s
prihodom socializma, ki je iskal zamenjavo
za materinski dan.
Dan žena je praznik vseh žensk, tistih,
ki so v težavah, in drugih, ki niso. Ta
dan je namenjen predvsem tistim, ki
so brezposelne, nesrečne, podrejene,
pregnane iz lastnih domov. Vseh
pretepenih in ponižanih.
Življenje res ni vsak dan praznik, a je
kljub temu nekaj najlepšega, kar imamo.
Praznujmo, privoščimo si druženje s
prijetnimi in veselimi ljudmi. Umetnost
je živeti življenje, a vendar preprosto in
lepo. Res je, da je realnost v današnjem
času za marsikoga kruta. Takrat še
bolj potrebujemo drug drugega, da si
pomagamo, se spodbujamo in ponudimo
pomoč tistemu, ki jo potrebuje.
Drage ženske, ob letošnjem dnevu žena
in materinskem dnevu vam želim obilo
uresničenih ciljev na vaši življenjski poti,
veliko sproščenih dni, dobre volje in
energije za premagovanje vsakodnevnih
obremenitev tako doma kot na delovnem
mestu.
Ne pozabite, praznik je za to, da ga
praznujemo.

4, 5, 6 Utrip občine

Občinski javni razpisi

7 Pestro in družabno

60 let MoPZ Franc Klančnik

8 Pestro in družabno

Volilno leto tudi za Turistično
društvo
Občni zbor Društva
vinogradnikov ŠoP

10 Med ljudmi

V objemu spominov jubilanta
Jožeta Napotnika

11 Mladarije

Marec bo v Mladinskem
centru posvečen ženskam in
otrokom

12 Mladarije

Dogodki šmarške osnovne
šole

13 Iz Šmarške fare

O svetniku meseca in
nekaj misli h godovom in
praznikom, obvestila

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
Foto naslovnice: Bojan Juras
Prelom in tisk: Diling d.o.o., februar 2018
Naklada: 1400 izvodov
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Utrip občine

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov
društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št.
21/2017) in Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
(Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) objavlja Občina Šmartno ob Paki
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v
Občini Šmartno ob Paki za leto 2018

1. Podatki o naročniku

Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.

2. Predmet razpisa in udeleženci

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti in programov
društev in organizacij (kulturna, turistična, humanitarna, socialna in
druga), ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine
Šmartno ob Paki.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja
kmetijstva in športa ter delovanje gasilskih društev.

3. Pogoji za kandidiranje

Na javnem razpisu lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- imajo sedež in področje delovanja v Občini Šmartno ob Paki
oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene tudi člane,
ki so občani Občine Šmartno ob Paki, njihove dejavnosti pa
prispevajo k družbenemu življenju občanov Občine Šmartno ob
Paki;
- vpisani so v register opravljanja dejavnosti iz 1. člena najmanj 2
leti od datuma objave javnega razpisa;
- opravljajo neprofitno dejavnost;
- imajo urejeno evidenco članstva;
- redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt
aktivnosti za naslednje leto;
- izkazali so namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem
proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prvič prijavijo na javni
razpis,
- ki za sofinanciranje dejavnosti in programov v tekočem letu niso
podali prijave na druge javne razpise občine Šmartno ob Paki,
kar se potrdi s podpisom izjave,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.

4. Merila
Sredstva sofinanciranja se bodo dodelila v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini
Šmartno ob Paki in merili, ki so priloga k navedenemu pravilniku.
5. Višina sredstev

V letu 2018 znaša višina skupnih sredstev za sofinanciranje društev
17.000,00 EUR (PP 18033003). Za delovanje kulturnih in turističnih društev
se nameni 50 % skupnih sredstev, za delovanje socialnih in humanitarnih
društev se nameni 10 % skupnih sredstev, 40 % preostalih sredstev pa se
nameni sofinanciranju ostalih društev.

6. Prepoved dvojnega financiranja

Društva, ki se prijavijo za sofinanciranje svojih dejavnosti in programov na
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Šmartno
ob Paki za leto 2018 ali na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob
Paki v letu 2018, niso upravičena do sofinanciranja enakih programov
in dejavnosti po tem javnem razpisu. Sofinanciranje izvajanja rednih
dejavnosti in programov s področja kmetijstva in športa se namreč ureja
s posebni pravilniki, zato navedene dejavnosti niso predmet financiranja
po tem javnem razpisu.

7. Oddaja vlog

Društva, ki se bodo prijavila na javni razpis, morajo poleg vloge priložiti
še:
- poročilo o delu društva v letu 2017;
- vsebinski in finančni plan dela društva za leto 2018;
- evidenco vseh članov iz občine Šmartno ob Paki s plačano
članarino;
- kopijo odločbe o vpisu v register društev;
- podpisan osnutek pogodbe.
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati
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po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327
Šmartno ob Paki, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ 2018«, in sicer
najkasneje do 15. 3. 2018.
Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko oziroma bo do
15. ure tega dne oddana v tajništvu občine.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov
prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene vloge
ter vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Vloga na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v razpisnih
obrazcih oz. razpisni dokumentaciji.

8. Obravnava vlog, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih

razpisa
Obravnavo vlog bo izvedla strokovna komisija in ne bo javna. Strokovna
komisija bo obravnavala v roku posredovane vloge, in sicer po vrstnem
redu, po katerem so bile prejete.
Komisija bo ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Vlagatelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne vloge, bodo
pisno pozvani k njihovi dopolnitvi najkasneje v roku 8 dni od dneva
prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Tajnik občinske uprave Občine Šmartno ob Paki ali od njega pooblaščena
oseba bo izdal(a) sklepe o izboru prijavljenih programov in višini sredstev.
Na osnovi sklepov bo Občina Šmartno ob Paki z društvi in organizacijami
sklenila pogodbe o sofinanciranju programa.
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati
pritožbo v roku 8 dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila in pogoji za vrednotenje področij.
O pritožbi odloči župan v roku 30 dni od prejema pritožbe. Odločitev
župana je dokončna. O dokončni odločitvi obvesti župan tudi Komisijo za
izvedbo javnega razpisa.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču
Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci
letnega programa športa.
Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne
bo odzval, se bo štelo, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
O dokončnem izidu javnega razpisa bo Občina Šmartno ob Paki vse
prijavitelje obvestila v 30 dneh od izteka pritožbenih rokov iz predhodnega
odstavka.

9. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o
javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave (od 6. 2. 2018) do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani www.smartnoobpaki.si ali
na Občini Šmartno ob Paki v času uradnih ur v tajništvu.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na
tel. št. 03/898 49 50 (Klara Hržica) ali 03/898 49 65 (Darja Lesjak) v času
uradnih ur Občine Šmartno ob Paki.
Številka: 039-0001/2018-1
Datum: 5. 2. 2018
Pripravila: 		
Darja Lesjak, univ. dipl. prav.

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

Utrip občine
Na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
za obdobje od 2014 do 2023 (Uradni list RS, št. 26/2014), 10. člena Zakona
o športu (ZSpo, Uradni list RS, št. 29/2017), 7. in 9. člena Pravilnika o
sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MOV, št. 21/2017) in Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki
za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) objavlja Občina Šmartno
ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki (v nadaljevanju OŠOP)
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa
v občini Šmartno ob Paki za leto 2018
1. Naročnik in financer javnega razpisa:
Občina Šmartno ob Paki (v nadaljevanju OŠOP), Šmartno ob Paki 69,
3327 Šmartno ob Paki
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa po naslednjih vsebinskih sklopih:
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport;
- kakovostni šport;
- vrhunski šport;
- športna rekreacija.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu
so:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja;
3. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne;
4. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
5. športniki posamezniki.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) športna društva, zveze športnih društev, ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu
- so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom,
- imajo zagotovljene vse pogoje za opravljanje dela v športu,
- so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem
proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prvič prijavijo na javni razpis,
- občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in o
doseženih rezultatih,
- imajo urejeno evidenco članstva,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
b) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v športu
- imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini,
- imajo prijavljene dejavnosti pri pristojnem registru najmanj dve (2) leti,
- imajo zagotovljene vse pogoje za opravljanje dela v športu,
- so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem
proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prvič prijavijo na javni razpis,
- občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter o
doseženih rezultatih,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
c) športniki posamezniki
- imajo stalno prebivališče v občini,
- so registrirani kot člani posameznega športnega društva najmanj dve (2)
leti,
- imajo status športnika,
- so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem
proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prvič prijavijo na javni razpis,
- občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter o
doseženih rezultatih,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in
meril za vrednotenje, ki so določena v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja
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letnega programa športa v občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št.
21/2017).
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo sredstev
18059001 PROGRAM ŠPORTA
33.700 EUR
18051001 Športna vzgoja otrok in mladine 1.500 EUR
18051002 Kakovostni šport
28.700 EUR
18051004 Vrhunski šport
1.500 EUR
18051006 Športna rekreacija
2.000 EUR
Sredstva, namenjena za športno vzgojo otrok in mladine se enakovredno
razdelijo med prijavljene kakovostne športnike, pri tem pa je najvišji znesek
na posameznika omejen na tretjino vseh sredstev, namenjenih za športno
vzgojo otrok in mladine.
Dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah morajo biti
porabljena v letu 2018.
6. Prepoved dvojnega financiranja
Vlagatelji, ki se prijavijo za sofinanciranje svojih dejavnosti in programov na
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v občini Šmartno ob Paki
za leto 2018 ali na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki v letu 2018, niso
upravičeni do sofinanciranja enakih programov in dejavnosti po tem javnem
razpisu. Sofinanciranje izvajanja rednih dejavnosti in programov s področja
kmetijstva in delovanja društev se namreč ureja s posebni pravilniki, zato
navedene dejavnosti niso predmet financiranja po tem javnem razpisu.
7. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati
po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno
ob Paki, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 2018«, in sicer najkasneje
do 15. 3. 2018.
Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko oziroma bo do 15.
ure tega dne oddana v tajništvu občine.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov
prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene vloge
ter vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Vloga na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v razpisnih
obrazcih oz. razpisni dokumentaciji.
8. Obravnava vlog, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih
razpisa
Obravnavo vlog bo izvedla strokovna komisija in ne bo javna. Strokovna
komisija bo obravnavala v roku posredovane vloge, in sicer po vrstnem
redu, po katerem so bile prejete.
Komisija bo ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Vlagatelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne vloge, bodo pisno
pozvani k njihovi dopolnitvi najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema
pisnega poziva za dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Tajnik občinske uprave Občine Šmartno ob Paki ali od njega pooblaščena
oseba bo izdal(a) sklepe o izboru prijavljenih programov in višini sredstev.
Na osnovi sklepov bo Občina Šmartno ob Paki z izbranimi izvajalci
programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa.
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati
pritožbo v roku 8 dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila in pogoji za vrednotenje področij.
O pritožbi odloči župan v roku 30 dni od prejema pritožbe. Odločitev
župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za
izvedbo javnega razpisa.
MAREC, APRIL 2018
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Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču
Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci
letnega programa športa.
Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne
bo odzval, se bo štelo, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
O dokončnem izidu javnega razpisa bo OŠOP prijavitelje obvestila v 30
dneh od izteka pritožbenih rokov iz predhodnega odstavka.
9. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem
razpisu
Razpisna dokumentacija je od 6. 2. 2018 do izteka prijavnega roka, to

