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TISTEGA POMLADNEGA JUTRA

Peter Podgoršek, Ferek, predsednik MK Packenstein

motoristov, tudi prav poseben
način našega življenja me v tem
trenutku ne zanima. Poudaril bom
samo tisto socialno noto, ki lahko
priložnostnega opazovalca fascinira,
in tisto, česar ni mogoče opaziti na
nobenem drugem druženju, zabavi
ali veselici.

Tistega pomladnega jutra, dober
teden po veliki noči, sedim v pisarni
in razmišljam. Prava zima se je letos
potegnila prav do cvetne nedelje. Ne
pomnim, kdaj je bilo nazadnje tako.
Natanko štirinajst dni kasneje smo bili
deležni že prvih poletnih temperatur.
Tale narava nas v ekstremih kar malo
posnema. Podivjano hitro se zavrti
vse skupaj. Vsem tistim, ki živimo na
podoben način, morda to celo ustreza
in takšne druščine to zagotovo ne
skrbi.
Če odmislim različne posvetne in
verske praznike, bi znanilce pomladi
v naši občini razvrstil takole: obširna
obnova cest, vsakoletna očiščevalna
akcija in motozbor z blagoslovom. Ko
mine slednji, je pomlad nedvomno tu,
prav tako pa tudi z njo povezana vsa
opravila na prostem in vse rekreativne
dejavnosti, ki jih ta čas prinaša. Ljudje
ponovno zaživimo zunaj.
Če se vrnem na »podivjano« – hitre
ekstreme našega časa preprosto
moram osvetliti z nekaj dejstvi črne
maškarade, ki pod geslom blagoslova
napolni prireditveni prostor in vse
ceste v okolici naše fare. »Bajkerji«,
motoristi iz vseh koncev Slovenije, kot
tudi iz sosednjih držav, se tisto nedeljo
zgrinjajo v Šmartno in na podobna
žegnanja v druge kraje. Dogodek,
ki je vsako leto vsekakor edinstven,
saj noben drug ne privabi toliko
obiskovalcev od drugod, kot ta. Preko
tisoč jih pride. Ne bom razglabljal
in opisoval dejstev »bajkerske«
subkulture, niti se ne mislim spuščati
v problem prometne (ne)varnosti

Toliko
pravega,
iskrenega
prijateljstva ne boste opazili nikjer
drugje. Stiski rok, pristni objemi, lepe
želje, voščila, izrazi spoštovanja …
In to med ljudmi, ki se v privatnem
življenju komajda ali pa sploh ne
poznajo, ljudmi, ki jih v bistvu druži
samo skupen hobi. Črna oblačila,
usnje, hrup izpušnih cevi, udarjanje
rock glasbe, pivo … Tu ni potrebe po
varnostni službi ali policiji. Iz torbice,
ki jo boste pustili na mizi, ne bo nič
izginilo. Na parkiranih motorjih bo
vsa oprema ostala nedotaknjena.
Nihče se ne bo jezil, če bo malo gneče
za šankom ali v vrsti pred WC-ji. Nihče
se ne bo »na trdo« napil in zganjal
agresije med obiskovalci. Nihče ne bo
delil neprimernih ali seksističnih izjav
pomanjkljivo oblečenim mladenkam
pri promocijah. Smeti ne bodo ležale
po tleh, ker jih bodo vsi odlagali
v vrečke. In še preden bo sonce
zašlo, bo prizorišče kot v prvotnem
stanju. Kultura, bonton, spoštovanje.
Koliko tega se lahko naučimo od na
videz popolnoma drugačne in prav
posebne skupine ljudi.
Ne le motorist, skoraj vsak sodoben
človek živi danes hitro in divje. K temu
nas sili družba, takšen je čas, tak je naš
tempo. Narava ima na to svoj pogled.
Morda se nam bo maščevala, morda
nam bo odpustila. Svoje razmišljanje
zaključujem zgolj z mislijo: drug od
drugega se lahko največ naučimo.
Morda še največ od nekoga, ki ga
sicer niti v sanjah ne bi želeli bolje
spoznati. Odgovornost za svet, v
katerem živimo, je vendarle samo
naša!
Želim vam srečno vožnjo … Na cesti
in med ljudmi!
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Občina Šmartno ob Paki