je 15. 3. 2018, dosegljiva na spletni strani www.smartnoobpaki.si ali v
sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. št.
03/898 49 50 (Klara Hržica) ali 03/898 49 65 (Darja Lesjak) v času uradnih
ur Občine Šmartno ob Paki.
Številka: 671-0001/2018-2
Datum: 5. 2. 2018
Pripravila:
Darja Lesjak, univ. dipl. prav.

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

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

javna razgrnitev in obravnava, so k sodelovanju povabljeni vsi občani.
Trenutno se izvaja druga faza, ki zajema obravnavo občinskih razvojnih
pobud in zbiranje pobud občanov.

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem
se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov ter razvojnih
potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega
razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter
določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt
je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh
posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za
življenje in delo njenih prebivalcev.

Občani, lastniki nepremičnin na območju občine, ste vabljeni, da v roku
do konca marca podate predlog spremembe namenske rabe. Glede na v
zadnjih letih zbrane informativne pobude se bo verjetno največ pobud
občanov nanašalo na spremembo namenske rabe iz nestavbnega v
stavbno zemljišče. V praksi to pomeni, da bo potencialni investitor, ki
ima zemljišče, na katerem trenutno ni možno graditi, ker je na primer
namenjeno le za kmetijsko rabo, podal vlogo za spremembo v stavbno
zemljišče. Ker pa se nam v prihodnjih letih obeta sprememba davčne
zakonodaje na področju obdavčitve nepremičnin, ki bo obdavčila
tudi nepozidana stavbna zemljišča, se pričakuje tudi porast pobud za
spremembo iz stavbnega v nestavbno zemljišče. Tekom priprave bodo
obravnavane tudi druge pobude npr. sprememba iz gozda v kmetijsko
rabo in podobno. Vse prejete pobude bo izdelovalec OPN-ja analiziral
in ocenil s strokovnega vidika in z vidika izpolnjevanja predpisov. Na
podlagi tega bo pripravljen osnutek OPN-ja in s tem pričetek usklajevanja
z državnimi organi, ki je časovno najbolj zahtevno. Na podlagi veljavnih
predpisov je ocenjeno, da bi lahko bil nov OPN sprejet do leta 2021.

Drago Kovač, tajnik občinske uprave

Na območju občine Šmartno ob Paki je trenutno v veljavi kakovosten
prostorski načrt, ki ga je sprejela takratna Skupščina občine Velenje in
je bil v zadnjih tridesetih letih le dvakrat dopolnjen. K pripravi novega
OPN-ja je občina konec leta 2017 pristopila zaradi spremenjenih zahtev
države pri prikazu urejanja prostora in enotnega obravnavanja na nivoju
celotne države.
Za izdelavo OPN-ja ima občina sklenjeno pogodbo z družbo ZEU,
družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. iz Murske sobote, ki je na
javnem razpisu podala najugodnejšo ponudbo, kar vključuje tako
ceno kot kakovost za že izvedene OPN-je. Izvajalec je dolžan pripraviti
vse strokovne podlage, analize in elaborate, ki so podlaga za sestavo
usklajenega predloga OPN-ja, ki ga po pridobitvi vseh soglasij državnih
organov sprejme občinski svet. Celoten postopek do sprejema OPN-ja je
razdeljen v 21 faz in vsaj v dveh fazah, to je zbiranje pobud občanov ter

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig
izobrazbene ravni I.
Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu
RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig
izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost
v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih
odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti
in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR.

Občani, ki želite sodelovati s pobudami za svoja zemljišča, ste vabljeni, da
svoje predloge podate na obrazcu, ki je na voljo na občinski spletni strani
in v prostorih občinske uprave. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko
obrnete na uslužbenca uprave Jožeta Sinurja (ob ponedeljkih in torkih)
ali Draga Kovača.

Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja
šolnine do največ 2.500,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja
posameznikom:
# ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem
javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo
ali manj;
# ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31.
8. 2018);
# so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
- za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do
2017/2018,
- za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.
Prijavni obrazec in druge informacije so dostopne na www.skladkadri.si.

JAVNI RAZPIS ZA MG
Občinska uprava

Od 5. 2. 2018 do vključno 15. 3. 2018 je na spletni strani občine
Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.si objavljen Javni
razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva
– podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu 2018, kjer so poleg
besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazci. Sredstva v skupni
višini 3.500,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2018 za
naslednje ukrepe:
1. spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge,
2. spodbujanje usposabljanja in izobraževanja,
3. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
ali razvoj,
4. spodbujanje novih delovnih mest,
5. socialno podjetništvo.
MAREC, APRIL 2018

JAVNI RAZPIS ZA MKČN
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 1. 2. 2018 do vključno 15. 3. 2018 na
spletni strani občine Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.

si objavljen Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za
obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto
2018, kjer je poleg besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazec. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu
občine za leto 2018.
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VABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2018
Čistilna akcija na območju Občine Šmartno ob Paki bo potekala v
soboto, 24. marca 2018, od 8.00 do 12.00 in se bo zaključila pri
Mladinskem centru z manjšo pogostitvijo. Udeleženci čistilne akcije se
zjutraj zberejo na lokacijah, ki so navedene v spodnji preglednici, kjer
bodo predsedniki vaških skupnosti ali njihovi namestniki razdelili nekaj
vreč za pobrane odpadke. Vse udeležence prosimo, da sami poskrbijo
za primerno zaščitno obleko, obutev in opremo. Opozarjamo, da se
vsak udeležuje čistilne akcije na lastno odgovornost, zato poskrbite
za svojo varnost.

Vabljeni tudi člani društev, ki se pridružijo vaškim skupnostim. Šlo
bo za običajno čistilno akcijo, torej se čiščenje izvaja ob poteh,
cestah, ob železnici, divjih odlagališčih, nikakor pa to ni čiščenje
lastnih domov. Temu je namenjeno zbiranje kosovnih odpadkov
po gospodinjstvih, ki poteka preko celega leta na klic oziroma
naročilnico, in odprtje zbirnega mesta vsako 1. in 3. soboto v
mesecu.
Ob napovedi neprimernih vremenskih razmer (sneg, močno deževje)
se čistilna akcija prestavi na soboto, 7. aprila 2018.

Lokacije zbirnih mest po posamezni vaški skupnosti so prikazane v
naslednji preglednici:

VABLJENI!

VAŠKA SKUPNOST
GAVCE-VELIKI VRH
GORENJE
MALI VRH
PAŠKA VAS
PODGORA
REČICA OB PAKI
SKORNO
SLATINA
ŠMARTNO OB PAKI
VELIKI VRH-GAVCE

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

PREDSEDNIK VS
DRAGO NEŽMAH
MIRAN DOBRAVC
TOMAŽ LESNJAK
FRANC DROFELNIK
GREGOR BRATKOVIČ
NATALIJA ZABUKOVNIK
ŽIGA GORJUP
JURE PART
ROMANA MAROVT
DRAGO HRAMEC

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

Pestro in družabno

60 LET MOPZ FRANC KLANČNIK
Člani MoPZ Franc Klančnik

Leto 2018 je za zbor Franca Klančnika jubilejno. Letos mineva 60 let,
odkar so se zbrali štirje ustanovni člani: brata Anton in Vinko Likeb,
Franc Rudnik in Ivan Bizjak pod vodstvom Franca Klančnika. Število
članov se je skozi leta vztrajno povečevalo in tako danes zbor šteje 30
članov, vodi pa ga Marko Lekše. V čast 60. obletnice delovanja bomo
novembra pripravili jubilejni koncert, za katerega so priprave že stekle.
Kot uvod v jubilejno leto smo že konec lanskega novembra pripravili

ZIMSKI POHOD KULTURNEGA DRUŠTVA
GORENJE
Dragica Verbič

»Šmarško podoknico«, ki je temeljila na ljudskem petju. S tem
smo se želeli spomniti, kako so prvi pevci zbora prešli iz ljudskih
pesmi na zborovsko petje. S Šmarško podoknico smo z igro in
petjem prikazali, kako se je nekoč vasovalo. Ker je bila podoknica
lepo sprejeta, smo izvedli več ponovitev. Pri tem projektu nam
je pomagala vokalna skupina Fortuna iz Vinske Gore, tekst pa je
prispevala domačinka Barbara Trebižan. Ob tej priložnosti bi se
jim radi še enkrat lepo zahvalili. Prav tako hvala vsem, ki ste si
podoknico ogledali in s tem ustvarili prijetno vzdušje v dvorani.
Poleg vseh obveznosti imamo v letošnjem letu z zborom v načrtu tudi
izlet, ki bo potekal v mesecu maju, in sicer od 11. do 13. maja. Obiskali
bomo Prago, tam živeče Slovence, ogledali si bomo njihovo bogato
zgodovino in uživali, kot člani zbora znamo. Drage občanke, občani,
simpatizerji MoPZ Franc Klančnik, vljudno vabljeni, da se nam na
omenjenem izletu pridružite. Število se iz dneva v dan povečuje, ker
pa smo s kapaciteto omejeni, z rezervacijo ne odlašajte. Več o samem
izletu si lahko preberete na spletni strani www.kulturaobpaki.si.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na
naslednjem
kontaktu
051/690-011
(Dejan
Vodovnik).
V poletnih mesecih se bomo s pomočjo PD Šmartno ob Paki povzpeli
na naš najvišji vrh Triglav. S tem si želimo napolniti našo dušo in še
okrepiti vezi znotraj zbora. Slednje za nekatere člane zbora predstavlja
izziv, za druge možnost prvič osvojiti najvišji vrh Slovenije, vsekakor
pa bo odlično izhodišče za nadaljnje delo.
Kot vidite, se nam dogaja, zato nas spremljajte in se nam pridružite na
katerem od naših dogodkov, da bo še bolj veselo.

V četrtek, 8. 2., smo se kljub novo zapadlemu snegu podali na
tradicionalni zimski pohod ob kulturnem prazniku. Letos je bil res
zimski. Šport razgiba telo, kultura pa srce. Na pohodu smo poskrbeli
za oboje.
Zbrali smo se pred Kulturnim domom. Pot nas je vodila preko
Slatin, Ljubije in Skornega nazaj v Gorenje. K prijetnemu vzdušju
med pohodniki je pripomoglo lepo vreme in zimska idila, ki nas je
spremljala vso pot. Daljši postanek smo imeli pri domačiji Župan v
Skornem. Po okrepčilu smo nekaj časa namenili kratkemu kulturnemu
programu ob kulturnem prazniku. V njem smo omenili pisatelja Ivana
Cankarja, saj se letos spominjamo 100-letnice njegove smrti. Pohod
smo zaključili s toplo malico in z druženjem v Kulturnem domu v
Gorenju. Vsako leto se nam pridružijo novi pohodniki, tudi letos je
bilo tako. Vabljeni na zimski pohod tudi v prihodnjem letu.

MAREC, APRIL 2018
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IZLET JUŽNA ČEŠKA IN ZLATA PRAGA
MoPZ Franc Klančnik ob svojem jubilejnem 60. letu delovanja vabi
vse simpatizerje zbora, občanke in občane ter ljudi, katerim je moška
pesem ljuba, na izlet »JUŽNA ČEŠKA IN ZLATA PRAGA« od 11. do 13.
maja 2018.
Program izleta:
1. dan: SLOVENIJA–ČEŠKY KRUMLOV–ČEŠKE BUDJEVICE–PRAGA
Odhod avtobusa ob 3.00 zjutraj iz Šmartnega ob Paki. Sledi
nadaljevanje vožnje v smeri Linza, Freistadta in mejnega prehoda
Dolnje Dvorište na Češko. Idilično vožnjo bomo nadaljevali ob reki
Vltavi mimo gradu Rožemberk do Češkega Krumlova, majhnega,
zelo očarljivega mesteca. Sprehodili se bomo do osrednjega trga
in si ogledali staro mestno jedro z mestno hišo ter cerkvijo sv. Vida.
Tako se boste lahko na lastne oči prepričali, da mesto ni zastonj pod
zaščito UNESCA. Sledi ogled gradu. Po ogledu nadaljevanje vožnje
do mesta Češke Budejovice, ki so upravno središče južne Češke.
Med sprehodom po mestu si bomo ogledali glavne znamenitosti,
med drugim največji trg na Češkem, ki ga obdajajo lepe meščanske
renesančne in baročne stavbe, vodomet, mestno hišo in znameniti
»črni stolp«, na katerega se je moč povzpeti. Po ogledih vožnja proti
Pragi. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

Mladarije
preko Karlovega mostu
prečkali reko Vltavo,
ki vijuga skozi mesto
in stopili na tla Male
strane. Na Vaclavskih
namestih boste imeli
nekaj prostega časa za nakupovanje ali samostojno pohajkovanje po
mestu. Večerja in nočitev.
3. dan: PRAGA–SLOVENIJA
Po zajtrku si bomo ogledali še Hradčane: Strahovski samostan, kapelo
Loreto, ki hrani neprecenljive dragocenosti (zlate kelihe in monštrance,
najlepša ima vkomponiranih več 100 različnih diamantov in drugih
dragih kamnov), katedralo sv. Vita, Zlatno uličko, romansko cerkev sv.
Jurija, Plečnikove vrtove, Kraljevo palačo … Po ogledih vožnja proti
domu (preko Dunaja), kamor bomo prispeli v večernih urah.
CENA: 199,00 EUR pri udeležbi 45 oseb na 49-sedežnem avtobusu ali
55 oseb na 60-sedežnem avtobusu (plačilo ob prijavi 50 EUR).
CENA VKLJUČUJE: - prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik,
TV, video, cd-player) - cestnine in parkirnine, go box Avstrija - 2x
polpenzionsko namestitev v hotelu 3* (dvoposteljne sobe) v Pragi vstopnino za ogled kapele Loreto in gradu Hradčani z Zlatno uličko
ter katedralo sv. Vida.

2. dan: PRAGA
Po zajtrku sledi začetek ogledov. Sprehodili se bomo skozi »prašno
brano« (Smodniški stolp), kot nekdaj češki kralji se bomo sprehodili
do »Staromestskih namesti« (Staromestni trg) in si ogledali najstarejši
del mesta (Mestno hišo, Tynsko cerkev, spomenik reformatorju
Janu Husu, Židovsko četrt …). Po krajšem počitku in kavici bomo

Več informacij glede samega izleta najdete na internetni strani KD
Šmartno ob Paki www.kulturaobpaki.si.

VOLILNO LETO TUDI ZA TURISTIČNO DRUŠTVO

Društvo s kulinaričnimi delavnicami sodeluje v projektu LAS-a ZSŠD
Integralni turistični proizvod zeliščarske dediščine. 22. junija bo
društvo pripravilo delavnico I – uporaba zelišč v kulinariki, 23. junija
pa bomo sodelovali na Festivalu zeliščarstva v Mozirju. V okviru
projekta se bodo tri članice udeležile usposabljanja za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije - zeliščar. V okviru projekta LAS-a
Festival domačih okusov in tradicije bo društvo za naročnika Javni
zavod Mladinski center izvedlo tudi dve kulinarični delavnici, na
katerih bomo pripravljali domače jedi.

Boža Polak, predsednica TDŠ

19. januarja je potekal občni zbor Turističnega
društva Šmartno ob Paki. Poleg obravnave poročil za
leto 2017 ter sprejema programa dela in finančnega
načrta za leto 2018, smo na občnem zboru opravili
tudi volitve predsednika društva, tajnika, blagajnika,
upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije za
obdobje 2018–2022. Vodenje Turističnega društva je tudi v obdobju
2018–2022 zaupano dosedanjemu vodstvu.
Program društva za leto 2018 je zelo pester. V programu ostajajo
tradicionalne prireditve, katerih organizator je Turistično društvo
Šmartno ob Paki: kuhanje enolončnic in štrukljev v Martinovi vasi (3.
6.), vaške igre (24. 6., rezervni termin v primeru slabega vremena je 1.
7.), pozdrav jeseni (6. 10.), gospodarjev krst vina v vinskih kleteh (8.
11.), blagoslov adventnega venčka (2. 12.) in delavnica »Po praznikih
diši« (15. 12.).

OBČNI ZBOR DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek
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Rezervacije in dodatne informacije: g. Dejan Vodovnik, 051 690 011
Dobro vzdušje je zagotovljeno, se vidimo!