KULINARIČNE DELAVNICE V OKVIRU FESTIVALA
DOMAČIH OKUSOV IN TRADICIJE
Urban Hrastnik

jedilnike, na katerih so se znašle jedi, kot so »kurji ajmoht«, »mlečna
župa«, »tople murke in zabelen fižol« … Na Rečici ob Savinji so se
posvetili povezavi tradicionalne kuhinje in moderne postrežbe,
pripravi okusnih narezkov z domačim želodcem ter divjačini v
tradicionalni kuhinji. Naučili so se pripraviti okusen meni z narezkom
iz domačega želodca, oženjeno župo ter glavno jedjo – jelenovimi
medaljoni z jurčki. Za sladico so si privoščili ajdove štruklje. Delavnice
se bodo zaključile na Ljubnem ob Savinji, kjer bo glavni poudarek na
pripravi tradicionalne zgornjesavinjske slaščice – ajdneka.
Do sedaj so bile delavnice res dobro obiskane, saj so se vsa predvidena
mesta zanje povsem zapolnila. Vsi udeleženci so se strinjali, da so zelo
koristne, in da so veseli, ker so se naučili veliko novega. Prav tako
so delavnice dobrodošle zaradi prizadevanja, da stari, tradicionalni
recepti ne bi šli prehitro v pozabo.

Mladinski center Šmartno ob Paki je izvajalec 5. kulinaričnih delavnic
priprave tradicionalnih jedi, ki potekajo od konca februarja do sredine
maja tega leta. Delavnice se izvajajo na treh različnih lokacijah. Tako
sta prvi dve delavnici potekali v prostorih sodobno opremljene
kuhinje v objektu Marof Mladinskega centra Šmartno ob Paki.
Naslednji dve delavnici sta bili izvedeni na kmetiji Dobrovc v Poljanah
pod Mozirsko planino v občini Rečica ob Savinji. Zadnja delavnica pa
se bo odvila na Ljubnem ob Savinji v učni kuhinji Fašunove hiše. Na
delavnicah je poudarek na tradicionalnih jedeh, značilnih za območje
vseh udeleženih občin, v katerih potekajo delavnice. Prav tako pa
delavnice temeljijo na tradicionalni pripravi jedi. Tako so udeleženke
in udeleženci na delavnicah v Šmartnem ob Paki pripravljali obsežne

Delavnice priprave tradicionalnih jedi potekajo v okviru operacije
sodelovanja med LAS-i z naslovom Festival domačih okusov in
tradicije, v katerem sodelujeta Občina Šmartno ob Paki in Javni zavod
Mladinski center Šmartno ob Paki, in katere namen je vzpostavitev
omenjenega Festivala domačih okusov in tradicije, ki bo pod tem
krovnim imenom povezal tradicionalne prireditve v sodelujočih
občinah, vezane na tradicionalno kulinariko in obrt. V okviru
operacije bo Mladinski center Šmartno ob Paki izdal tudi slikanico,
v kateri bo na simpatičen način predstavljenih 5 tradicionalnih jedi
z našega območja. Do ideje za te jedi smo prišli na kulinaričnih
delavnicah in bodo vse skupaj sestavljale okusen jedilnik. V slikanici
bo predstavljenih tudi 10 tradicij s tega območja, in sicer po ena iz
vsake od občin znotraj LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Občina Šmartno ob Paki je v okviru Festivala domačih okusov in
tradicije pridobila prireditveni šotor, ki bo več kot dobro služil pri
organizaciji dogodkov in prireditev v občini, tako v okviru festivala
kot drugih prireditev. Prav tako se je pridobilo ozvočenje, namenjeno
zunanjim prireditvam. Ti dve naložbi bosta znatno pripomogli k še
bolj kakovostni izvedbi prireditev v Šmartnem ob Paki.