Čez leto bodo potekale različne delavnice na temo zeliščarstva,
kozmetike in kulinarike. Društvo se bo udeležilo različnih promocijskih
dogodkov. Prvi večji promocijski dogodek je bil že v začetku februarja,
in sicer sejem Natour Alpe Adria v Ljubljani. V letošnjem letu se je
društvo lotilo tudi obnove brunarice v Martinovi vasi. Ker obnova
predstavlja velik finančni strošek, upamo, da bo obnova v celoti
zaključena leta 2019, ko društvo praznuje 30. obletnico delovanja.
Tudi v letu 2018 bo dejavnost društva usmerjena v povezovanje z
lokalno skupnostjo, društvi in zavodi znotraj občine in izven njenih
meja.

V petek, 9. 2. 2018, smo v dvorani Kulturnega doma Šmartno ob Paki
izvedli volilni občni zbor Društva vinogradnikov.
Občni zbor je s pozdravom prisotnih pričel predsednik DV Šmartno
ob Paki, Peter Krajnc, ki je najprej pozdravil povabljene goste,
predstavnike društev, članice in člane društva. Pevci Moškega
pevskega zbora Franc Klančnik in člani Društva vinogradnikov so
izvedli kulturni program, nato pa se je pričel uradni del občnega
zbora. Delovni predsednik zbora je bil Franc Podgoršek.
Letos smo poleg predstavitve poročila o delu društva, finančnega
poročila, poročila NO in Plana dela ter finančnega plana izvedli tudi
volitve organov društva.
Za predsednico društva je bila izvoljena Mojca Praprotnik. Novi
predsednici Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki želimo uspešno
delo, kar pa ji verjetno ne bo težko, saj je polna mladostnega elana in
želje po delu v našem društvu.

Mladarije

Pestro in družabno
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ZIMSKI REZ VINSKE TRTE
Alojz Slemenšek

Kljub sneženju in nizkim temperaturam se je veliko število članic in članov Društva vinogradnikov Šmartno ob
Paki udeležilo strokovnega srečanja z naslovom Zimski rez vinske trte, ki smo ga izvedli 12. februarja 2018 v
Malem Vrhu pri Jožetu Kuglerju, ta pa nam je z družino pripravil lepo dobrodošlico.
Najprej smo imeli v novi kleti kratko predavanje na temo zimskega reza vinske trte, nato pa še praktični
prikaz v vinogradu, kjer je bilo več kot 20 cm snega, a nas pri delu ni oviral. Znanje nam je predal g. Roman
Štabuc, univ. dipl. inž. kmet. s Kmetijskega zavoda Maribor. Poudaril je, da zimski rez trte ostaja najbolj
strokovno vinogradnikovo tehnološko opravilo, s katerim ustvarjamo izhodišče za nov vinski letnik. Z rezom
trte zagotavljamo pravilno razmerje med količino, kakovostjo in gospodarnostjo, ob tem pa vplivamo na trajno
ohranjanje obstoječih vzgojnih oblik in omogočimo vse pogoje za dolgoročno pridelavo stabilnih vsakoletnih
količin kakovostnega pridelka grozdja. Veliko smo izvedeli tudi o novitetah reza vinske trte in prejeli napotke,
kako izvajati rez v letu 2018. Letos je to opravilo še posebej pomembno, saj je bila lansko leto ponekod huda
pozeba, to pa pomeni, da bo tudi zimski rez drugačen.

PATER GRŽAN O POMEMBNIH SPOROČILIH ZA
ČAS, V KATEREM ŽIVIMO
Erika Ažman, predsednica Društva korak naprej
Ob 500-letnici reformacije smo v Društvu korak naprej v goste povabili
patra Karla Gržana, da z nami podeli svoja razmišljanja in izkušnje, ki si
jih je nabiral na svojih življenjskih prizkušnjah. Pater Karel Gržan, ki je
predstavil novo knjigo 95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma, je
še enkrat dokazal, da je karizmatični predavatelj in prav slednjemu v
zadnjem času namenja veliko svoje energije. Pravi, da ga predavanja
polnijo. Polnijo pa tudi poslušalce, saj ob njegovih srčnih, iskrenih,
sočutnih besedah težko ostanemo ravnodušni. In tako je bilo tudi v
sredo, 24. januarja, ko nam je želel sporočiti, 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, pa iskreni do drugih in najprej do samih sebe.
Kljub temu da je bila tema resna, smo se ob koncu pogovora nasmejali
anekdotam iz njegovega vsakdana, ki nam jih je pripovedoval. Še
nekaj časa smo veselo klepetali in se sladkali z dobrotami naših
gospodinj.

OBVESTILA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev Šmartno ob Paki sprejema prijave za
drugo skupino udeležencev vadbe pod vodstvom magistrice
kineziologije in diplomirane fizioterapevtke Maje Bric. Zaradi
omejenega števila udeležencev svetujemo, da s prijavo pohitite.
Prijavite se lahko vsako sredo od 9.00 do 11.00 v pisarni društva.
Telefon: (03) 5885 257 (Romana Marovt) in 041 416 562.
Naš moto se glasi: »RAZGIBAJMO TELO!«

KNJIŽNICA ŠMARTNO OB PAKI
Darinka Bizjak

V torek, 6. marca, ob 19. uri se bo v sklopu pogovorov »O Šmarčanih
malo drugače« Tatjana Vidmar pogovarjala s Francem Šmercem o
majhnih žuželkah in o čebelici Maji, o tem, da brez čebel ne bi bilo
življenja in človeštva, ter o tem, da je od leta 2017 20. maj razglašen
za svetovni dan čebel.
V ponedeljek, 12. marca, ob 18. uri ste vabljeni na redno mesečno
otroško druženje Ta vesela urica, kjer bomo poslušali pravljice,
ustvarjali, se igrali ter razgibali telo in možgančke. Pravljičnoustvarjalno-družabna delavnica je namenjena otrokom od 4. leta
dalje, vodila jo bo Darinka Bizjak.
Zvok gongov uravnava delovanje možganov, ki ob poslušanju preidejo
v frekvenco alfa ali celo theta stanja. Pozitivni učinki: izboljša notranje
procese fizičnega telesa, poveča intuicijo, izboljša komunikacijo in
koncentracijo, čustveno in miselno očiščuje, nudi globoko doživetje
na vseh nivojih. Zvočne kopeli se lahko udeležite v ponedeljek, 19.
marca, ob 19. uri.

LETOVANJE V TERMAH »LAKTAŠI« OD 22. 5. 2018 DO 29. 5. 2018
V ceno je vključeno naslednje:
- polni penzion,
- dva zdravniška pregleda,
- tri terapije dnevno,
- neomejeno kopanje v bazenu,
- pitje termalne vode,
- izleti po Republiki Srbski.
Cena: 220 EUR + 50 EUR za prevoz
Rok prijave je 22. 4. 2018.
Prijavite se lahko osebno v pisarni DU vsako sredo od 9.00 do 11.00.
Informacije: (03) 5885 257 (Romana Marovt)

Na ogled so razstave:
- Sadovnjak pozimi; izložbeno okno knjižnice so s svojimi izdelki
osvežili Oranžni in Rdeči palčki (otroci, stari 4–6 let) s pomočjo
vzgojiteljic iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki.
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v Šmartnem ob Paki (stalna
razstava); velika okna knjižnice do nadaljnjega krasi razstava Oskarja
Hudalesa, pisatelja, prevajalca in učitelja, ki je med drugim služboval
tudi v našem Šmartnem ob Paki, na kar smo upravičeno ponosni.
- Eko Vrtec Velenje: Po poteh in stezicah našega mesta (v odpiralnem
času knjižnice); letošnja prednostna naloga Vrtca Velenje poteka
pod naslovom: Varna mobilnost, kjer povezujejo elemente eko vrtca,
zdravega vrtca, fitpedagogike, gozdnega vrtca in NTC učenja. Sadovi
projekta so predstavljeni na razstavi Po poteh in stezicah našega
mesta.
Odpiralni čas knjižnice Šmartno ob Paki:
- ponedeljek: 14.00–18.00,
- torek: 12.00–18.00,
- četrtek 10.00–16.00.
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Med ljudmi

V OBJEMU SPOMINOV JUBILANTA JOŽETA
NAPOTNIKA
Jože Aristovnik

Ne sme mimo vas
zadnjem času pristne scenske podobe naravnega okolja zamenjali
digitalni svetlobni efekti. Pri tem si Jože težko predstavlja
festival Melodije morja in sonca, ne da bi bilo publiki dano ob prijetnih
melodijah uživati tudi ob vizualnih efektih sinjega morja, v katerem
odseva sonce.
Piko na »i« ali češnjo na torti Jožetove bogate življenjske zgodbe
vsekakor predstavlja dogodek izpred devetih let, ko je Milico in Jožeta
v kapelici ob Domu na Kredarici v prisotnosti 250 svatov iz vrst njunih
prijateljev in znancev, cerkveno poročil župnik in Jožetov prijatelj
Izidor Pečovnik-Dori. Poročila sta se v narodnih nošah, v katerih sta se
povzpela po poti na Triglav s Pokljuke. S to gesto je Jože na najlepši
način izpolnil davno željo svoje soproge Milice, da bi se v narodni noši
povzpela na našega očaka.