PREDSTAVITEV POTEKA DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE D5 V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Urban Hrastnik

V sredo, 18. aprila, je v prostorih dvorane Marof potekala predstavitev idejnega
projekta ureditve državne kolesarske povezave D5 v občini Šmartno ob Paki.
Kolesarska povezava je del regijskega, državnega in tudi mednarodnega
kolesarskega omrežja, ki bo med sabo povezala kraje Spodnje Savinjske doline in
bo potekala po Šmartnem ob Paki v smeri Zgornje Savinjske doline vse do Logarske
doline in od tam naprej v Avstrijo. Tej povezavi se bo pridružila tudi kolesarska pot s
Koroške, ki bo prek Hude Luknje (po nekdanji trasi železniške proge) prišla v Velenje.
Na predstavitev so bili povabljeni lastniki zemljišč, preko katerih je predviden potek
trase kolesarske poti D5 v občini Šmartno ob Paki. Tem so idejni projekt, potek
trase v naši občini, nadaljnje aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta ter postopek
pridobivanja pogodb za rabo zemljišč predstavili: predstavnica podjetja Simbio,
predstavnika podjetja Lineal, ki so poskrbeli za projektiranje trase v naši občini ter
predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo.
Predvidena trasa kolesarskih poti v sklopu povezave D5 v naši občini poteka skozi
naselje Rečica ob Paki po obstoječih poteh, od tam naprej pa trasa poteka večinoma
vseskozi po levem nabrežju reke Pake skozi Šmartno ob Paki vse do sredine Paškega
polja, kjer se priključi železniški progi. Na ovinku regionalne ceste pri Gavcah trasa
prečka reko Pako, za kar je predvidena nova brv, in se nadaljuje po obstoječi cesti
skozi Paško vas. Pred Gorenjem trasa zavije desno in se ponovno priključi reki Paki,
kateri sledi po desnem bregu do izstopa iz naše občine.
Predstavitev idejnega projekta je služila predvsem za to, da so predstavniki
vpletenih institucij in podjetij predstavili traso in projekt lastnikom zemljišč, na
katere bosta vplivala. Od teh so nato zbrali pripombe in pobude, na katere bodo
pozorni pri nadaljnjem projektiranju trase. Lastniki zemljišč so izpostavili problem
zagotavljanja poplavne varnosti na stezi, problem ozkega prehoda kolesarske
poti med stanovanjskim objektom in reko ob mostu čez Pako v Šmartnem ob
Paki, predlagali so podhod pod mostom v Rečici ob Paki, prav tako so predlagali
umestitve kolesarske povezave bliže osnovni šoli in športnim igriščem ter s tem
povezavo in nadgradnjo z obstoječimi šolskimi potmi.
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ZAJTRK S PODJETNIKI, POPOLDAN Z
NOVOROJENCI
Amadeja Koren

28. marec 2018 – Na sredino jutro se je v dvorani Marof Mladinskega
centra Šmartno ob Paki zbralo lepo število lokalnih podjetnikov,
za katere je Občina Šmartno ob Paki že tradicionalno pripravila t.
i. podjetniški zajtrk. Na srečanju je uvodoma spregovoril župan
Janko Kopušar, ki je kratko preletel trenutno gospodarsko stanje
v občini in prihodnje investicijske projekte. Navzoče je povabil k
nadaljnjemu sodelovanju in poslovanju v in z občino, druženje pa se

SMETI JE VEDNO MANJ
Občinska uprava

Čistilne akcije so v občini Šmartno ob Paki že dolgoletna stalnica.
Prvotno so se izvajale ob počastitvi dneva zemlje, 22. aprila, čez čas
pa se je izkazalo, da je to prepozno. Veliko bolj smiselno je, da naravi
»pripravimo prostor«, še preden se prične zeleno bohotiti in cveteti.
Tako smo v občini Šmartno ob Paki tudi letos izvedli čistilno akcijo
v soboto, 24. marca, le vaška skupnost Gorenje jo je zaradi drugih

je v sproščenem vzdušju nadaljevalo ob kavi. Kot kaže, je Šmartno
ob Paki ugodno okolje za razvoj, kar dokazuje tudi vsakoletno visoko
število novorojencev. Te je župan občine sprejel in pozdravil istega
dne popoldne. Po kratkem uvodnem programu je čestitke in simbolna
darila izročil kar 36 otrokom, rojenim v letu 2017. Vsaka družina je
prejela tudi sadiko medovitega drevesa, ki bo simbolno raslo skupaj
z otrokom in ga vedno znova opominjalo na harmoničen odnos med
naravo in človekom.