V družbi svojih številnih prijateljev in znancev je naš častni občan Jože
Napotnik v petek, 16. februarja, na dan, ko je dopolnil 80 let, v prostorih
Kulturnega doma v Šmartnem ob Paki, proslavil svoj okrogli jubilej.V
prisrčnem programu, ki se je na odru šmarškega Kulturnega doma
odvijal kar 3 ure, so se njegovemu častitljivemu življenjskemu jubileju
poklonili številni prijatelji in znanci. Moderatorja prireditve Jože
Krajnc in Franci Podbrežnik sta nas popeljala v kaleidoskop številnih
nastopajočih, ki so želeli prijatelju Jožetu dodati kamenček v mozaik
slovesnosti ob njegovem jubileju.Tako so se mu med drugim poklonili
člani Moškega pevskega zbora Franc Klančnik, ansambel Spev, Vitezi
polk in valčkov, s svojim nastopom pa ga je prijetno presenetil sam
Alfi Nipič. Poklonili so se mu tudi pevci in citrar iz Kulturnega društva
Milan Jarc iz Škocjana, ki vsako leto v Poletnem gledališču Studenec
organizirajo odmevne predstave na prostem, za katere scene že preko
20 let ustvarja prav Jože Napotnik.
Mejniki Jožetove pestre biografije
Rodil se je na Zimovi domačiji v Gavcah leta 1938 kot dvojček z
imenom Ivan. Bil je slaboten in niso mu napovedovali dolgega
življenja, zato so v krstno knjigo vpisali le brata dvojčka Jožeta. In, glej
ga zlomka, Jože je tri dni po rojstvu umrl, Ivan pa ostal živ in župnik je
odločil: »Nič ne bomo spreminjali tistega, kar je napisano v knjigi.« In
Ivan je postal Jože Napotnik.
Otroška leta je preživel med osmimi brati in sestrami ter očetom
Tonetom in mamo Lucijo.
Med vojno je bilo hudo, se spominja Jože, na srečo pa je bila družina
enotna. Na žalost mu je en brat padel v partizanih, drugega so ujeli v
Italiji, tretji pa se je kot 14-letnik smrtno ponesrečil v igri z orožjem.
Po končani osnovni šoli je Jožetov ravnatelj poiskal slikopleskarja in
soboslikarja Ivana Novaka iz Šoštanja, ki ga je vzel v uk. Risal je tako
dobro, da je mojster njegove slike prodajal in se tako preživljal.
Njegova prva zaposlitev je bila v tovarni Gorenje v vasi Gorenje, kjer
je barval kmetijske stroje, predvsem mlatilnice, ki so jih izdelovali. Ko
so v Gorenju dobili nov stroj za barvanje mehanizacije, se je zaposlil v
velenjskem rudniku, kjer je v Žgankovih časih udarništva risal table z
opozorili »Ne hodi po travi« in podobno, ki so jih postavljali po parkih
v razvijajočem se mestu. Ko se je Gorenje preselilo v Velenje, se je Jože
vrnil k svojemu prvemu delodajalcu.
Za Gorenje je risal reklame in postavljal razstavne prostore na sejmih
po vsej Evropi. Za Gorenje je poslikal preko 2600 avtomobilov, ki so jih
njihovi serviserji uporabljali po vseh republikah nekdanje Jugoslavije.
Kar 3 mesece je delal reklame za Gorenje na olimpijskih igrah v
Sarajevu leta 1984.
Po 15 letih službovanja v Gorenju je šel med »svobodnjake« in takrat se
je odprlo povsem novo poglavje njegovega umetniškega ustvarjanja
– ustvarjanje čudovitih scen. Svoje prve prave scene je Jože delal za
znamenite planinske plese v Velenju. Preko direktorja VTV-ja Rajka
Djordjeviča je spoznal Vinka Šimeka in za njegovo Marjanco je pričel
izdelovati scenske podobe. Po tem se mu je odprl prostor širom po
Sloveniji in kmalu je postal redni »hišni scenski mojster« festivalov
narodno-zabavne glasbe na Vurberku, Ptuju, Števerjanu, Graški Gori,
Alpskem večeru ter Slakove prireditve Boš videl, kaj dela Dolenjc, za
katero je postavil svojo največjo sceno doslej – dolžine 42 in višine
12 m, na kateri je upodobljena znamenita Slakova Trška gora. Zadnjih
23 let vsako leto redno sodeluje pri scenski postavitvi Poletnega
gledališča Studenec za njihove vsakoletne predstave na prostem.
Kar malce resignirano pri tem ugotavlja, da so sodobni trendi v
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Pomen vloge njegove življenjske sopotnice
Kar nekoliko obrabljeno že zveni fraza, da za vsakim uspešnim moškim
stoji uspešna ženska, vendar Jože na vsakem koraku rad poudari,
koliko mu je na njegovi bogati ustvarjalni poti pomenila pomoč in
podpora življenjske sopotnice Milice. Ne samo, da ga je razumela
in vzpodbujala, vseh 27 let njunega skupnega sobivanja mu je tudi
nesebično pomagala pri njegovem ustvarjanju, predvsem ko je šlo
za velike scenske postavitve za glasbene prireditve širom Slovenije.
Ona je bila tista, ki je na šivalnem stroju skupaj sešila vsa poslikana
platna, ki so potem na prizorišču tvorila zaključeno scensko podobo,
pomagala pri prevozu do kraja postavitve in pri sami postavitvi scene,
da je bilo do takrat, ko se je koncert, festival ali gledališka predstava
pričela vse »tiptop«, kot radi rečemo. Nekoč sta v dveh dneh na
različnih prizoriščih po Sloveniji postavila kar štiri scene.
Oris umetniške romantične duše, ki s svojimi očmi sliši
blagozvočne melodije
Umetniški svet našega slikarja samouka
Jožeta Napotnika nam odslikava svet
naše zahajajoče romantične preteklosti,
ki jo, žal, preplavljajo sodobnejši
digitalni efekti. Naš Jože z občutkom kot
»poslednji Mohikanec« v nas obuja skrb
za našo naravo, ki jo počasi izgubljamo
in jo le malokje ohranjamo kot rezervate
naše avtohtone pokrajine in zdravega
življenjskega ambienta.
Ves čas svojega umetniškega ustvarjanja
je zelo rad upodabljal pristno naravo.
Vedno se ji je želel čimbolj približati z
realističnimi barvami. Zanj so si glasba
in barve zelo blizu. V njegovih čudovitih
barvah so skrite vse melodije sveta. Ko ustvarja, te melodije v njem
kar same zapojejo. Zanj umetnost ni nikoli končana, zato so tudi
vsa njegova umetniška dela, od čudovitih slik na platnu do scenskih
podob, nedokončane simfonije.
Jože ima redek dar, da s svojimi očmi sliši blagozvočne melodije, ki
nam jih podarja glasba, in jih dopolnjuje s čudovito barvno paleto.
Dragi slavljenec Jože,
v življenju mnoge si nevihte moral preživeti,
zdaj so mimo vse te ihte, zmogel si jih z leti.
Če je osemdeset let prag nekega življenja,
naj prek njega tvoj korak v bodočnost lepo se začenja!
Vsem čudovitim iskrenim željam ob 80. rojstnem dnevu se pridružuje
tudi uredništvo glasila ŠOP.

Pestro in družabno

BOLJŠI PLANET ZA VSE GENERACIJE
Edita Tamše

AZ Ljudska univerza Velenje s partnerjema UPI – ljudska univerza
Žalec in Hiša sadeži družbe Žalec zaznamovala prvo leto izvajanja
projekta VEČGENERACIJSKI CENTER PLANET GENERACIJ –
Vključenih več kot 3.500 uporabnikov različnih starosti in
socialnih ozadij.
Večgeneracijski center Planet generacij je pričel z delovanjem v
začetku januarja 2017 na območju Upravnih enot Velenje, Žalec in
Mozirje, v sodelovanju z enajstimi občinami in šestnajstimi socialnimi
in izobraževalnimi organizacijami. Številne aktivnosti potekajo na
sedežu večgeneracijskega centra na Ljudski univerzi v Velenju ter
pri obeh partnerjih v Žalcu. Zaradi zagotavljanja boljše dostopnosti
uporabnikom, se vsebine odvijajo na različnih lokacijah v Šoštanju,
Šmartnem ob Paki, Nazarjah, Rečici ob Savinji, Lučah, Žalcu, Braslovčah,
Polzeli, Preboldu in na Vranskem. Namen Večgeneracijskega centra
Planet generacij je ponujati različne preventivne programe, ki
zagotavljajo socialno vključenost ranljivih skupin, zmanjšujejo
tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost.
Veseli smo, da nam je uspelo v okolju vzpostaviti izjemno prepoznaven
Večgeneracijski center Planet generacij, ki se je razširil kot požar.
V enem letu ga je obiskalo več kot 3.500 uporabnikov, v veliki meri
ljudje iz ranljivih ciljnih skupin, ki se k nam vedno znova radi vračajo.
Tovrstne vsebine in aktivnosti so na območju savinjske regije še kako
pomembne in potrebne.
Udeležba v aktivnostih je za uporabnike prostovoljna in brezplačna,
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ljudje pa vidijo dodano vrednost predvsem v možnostih za druženje,
pridobivanje novih znanj in veščin, spoznavanje novih ljudi in
izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja.
Želimo ustvariti lepši planet za vse generacije, ki bodo bivale v sožitju,
si izmenjevale znanje in prenašale izkušnje iz generacije na generacijo.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.
Vabljeni na brezplačne aktivnosti Planeta generacij:
v Mladinski center Šmartno ob Paki:
- računalniške delavnice – v ponedeljek, 5. 3. 2018, ob 15.00 uri
- računalniške delavnice – v ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 15.00 uri
- računalniške delavnice – v ponedeljek, 19. 3. 2018, ob 15.00 uri
- delavnica z Eleno Sofijo Seničar: Rak – bolezen odnosov – v
sredo, 21. 3. 2018, ob 18.00 uri.
Program mesečnih aktivnosti najdete na spletni strani www.
planet-generacij.si
Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. »Naložbo sofinancirajo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter lokalne
skupnosti.«
Kontakt:
AZ Ljudska univerza Velenje
Večgeneracijski center Planet generacij
Titov trg 2
3320 Velenje
T: 041 324 646
edita.tamse@lu-velenje.si

Mladarije

MAREC BO V MLADINSKEM CENTRU
POSVEČEN ŽENSKAM IN OTROKOM
Urban Hrastnik

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki smo v novo leto že tradicionalno
vstopili s prireditvijo Pozdrav novemu letu, katero pripravljamo
skupaj z Občino Šmartno ob Paki. Zbralo se je lepo število občank
in občanov ter tudi drugih obiskovalcev. Na prireditvi smo razglasili
naj osebnost leta 2017, letos je to postala Mojca Praprotnik. Mojci
čestitamo in želimo veliko uspehov tudi v prihodnje. Dogajanje v
januarju in februarju so v našem Mladinskem centru zaznamovale
različne delavnice. Tako smo gostili delavnico meditacije z
zdravljenjem, jogo smeha, delavnico numerologije, računalniške
delavnice … Tudi pustno vzdušje ni moglo mimo nas, gostili smo
pustovanje Kluba študentov šmarške fare in veselo rajanje Društva
prijateljev mladine Šmartno ob Paki. Pretekli vikend smo izvedli
prvo izmed dveh kulinaričnih delavnic priprave tradicionalnih
jedi v Šmartnem ob Paki, katere pripravljamo v sklopu operacije
sodelovanja med LAS-i z naslovom Festival domačih okusov in
tradicije. Naslednja kulinarična delavnica bo potekala v soboto, 3.
3., od 9. ure dalje v dvorani Marof. Na delavnico se lahko prijavite
preko elektronskega naslova pisarna.mc@gmail.com. Ta teden je pri
nas še posebej živahno, saj se odvijajo otroške počitniške delavnice,
na katerih skupaj z otroki ustvarjamo in se zabavamo. Vsi otroci lepo
povabljeni, da se nam pridružite! Pretekli petek so za zvrhano mero
dobrega rock'n'rolla poskrbeli člani skupine Smooth Band s pevcem
Klemnom Finkštom na koncertu ALOHA Elvis! Preigravali so dodobra
vsem poznane Elvisove uspešnice, Klemen pa je z odličnim vokalom
resnično pričaral vzdušje kralja rocka.
Pred nami je pestro dogajanje v marcu in aprilu. Marec je mesec,
posvečen ženskam in mamam, tem bomo poklonili odlično
gledališko-glasbeno predstavo z naslovom Pod vodo, ki je
avtorski projekt dveh članic Kolektiva Narobov iz Ljubljane. Gre
za intimno in duhovito koncertno predstavo, ki je začinjena s
kančkom sarkazma na temo današnjega kapitalističnega duha, v
katerem živimo. Predstava bo na sporedu v sredo, 14. 3., ob 19. uri
v Mladinskem centru Šmartno ob Paki. Predstava je brez vstopnine,
avtorici bosta zbirali prostovoljne prispevke. Predstava ima omejeno
število gledalcev, zato si svojo brezplačno vstopnico rezervirajte na
pisarna.mc@gmail.com. Še pred tem pa v soboto, 10. 3., v dvorani
Marof organiziramo delavnico LEGO robotike za otroke, na kateri
se bodo s pomočjo vedno priljubljenih LEGO kock otroci spoznali z

robotiko in programiranjem. Ustvarjali bodo LEGO robote ter se na
zabaven način naučili veliko novega. Delavnice so primerne za otroke,
stare od 6 do 11 let, ter mlade od 12 do 16 + let. Cena delavnice je
15,00 EUR na otroka. Takšna cena je za tovrstne delavnice ugodna,
zagotovili pa smo jo s tem, da mladinski center sofinancira izvedbo
delavnic. Tudi na to delavnico se je potrebno prijaviti. Več o delavnici
in prijavi si lahko preberete na naši spletni strani ali spletni strani
www.maliustvarjalci.si. V torek, 20. 3., bodo na svoj račun ponovno
prišli otroci, saj zanje pripravljamo simpatično gledališko predstavo
z naslovom Zaklad na podstrešju, ki jo bodo izvedli člani KUK
Potovke. Predstava se bo pričela ob 17.30 in je brez vstopnine. V
sredo, 21. 3., bo v prostorih Mladinskega centra potekala delavnica
Rak – bolezen odnosov. Delavnica se bo pričela ob 18. uri. V marcu
bodo prav tako potekale tudi računalniške delavnice, in sicer ob
ponedeljkih, 5. 3., 12. 3. in 19. 3. Delavnice se bodo pričenjale ob 15.
uri.
V mesecu aprilu bomo svetovni dan knjige ponovno obeležili z
Bukvarnico, celotedenskim dogodkom, namenjenim zbiranju in
izmenjavi knjig. Letošnja Bukvarnica bo potekala od ponedeljka, 16.
4., do sobote, 21. 4., v odpiralnem času Mladinskega centra. Aprila
se bo pri nas dogajalo še veliko več aktivnosti in dogodkov, zato
le skrbno spremljajte našo spletno stran ter Facebook profil in pa
napovednik dogodkov ŠOP, kjer bomo redno objavljali kaj, kdaj in kje
se bo dogajalo.

Pozdrav novemu letu (naj občanka 2017 - Mojca Praprotnik)
MAREC, APRIL 2018
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DOGODKI ŠMARŠKE OSNOVNE ŠOLE
Petra Vnuk in Katarina Čokl
Slovensko od blizu

6. februarja je v Kulturnem domu Šmartno ob Paki potekala
slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku z naslovom
Slovensko od blizu, ki so jo pod vodstvom pomočnice ravnatelja Petre
Vnuk pripravili učenci OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki skupaj
z učiteljicami mentoricami: Anjo Zajamšek, Metko Krevzel, Ireno
Rudnik, Andrejo Škruba, Sandro Omladič, Judito Kolenc in Blanko
Rotovnik. Program je temeljil na povezavi slovenske tradicionalne
kulture in novodobnih umetnosti. Ob tem pa velja izpostaviti, da so
nastopi naših treh zborov dokazali, da v šmarški šoli rastejo talentirani
in zavzeti mladi pevci, ki so zaključni avizo soustvarili skupaj s
komorno zasedbo Glasbene šole Velenje pod mentorstvom dirigenta
Janija Šuligoja. Ti so popestrili celotno prireditev z džezovskimi vložki.
Slavnostni govornik je bil župan občine Šmartno ob Paki, gospod
Janko Kopušar, ki je poudaril pomembnost kulture vedenja med
vsemi ljudmi različnih poklicev.
Za vso podporo pri nastajanju prireditve se ob tej priložnosti
zahvaljujemo ravnatelju šole, gospodu Bojanu Jurasu, in vsem, ki so
kakorkoli pripomogli k temu, da bo občinska proslava z nastopom
učencev šmarške šole še dolgo ostala v srcih gostov in številnih
zbranih v kulturnem domu.

doslej še niso poznali. Za poslastico pa so si nato v Kulturnem domu
Šmartno ob Paki ogledali še koncert Big banda Glasbene šole Fran
Korun Koželjski iz Velenja pod vodstvom dirigenta Janija Šuligoja.
Dan, namenjen slovenski kulturi, je v skrbi za lep slovenski jezik,
slovenske navade in običaje ter novodobno umetnost učencem
ponudil vpogled v razmišljanje, da je slovenski narod lahko ponosen
na svoje kulturno izročilo, ki ima neprecenljivo vrednost.
Da pa je bil dan tudi gibalno obarvan, so učenci z razredniki nekaj
minut namenili še aktivnemu odmoru z vajami Brain Gym, ki ga je
pripravil aktiv učiteljic tujega jezika.

Pustno norčavi torek
Na pustni torek je bilo tudi na naši šoli zelo veselo. Tretjo šolsko uro
so se pustne maske zbrale v telovadnici, kjer so ob glasbi razigrano
zaplesale. Tako so se predstavili vsi razredi in tudi vrtec, ki domuje
v naši šoli. Med raznovrstnimi in zanimivimi pustnimi maskami je
komisija izbrala po tri najbolj izvirne, doma narejene in skupinske
maske, ki so od g. ravnatelja prejele sladke nagrade. Na plesu mask so
sodelovale tudi naše učiteljice v podobah rdečih mušnic, učenci pa so
bili še posebej veseli slastnih bonbonov in drugih dobrot, ki jih jim je
razdelil g. ravnatelj.

Kulturni dan in zaključek bralnega projekta
Le dan kasneje smo tudi na šoli v okviru kulturnega dne obeležili
praznik slovenske kulture, zaključili z letošnjim bralnim projektom
in slovesno podelili bralna priznanja učencem, ki so opravili bralno
značko. Učenci so v nadaljevanju po šolskem radiu spremljali oddajo
o življenju Franceta Prešerna, in sicer s perspektive pesnika, kot ga

IZ ŠTUDENTSKIH VRST …
Ana Miklavžina

Po krajšem zimskem predahu smo se KŠŠF-jevci vrnili in pričeli z izpolnjevanjem letnega načrta.
V petek, 9. februarja 2018, smo šmarški študenti vstopili v pustni vikend s KŠŠF pustovanjem.
Zbrali smo se v Hiši mladih, kjer smo se zamaskirani ob glasbi podružili in se nekoliko sprostili
med zimskim izpitnim obdobjem.
Vabimo vas na naš naslednji dogodek, in sicer coctail party, ki bo v soboto, 24. marca 2018.
Ekipa KŠŠF vam želi potrpežljivo čakanje na pomlad.