načrtovanih aktivnosti izvedla kasneje. Udeležilo se je je približno
80 zagnanih prostovoljcev, katerim se ob tej priložnosti iskreno
zahvaljujemo. Z vašo pomočjo smo pobrali 1220 kg odpadkov, kar je
manj kot lani. Količina odpadkov v zadnjem obdobju iz leta v leto pada,
kar kaže na dve stvari. Prva je zagotovo večja ozaveščenost in skrb za
naše okolje, druga pa je dejstvo, da je bilo ogromno smeti pobranih že
v prejšnjih letih. V sklopu akcije so po vseh vaških skupnostih potekala
tudi urejanja okolice, kar je še dodatno pripomoglo k zadovoljstvu ob
koncu dneva.
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Pestro in družabno

DRUŠTVO LJUDSKE TEHNIKE IZOBRAŽUJE
SVOJE ČLANE
Emil Šterbenk

Občni zbor, na katerem smo pregledali več kot odlične lanskoletne
rezultate in postavili cilje za leto 2018, smo organizirali v petek, 23.
marca. Ugotovili smo, da smo z razstavo, s srečanjem, z zbornikom
in drugimi objavami dostojno obeležili 70 let našega delovanja (na
zalogi je še 50 izvodov zbornika). V zimskemu času smo se vsak prvi
torek sestali v klubskih prostorih. Posodobili smo društveni statut in
naziv društva dopolnili v Društvo ljudske tehnike – avto moto društvo
Šmartno ob Paki (DLT-AMD Šmartno ob Paki). V teku so že priprave za
Pilihov memorial, ki bo letos v soboto, 7. julija.
Konec tedna, 14. in 15. maja, smo se podali na strokovno ekskurzijo
v München, kjer smo imeli dva glavna cilja, in sicer obisk BMW
muzeja ter Tehniškega muzeja. V muzeju BMW je razstavljena celotna
proizvodna paleta te ugledne tovarne, poleg tega pa dokumentiran
še razvoj blagovne znamke, ocenjena vloga podjetja BMW v Nemčiji,
Evropi in svetu, razložena njihova načela, filozofija in še marsikaj.
Tehniški muzej nudi toliko možnosti, da ga je nemogoče pregledati
v enem dnevu, zato nas je večina obiskala premogovniško, ladijsko in
letalsko zbirko – pa smo že porabili 4 ure, kolikor jih je bilo na voljo za
ogled. Na poti nazaj smo se ustavili v slovitem Hangarju 7 na letališču
v Salzburgu, kjer smo občudovali Matešičevo zbirko (ustanovitelj in
49-odstotni lastnik Red Bull-a), med drugim tudi letalo DC 6b, ki je
nekoč prevažalo Josipa Broza Tita.
Ob tem, seveda, nismo pozabili na tiste, ki jim tehnika in starodobništvo
nista prvi interes. Razširili smo poznavanje bavarske prestolnice, saj

INVALIDI SI ŽELIMO DRUŽENJA, ZABAVE IN
OBSTOJA

Odbor invalidov Šmartno ob Paki, predsednik Stanislav Majhen
Po mnenju nekaterih smo invalidi čudna
bitja, ker iščemo le privilegije in koristi,
kar pa ne drži. Invalidi se v društvu
družimo, zabavamo, se veselimo in
živimo. Nočemo pomilovanja, želimo le
živeti normalno življenje. Ne zahtevamo
več, kot imajo drugi, temveč jim želimo
biti enaki kljub invalidnosti. Če ne bi bili
vztrajni, tudi 30-letnice ne bi praznovali.
Obletnica, ki smo jo praznovali, je
dokaz, da je s skupnimi močmi vse
mogoče. Zato je bilo leto 2017 za nas
zelo pomembno leto.
Ob tej priložnosti smo podelili priznanje
ustanovitelju
Odbora
invalidov
Šmartno ob Paki g. Milanu Roglu.
Njegovo 34-letno delo je bilo vidno na vseh področjih. Nasledil ga je