FESTIVAL DOMAČIH OKUSOV IN TRADICIJE
Urban Hrastnik

Občina Šmartno ob Paki in Javni zavod Mladinski center Šmartno ob
Paki sodelujeta v operaciji sodelovanja med LAS-i z naslovom Festival
domačih okusov in tradicije. Partnerja operacije sta LAS Zgornje
Savinjske in Šaleške doline ter LAS Notranjska. Namen operacije je
vzpostavitev Festivala domačih okusov in tradicije, ki bo pod tem
krovnim imenom povezal tradicionalne prireditve v sodelujočih
občinah, vezane na tradicionalno kulinariko in obrt. V Šmartnem ob
Paki bo v začetku v okvir festivala tako vključena Vesela Martinova
sobota. Od ostalih sodelujočih občin pa še Lenartov sejem na Rečici
ob Savinji, prireditev V deželi ostrnic v Loški dolini, Mihaelov sejem
na Blokah in Dnevi notranjskega parka.
MAREC, APRIL 2018

Poleg vzpostavitve mreže prireditev, vezanih na tradicionalno
kulinariko in obrt, bomo v sklopu omenjene operacije v naši občini
kupili prireditveni šotor z ozvočenjem za potrebe izvedbe Vesele
Martinove sobote in ostalih prireditev. Prav tako bodo organizirane
in izvedene kulinarične delavnice priprave tradicionalnih jedi. Teh
bo pet, prvi dve bosta potekali v Mladinskem centru Šmartno ob
Paki, in sicer v soboto, 24. 2., in soboto, 3. 3. 2018. Ostale kulinarične
delavnice bodo potekale na Rečici ob Savinji in na Ljubnem ob
Savinji. Izdana bo slikanica s predstavitvijo petih tradicionalnih jedi
z območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter občin tega
območja. Rezultat Festivala domačih okusov in tradicije bo tudi
to, da bodo že obstoječe prireditve oplemenitene z delavnicami,
predstavitvami in degustacijami tradicionalnih domačih kulinaričnih
dobrot in tradicionalnih obrti. Poleg tega se bodo na prireditvah v
okviru festivala predstavljali tudi lokalni turistični ponudniki, lokalni
pridelovalci in predelovalci hrane ter tudi ponudniki iz partnerskega
LAS-a.

Mladarije
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ZIMA V TABORNIŠKIH VODAH
Diana Podgoršek

Začetek leta nas je razveselil s prvimi pravšnjimi pošiljkami snega.

PUSTOVANJE

Metuljčice Društva prijateljev mladine Šmartno ob Paki

Pri tabornikih smo jih izkoristili »na polno«. V januarju smo večino
taborniških uric preživeli kar zunaj. Ali smo se samo lopatkali ali pa
smo tekmovali na nočnem orienteeringu. Na tak način smo se dobro
pripravili na zimovanje na Šmohorju nad Laškim, kjer smo preživeli
vikend od 16. do 18. februarja 2018. Otroci so skozi program spoznavali
vesolje. MČ-ji so opravljali preizkus za astronavta, GG-ji pa so se
podučili o bolj interaktivnih vsebinah, s katerimi se lahko ukvarjamo
– long exposure fotografiranje, izdelovanje raket … Seveda pa ni
manjkalo časa, namenjenega zabavi na snegu, ki ga je, mimogrede, na
Šmohorju res veliko. V marcu se na zimovanje odpravljajo še vodniki.
Z zimovanji se zaključuje zimski del taborniškega programa. S polno
paro se pripravljamo na prihodnje akcije – tudi prijave za taborjenje
v Ribnem so že odprte.
Letos nas je na pustnem rajanju obiskalo okoli 60 pustnih mask
in njihovih staršev. Rajanje je pričel Matej Jager, ki je zaigral na
harmoniko, kasneje pa smo maškare rajale in plesale na hite skupine
Čuki. Za vse žejne in lačne je bilo poskrbljeno s sokom in piškoti. Po
dobri uri rajanja, ko so nas že pošteno bolele noge, smo vse maske
povabile na oder in jim razdelile darilca – štampiljko, svinčnik in
bombon. Podelile smo tudi glavno nagrado, ki jo je prejela Laura
Verdev, ki je bila čudovita sova. Drugo nagrado je prejela najmlajša
maska, to je bila 9 mesecev stara Lena Zupan, ki je bila pajek, tretjo
nagrado pa je prejela najštevilčnejša družina Podgoršek, saj je bilo
maskiranih vseh 6 članov.
Milni mehurčki so nas zopet ponesli na plesišče, po dobri uri in pol pa
se je večina mask odpravila nazaj domov.
Upamo, da smo z našim rajanjem pregnali zimo in da nam prihodnji
dnevi prinesejo sončno in toplo vreme.

Iz Šmarške fare

O SVETNIKU MESECA TER NEKAJ MISLI H
GODOVOM IN PRAZNIKOM V MARCU IN APRILU
2018 Z OBVESTILI
Dekan Ivan Napret

S pepelnično sredo, 14. februarja, smo vstopili v postni čas, s katerim se
pripravljamo na veliko noč. Od šestih postnih nedelj bomo obhajali še
štiri. Šesta nam je namreč bolj poznana kot cvetna in nas spominja na
Kristusov slovesni prihod v Jeruzalem in množico, ki ga je pozdravljala
s palmovimi ter oljčnimi vejami. Hvala vsem, ki pripravljate snope in
jih prinašate h blagoslovu. Cvetni nedelji sledi veliki teden in višek
cerkvenega leta – velikonočna nedelja.
Ob obhajanju svetnikov sta v tednu družine od 19. marca do 25. marca
v ospredju vzornika in priprošnjika Sveti Jožef in Marija. V litanijah ju
kličemo »Sveti Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas!«, »Marija,
kraljica družine – prosi za nas!« Številni, ki se zatekajo k svetemu Jožefu
in Mariji, niso bili razočarani. Vsem mamam in bodočim mamicam
moje čestitke za materinski dan.
29. marec – veliki četrtek
Ta dan dopoldne škofje v stolnicah posvetijo sveto olje, ki ga
uporabimo pri zakramentu krsta, birme, bolniškega maziljenja in
mašniškega posvečenja. Večerne maše so maše Jezusove zadnje
večerje. Za ta večer posebej vabimo bodoče prvoobhajance in njihove
starše. Med mašo utihnejo orgle in zvonovi.
30. marec – veliki petek
Ob celodnevnem strogem postu se spomnimo Jezusove smrti na
križu. Ob 15. uri, uri Jezusove smrti, smo povabljeni h križevemu potu.
Ta dan Cerkev ne obhaja svete maše, ampak zgolj obrede v večernih
urah.
31. marec – velika sobota
Ob 7.00 bo blagoslov ognja, ki ga odnašate na svoje domove in
ponazarja božjo ljubezen, ki jo je pokazal Jezus Kristus, ter ogenj
Svetega Duha, ki ga je poslal na binkoštni praznik.
Čez dan med 10. in 16. uro, v Gorenju ob 15. uri, prinašate h blagoslovu
velikonočna jedila in častite Gospoda v božjem grobu. Zvečer ob
19.00 sledijo obredi velike sobote.

1. april – velika noč
Zgodaj zjutraj nas prebudijo zvonovi. Ob 7.00 je slovesnost
Kristusovega vstajenja s procesijo in slovesno sveto mašo. Sveta maša
bo tudi ob 10.30, medtem ko v Gorenju odpade. Vsem, ki berete te
vrstice, želim srečno in blagoslovljeno veliko noč.
16. april – sveta Bernardka Soubirous
Bernardka Soubirous, ki jo poznamo kot Bernardo Lurško, se je rodila
7. januarja 1844 v Lurdu. Bila je najstarejša od šestih otrok v družini
mlinarja brez stalnega zaslužka. Stanovali so v vlažnih prostorih
nekdanje jetnišnice. Bili so večkrat lačni kot siti, zato so bili otroci
precej bolehni. Bernardko je že v otroških letih začela mučiti naduha,
ki jo je spremljala vse življenje. Mejnik v njenem življenju so bila
Marijina prikazovanja v letu 1858. Prikazala se ji je osemnajstkrat,
prvič 11. februarja. Dajala ji je naročila glede zidanja kapele, izvira
studenca, prosila jo je, naj moli za grešnike in dela pokoro. Predstavila
se ji je z imenom »Brezmadežno spočetje« Radovednost ljudi je
bila izjemna, zato si je Bernardka želela več miru. Njena želja se ji je
izpolnila, ko je bila pri štiriindvajsetih sprejeta v samostan usmiljenih
sester v Neversu. V samostanu se ni ponašala s tem, da se ji je prikazala
Marija. S ponižnostjo in potrpežljivostjo je opravljala samostanska
dela in vedno bolj zorela v spoznanju, da je na tem svetu najbolj
modro živeti v skladu z resnico in da človek sam ni nič, da nič nima,
ampak je vse božji dar. Bolezen je bila njena življenjska spremljevalka,
posebej hudo je trpela zadnje tedne svojega življenja. Umrla je 16.
aprila 1879 v Neversu, stara 35 let. Za svetnico je bila razglašena 8.
decembra 1933.
Sveta Bernardka je skupaj z Marijo Brezmadežno upodobljena v
številnih kapelah in cerkvah po svetu in tudi pri nas. Najbolj znane
cerkve v Sloveniji so slovenski Lurd Brestanica, Lurd pri Šentjerneju na
Dolenjskem, Lurd v Ogečah pri Rimskih Toplicah, cerkev na Polšniku.
Letos bo ob 160-letnici lurških dogodkov morda komu uspelo obiskati
Lurd v Franciji ali katero izmed slovenskih svetišč. Bernardke, ki ta dan
godujete, bodite vesele, da nosite ime svetnice, ki ji je bila Marija tako
blizu na Zemlji in je tudi zdaj v nebesih priprošnjica za vas in tudi vse,
ki se k njima zatekamo.
13. aprila bo ob 19.00 srečanje za starše birmancev s predavateljico
Polono Vesel Muršič.
MAREC, APRIL 2018
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Križ-kraž