smo se sprehodili skozi staro središče Münchna in pobliže spoznali
nekaj znamenitosti, obiskali Olimpijski park, si s televizijskega stolpa
z višine več kot 180 m ogledali mesto ter njegovo okolico in doživeli
bavarski utrip v avguštinski pivnici, kjer smo si privoščili večerjo.
Ekskurzija je bila vsebinsko bogata. Članice, člani in gostje smo
dobili veliko dodatnih informacij, ki jih bomo s pridom uporabljali
pri našem starodobniškem hobiju ali pa se bomo vsaj lažje znašli, ko
bomo naslednjič obiskali bavarsko prestolnico.

Gasilska slika udeležencev ekskurzije pred muzejem BMW

g. Alojz Gruden, ki je odbor vodil 12 let. Tudi on je prejel priznanje za
njegov doprinos k Odboru.
Že četrto leto zapored prirejamo v sklopu občinskega praznika
tradicionalno družabno srečanje naših članic in članov. Presenetili
smo jih z lepim kulturnim programom. Priložnostni kulturni progam
so nam pripravili člani društva upokojencev iz Mirne na Dolenjskem.
Letos smo izvedli 31. delno volilni občni zbor, ki se ga je udeležilo
veliko članov in članic. Posredovali smo poročilo o našem delu v
preteklem letu.
S skupnimi močmi smo člani v obeh odborih uresničili zastavljene
cilje. Tudi župan občine Šmartno ob Paki g. Janko Kopušar je bil
zadovoljen z našim delom in nam čestital ob 30. obletnici obstoja
Odbora invalidov Šmartno ob Paki in za naš doprinos k delovanju
občine Šmartno ob Paki.
Konec leta 2017 smo našim članom, invalidom z najnižjimi
pokojninami, razdelili skoraj 50 večjih prehrambenih paketov. MDI
Velenje nam je omogočilo 30 prehrambenih paketov, 20 pa smo jih
financirali z lastnimi sredstvi. 23 naših članic in članov smo obdarili z
manjšimi paketi, tudi te smo financirali z lastnimi sredstvi.
Še naprej bomo delali kot prostovoljci, saj nam največ zadovoljstva ob
opravljenem delu prinesejo zadovoljni in nasmejani obrazi ter iskrena
zahvala za trud.

Marjana Boruta

ČISTILNA AKCIJA V VS
GORENJE

Krajevna organizacija NOB Šmartno ob Paki je v mesecu marcu, 23. 3. 2018, imela svoj
redni občni zbor. Na njem so pregledali delo v letu 2017 in si zastavili nove naloge za leto
2018. Med te sodijo prenašanje spomina na vrednote NOB naslednjim rodovom, skrb za 22
spominskih obeležij, posebna skrb je namenjena članom, ki bivajo v domovih ali pa so v
zasebni oskrbi. Uspešno sodelujejo tudi s sosednjima organizacijama Braslovče in Andraž.
Ker pa je letos tudi volilno leto, so izvolili nov upravni odbor. Mandat so zaupali kar staremu
upravnemu odboru, saj so menili, da je njihovo delo uspešno in dobro.
Krajevna organizacija ZZB za vrednote NOB Šmartno ob Paki je v letu 2017 štela 90 članov.
Za vedno sta se poslovili dve članici, posebno pa so bili veseli, da se jim je v letu 2018
pridružilo kar 14 novih članov.
Na občnem zboru so podelili tudi zahvale in priznanja za sodelovanje Kulturnemu društvu
Gorenje in Kulturnemu društvu Šmartno ob Paki, in sicer Moškemu pevskemu zboru Franc
Klančnik in Mešanemu pevskemu zboru Šmartno ob Paki, saj obe društvi redno sodelujeta
pri organizaciji prireditve v Skornem in komemoraciji pri centralnem spomeniku ob dnevu
spomina na mrtve. Posebni priznanji pa so podelili dolgoletnemu predsedniku KO ZZB
Šmartno bo Paki Valentinu Staknetu in podjetniku Janku Povšetu. Po besedah predsednika
organizacije Jožeta Aristovnika spomin na vrednote NOB uspešno prenašajo na mlajše
rodove, kar se odraža tudi po številu članov, to pa je, kot že rečeno, obveza tudi za naprej.

Pomlad je vsako leto tudi čas za čiščenje
okolice našega bivanja. Po dogovoru z
županom g. Jankom Kopušarjem smo čistilno
akcijo v VS Gorenje preložili na soboto, 7.
aprila.
Skupaj smo stopili člani vaške skupnosti
in Kulturnega društva Gorenje ter očistili
obrežje reke Pake in potoka, ki priteče iz
Tajne, ter obcestno površino. Opažamo, da
količina smeti upada. Vseeno pa apeliramo na
voznike, naj ne mečejo smeti iz avtomobilov,
saj je bilo teh smeti največ, z njimi pa močno
onesnažujejo našo okolico.
Čistilna akcija je trajala slabe 3 ure. Vsem
udeležencem se zahvaljujem za letošnjo
udeležbo in jih zopet vabim prihodnje leto.

KAR 14 NOVIH ČLANOV
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Miran Dobravc, predsednik VS Gorenje

Pestro in družabno

KAJ SMO POČELI V KD GORENJE
Drago Tamše

Med minulimi velikonočnimi prazniki smo v Kulturnem društvu
Gorenje izvedli kar nekaj aktivnosti. Na predvečer materinskega
dne, 24. 3., smo v goste povabili gledališčnike iz Zasipa pri Bledu.
V predstavi Pokljuški zdravnik so nam na humoren način prikazali,
kakšne težave nastanejo, ko se v lokalnem okolju pričnejo nekatere
aktivnosti, ki niso vsem po godu. Takšnim in drugačnim prigodam
smo se nasmejali od srca. Omeniti moramo, da je tekst za predstavo
napisala naša bivša članica in krajanka Lucija Fužir, poročena Vidic.
Teden pred cvetno nedeljo smo pričeli s pripravami na delavnico
izdelave okraskov in raznih tehnik barvanja pirhov. Po tradiciji smo
pričeli z nabiranjem šibja, ki ga potrebujemo za izdelavo velikega
snopa in tudi manjših, ki jih podarimo za Karitas. Naše članice so
nabrale zimzelen za izdelavo kit, ki jih ob tej priložnosti prav tako
spletejo. Na cvetno soboto smo občane povabili na omenjeno
delavnico in odziva smo bili veseli. Plod skoraj celodnevnega
ustvarjanja so bili lepi izdelki in velik snop, ki smo ga v nedeljo odnesli
v cerkev k blagoslovu, pozneje pa postavili na križišče v Gorenju.
V četrtek po veliki noči nam je lanskoletno potepanje po Kolumbiji
predstavil Emil Štrbenk ob podpori žene Vlaste. Ob čudovitih
posnetkih smo spoznali precej drugačen svet od nam poznanega

DOBRODELNI VEČER OB SVETOVNEM DNEVU
STRPNOSTI
Maja Ažman

Ob svetovnem dnevu strpnosti je pod okriljem Društva Korak naprej
Šmartno ob Paki in Slovenske ženske zveze pri SLS v velenjski knjižnici
potekal dobrodelni dogodek na temo nasilja nad ženskami in otroki.
Statistika je zaskrbljujoča, saj je vsaka 5. ženska deležna nasilja v