Rešitve pošljite do 16. 4. 2018 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado. Nagrajeneka prejšnje križanke je HELENA BIBIČ, LETUŠ 172A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI .
Ne sme mimo vas

PRVA NAGRADA NA PUSTOVANJU V
ŠOŠTANJU ŠMARŠKIM MUŠNICAM
Sonja Juvan

Vabljeni na predstavo POKLJUŠKI ZDRAVNIK –
dr. Grabner
Sobota, 24. marec, ob 18. uri v Kulturnem domu
Gorenje
Avtorica teksta: Lucija Vidic (Fužir)
Izvajalec: KUD »KAMOT« iz Zasipa pri Bledu

Na pustovanju v Šoštanju so šmarške mušnice dobile prvo
nagrado. Ob tem se sosednji občini Šoštanj oz. njenemu
pustnemu odboru lepo zahvaljujejo za nagrado.
Pust
Pustne norčije so letos
iz Šmartnega tudi v Šoštanj zavile,
s šmarškimi mušnicami so se veselile.
Mušnice se snega niso bale,
kar dobro so plesale,
da čim prej bi zimo pregnale.
MAREC, APRIL 2018

Osrednja tema veseloigre govori o izgradnji super obvoznice, ki
bi povezovala dva slovenska bisera, Bled in Bohinj, ter s tem rešila
marsikateri problem. Težava se pojavi, ker trasa obvoznice poteka
tudi po kmečki zemlji, čemur se lokalni prebivalci seveda uprejo. V
razburkanem svetu bohinjskega para, Gorjanca, zapeljivke Sonje,
uradnice Žvine, občinskega svetnika Zmrzala, župnika in lastne mame
skuša vse za skupno dobro varno krmariti edini glas razuma, dr. Martin
Grabner, vse dokler … Prijazno vabljeni!

Ne sme mimo vas

Komunalno
podjetje
Velenje

•
•
•
•
•

Dežurna
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PE ENERGETIKA
PE KOMUNALA
POGREBNO
POKOPALIŠKA
DEJAVNOST
REKLAMACIJE
MODRE CONE

080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

marec, april 2018
Vsak ponedeljek,
od 16.00 do 20.00, dvorana Marof
zumba Big Stars, Plesnorekreacijski studio Mdance,
ob 20.00, zumba za odrasle,
Plesno-rekreacijski studio Mdance
Vsak torek,
ob 18.00, dvorana Marof
vadba IziFit
ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
joga
Vsako sredo,
ob 16.00, Hiša mladih – galerija
Dile
balet za otroke, plesna skupina
Allegro
Vsak četrtek,
ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
vadba IziFit
ob 18.00, dvorana Marof
vodena vadba Šaleškega
koronarnega kluba
ob 18.30, Hiša mladih
solo petje
ob 19.45, Hiša mladih – galerija
Dile
pilates
Vsak dan, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Sadovnjak pozimi, razstava v
okenski izložbi knjižnice;
Oskar Hudales – pisatelj in učitelj
v Šmartnem ob Paki, razstava v
okenski izložbi knjižnice;
v odpiralnem času knjižnice – Eko
Vrtec Velenje: Po poteh in stezicah
našega mesta (razstava).

MAREC
Četrtek, 1. marec,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Petek, 2. marec,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 3. marec,
od 9.00 do 13.00, kuhinja in
dvorana Marof
kulinarične delavnice priprave
tradicionalnih jedi (v sklopu
Festivala domačih okusov in
tradicije), LAS Zgornje Savinjske
in Šaleške doline in MC Šmartno
ob Paki

Nedelja, 4. marec,
od 8.00 do 9.00, Hiša mladih
Meritve krvnega tlaka, sladkorja
v krvi, holesterola in trigliceridov,
KO RK Šmartno ob Paki in KO RK
Gorenje
Ponedeljek, 5. marec,
ob 15.00, Hiša mladih – sejna soba
Računalniška delavnica,
Večgeneracijski center Planet
generacij
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Lista za napredek občine
Torek, 6. marec,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
O Šmarčanih malo drugače;
pogovorni večer Tatjane Vidmar s
Francem Šmercem
Sreda, 7. marec,
ob 16.00, pred Občino Šmartno
ob Paki
Rez potomke stare trte z Lenta,
Društvo vinogradnikov ŠoP
ob 19.30, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
koncert Valovi Dalmacije: klapa
Kampanel in MePZ Šmartno
ob Paki. Predprodaja vstopnic:
Cvetličarna Geli, KD Šmartno ob
Paki
Sobota, 10. marec,
od 10.00 do 13.00, dvorana Marof
delavnica LEGO robotike za
otroke, info in prijave na www.
maliustvarjalci.si, MC Šmartno ob
Paki

ob 14.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (MČL Golgeter) –
Šmartno 1928 : Žalec, ŠD ŠoP
ob 21.00, Hiša mladih
cocktail party, KŠŠF
Ponedeljek, 19. marec,
ob 15.00, Hiša mladih – sejna soba
Računalniška delavnica,
Večgeneracijski center Planet
generacij
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
zvočna kopel z gongi
Torek, 20. marec,
ob 17.30, Hiša mladih
otroška predstava Zaklad na
podstrešju, MC Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 9. april,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica

Sreda, 21. marec,
ob 18.00, Hiša mladih
delavnica Rak – bolezen odnosov,
Večgeneracijski center Planet
generacij

ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
svetniška in poslanska pisarna SD

Sobota, 24. marec,
od 8.00 do 12.00, vaške skupnosti
in prireditveni prostor MC ŠOP
Čistilna akcija, Občina Šmartno
ob Paki in MC Šmartno ob Paki
(V primeru slabega vremena bo
čistilna akcija v soboto, 7. aprila.)
ob 10.00, Kulturni dom Gorenje
velikonočne ustvarjalne delavnice:
izdelava in dekoracija snopov, KD
Gorenje

ob 16.00, Hiša mladih – sejna soba
delavnica spoznavanja eteričnih
olj doTERRA. Prijave: 041/677-417
(Mateja)
Ponedeljek, 12. marec,
ob 15.00, Hiša mladih – sejna soba
Računalniška delavnica,
Večgeneracijski center Planet
generacij

Nedelja, 25. marec,
ob 10.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (1. LMD) – Šmartno 1928
: NK Brežice, ŠD ŠoP

ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica

Sreda, 28. marec,
ob 8.30, dvorana Marof
podjetniški zajtrk, Občina Šmartno
ob Paki in MC Šmartno ob Paki

Sreda, 14. marec,
ob 19.00, Hiša mladih
Pod vodo, glasbeno-gledališka
predstava, rezervacije na pisarna.
mc@gmail.com, MC Šmartno ob
Paki
Sobota, 17. marec,
od 9.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki

APRIL
Nedelja, 8. april,
od 10.00 naprej, prireditveni
prostor MC Šmartno ob Paki
11. motozbor z blagoslovom, MC
Šmartno ob Paki in MK Packenstein
(V primeru slabega vremena bo
prireditev v soboto, 14. aprila.)

ob 18.00, Kulturni dom Gorenje
gledališka predstava ob
materinskem dnevu: Pokljuški
zdravnik – dr. Grabner v izvedbi
KUD »Kamot« iz Zasipa pri Bledu.
Vstopnina 5,00 EUR, ženske imajo
prost vstop, KD Gorenje

ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
svetniška in poslanska pisarna SD

Petek, 30. marec,
ob 15.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (1. LSD) – Šmartno 1928 :
NK Šampion, ŠD ŠoP

ob 13.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
predavanje: Varstvo in
zaščita vinogradov, Društvo
vinogradnikov ŠoP
ob 16.30, dvorana Marof
županov sprejem za novorojenčke,
Občina Šmartno ob Paki in MC
Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 16. april,
od 10.00 do 21.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
ob 18.30, Hiša mladih
Predavanje o sladkorni bolezni
(predava dr. Urška Kladnik)
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
zvočna kopel z gongi
Torek, 17. april,
od 10.00 do 21.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Sreda, 18. april,
od 10.00 do 21.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 19. april,
od 10.00 do 21.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Petek, 20. april,
od 10.00 do 21.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Sobota, 21. april,
od 9.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
od 9.00 do 13.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 26. april,
ob 19.00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Proslava v počastitev treh
praznikov (dan upora proti
okupatorju, praznik dela, dan
zmage); ZZB NOB, ZVVS, ZSČ,
Občina Šmartno ob Paki, MC
Šmartno ob Paki