NAŠIH 20 LET
Dominika Portić

Davnega leta 1906 je bil v Šmartnem ob Paki ustanovljen prvi mešani
pevski zbor in z njim se je rodila prva organizirana skupina kulturnega
udejstvovanja v Šmartnem ob Paki. Tekla so leta in prinesla so
spremembe. Mešanega pevskega zbora v Šmartnem ni bilo več, in
sicer vse do tistega trenutka, ko so se Martin Hrastnik, Janez Vršnak
in Matjaž Kač odločili, da razpišejo avdicijo za čisto nov, svež Mešani
pevski zbor Šmartno ob Paki. In tako se je rodila nova zgodba. 17.
januarja 1998 je imel zbor prvo vajo in od takrat je letos minilo že
dvajset let.
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in podoživeli lepote krajev, ki sta jih obiskala. Vsi prisotni smo bili
navdušeni in želimo jima še mnogo zanimivih potovanj, da nam bosta
svoja doživetja lahko še kdaj predstavila v dvorani v Gorenju.
KD Gorenje

družini, vsaka 7. ženska je posiljena, a le 5 % izmed teh žensk poišče
pomoč. K sodelovanju smo povabili lokalna društva v občini Velenje in
Šmartno ob Paki, Urško Žolnir in Lucijo Polavder. Slednji sta odstopili
nekaj svojih olimpijskih predmetov, za katere teče spletna licitacija.
Zbrana sredstva bomo namenili Društvu regionalna varna hiša, ki ima
tri enote: Velenje, Celje in Slovenj Gradec.
Glavna gostja večera je bila Lucija Polavder, judoistka, članica kluba
Sankaku iz Celja, ki je tudi sama odraščala v družini, v katero še vedno
sprejemajo rejniške otroke. V Sloveniji je okoli 700 rejniških družin,
ki skupaj skrbijo za približno 1000 rejniških otrok – večinoma so to
sorodniki primarne družine. Lucija je tudi članica Društva rejnic celjske
regije, ki peljejo poleti otroke iz rejniških družin na morje in podobno.
Judo je stalni spremljevalec teh druženj, ker je, kot pravi, del nje.
Predstavnici Varne hiše Velenje Aleksandra Mulej in Varne hiše Celje
Urša Polko sta spregovorili o pogojih dela, o zakonu za preprečevanje
nasilja, ki jim sicer pri delu pomaga, še vedno pa v določenih pogledih
ni dovolj strog. Izredni pomen pri preprečevanju nasilja ima vzgoja,
saj sama problematika nasilja izvira iz osnovnih družin in priučenih
vzorcev. Idealne družine ni, vsekakor pa je potrebno ločevati med
konfliktom in nasiljem.

domu Šmartno ob Paki pripravili rojstnodnevni koncert, s katerim
bomo ta lep jubilej primerno proslavili in dokazali, da smo pri
dvajsetih še vedno mladi in da, kot se glasi geslo Mešanega pevskega
zbora Šmartno ob Paki, ne popuš'amo!

Leta so prinesla marsikaj – pevci in pevke so se menjali, nastopi in
uspehi so se vrstili, zgodbe so se pisale in pesmi so se pele. In se še.
Že dvajset let vas pevci in pevke pod vodstvom zborovodje Matjaža
Kača razvajamo s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom, z
udeležbo na reviji, z letnimi koncerti, v kraju in izven njega popestrimo
marsikatero prireditev, zadnja leta pa v Kulturni dom Šmartno ob Paki
pripeljemo še vonj po morju in Klapo Kampanel.
In ker dvajset let delovanja ni kar tako, bomo jubilejno obletnico
obeležili s prav posebnim koncertom. 25. maja bomo v Kulturnem

Valovi Dalmacije 2018 s Klapo Kampanel (foto: Rok Rakun)
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Pestro in družabno

REZ POTOMKE STARE TRTE V OBČINI ŠMARTNO
OB PAKI
Alojz Slemenšek

V sredo, 7. 3. 2018, je Društvo vinogradnikov v sodelovanju s
Turističnim društvom Šmartno ob Paki organiziralo tretji rez potomke
najstarejše vinske trte na svetu z Lenta, ki jo je občina prejela v
letu 2015. Ob tem dogodku se je zbralo precej obiskovalcev, ki so
z zanimanjem spremljali strokovni rez vinske trte. Veseli smo, da se
je reza udeležil tudi Slavko Jenuš-Hutar, vodja »bračev« z Malečnika,
ki vsako leto izvedejo trgatev stare brajde na Lentu. Župan Janko
Kopušar je pohvalil delo obeh društev, ki sta prispevali, da imamo
tudi v Šmartnem ob Paki ta del naravne dediščine, in poudaril,
da je vesel, da ima trta tako dobrega skrbnika. Trto sta strokovno
obrezala predsednica društva vinogradnikov Mojca Praprotnik, ki
je po dogovoru med občino in društvom kot predsednica Društva

vinogradnikov tudi občinski skrbnik vinske trte, in dosedanji skrbnik
Peter Krajnc. Po končanem uradnem delu smo poizkusili kakovostno
vino s kmetije Žibret-Kocuvan in razne dobrote, ki so jih pripravile
članice TD Šmartno ob Paki. Celotno prireditev je odlično povezoval
Franc Fužir, čudovito so zapeli člani Moškega pevskega zbora Franc
Klančnik, s harmoniko pa sta jo popestrila Timotej Kreft in Marko
Juvan.

znanja o vinu in kulinariki. Sommelier ljubitelj je
izobraževanje, kjer se združita prijetno okušanje in
pridobivanje znanj. Slušatelji so spoznali osnove
vinogradništva in vinarstva, naučili so se pokušati vina
in spoznali osnove vinske senzorike, spoznavali so
pravilno strežbo, vključno s kulturo mize, veliko novih
znanj so pridobili tudi na področju druženja vina in
jedi.

TEČAJ SOMMELIER LJUBITELJ
Alojz Slemenšek

Marca je Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki v
sodelovanju z Zavodom Slovino organiziralo tečaj
sommelier ljubitelj, ki se ga je udeležilo 19 slušateljev,
vinogradnikov, gostincev in ljubiteljev vina. Tečaj je
obsegal 32 ur, v okviru katerih smo poslušali sledeče
teme: znanje o grozdju in vinu, senzorika vina,
kulinarika, enografija, strežba vina, enogastronomija
in dobre prakse s predstavitvijo eminentnih vinarjev,
za zaključek pa smo se udeležili delovnega kosila s
petimi hodi jedi, druženih z vini.
»Sommelier ljubitelj« je izobraževalni modul,
namenjen vsem, ki želijo pridobiti sommelierska

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Zanimivost s tečaja – nekateri so prvič v življenju pili
vino, ki je starejše od njih in sicer Renski rizling pozna
trgatev letnik 1983 iz Ptujske kleti.
Vsi slušatelji so bili s tečajem izredno zadovoljni in že
nestrpno čakajo na nov tečaj z naslovom »Senzorika
in ocenjevanje vina«, ki ga bo društvo izvedlo
predvidoma letos jeseni.
Vsak tečaj, ki ga izvedemo za vinogradnike in ljubitelje
vina, pripomore k še večji kvaliteti pridelave vina,
prepoznavnosti naših vin, predvsem pa tudi h kulturi
pitja, prinese pa znanja na področju druženja vina in
jedi.

Občina Šmartno ob Paki

OBČINA BOGATEJŠA ZA PRIREDITVENI ŠOTOR
IN OZVOČENJE
Urban Hrastnik

V okviru operacije sodelovanja med LAS-i z naslovom Festival domačih
okusov in tradicije v kateri sodelujeta Občina Šmartno ob Paki in
Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki je občina v mesecu
aprilu kupila prireditveni šotor z ozvočenjem za potrebe izvedbe
Vesele Martinove sobote in ostalih prireditev. Šotor že ponosno stoji
na asfaltni površini Mladinskega centra. Verjamemo, da ga je večina
občanov že opazila. Gre za pomembno pridobitev, ki bo znatno
izboljšala izvedbo tradicionalnih prireditev v naši občini. Od sedaj
naprej ne bo potrebno pogledovati v nebo in upati na jasno vreme
MAJ, JUNIJ 2018

ampak se bodo prireditve lahko dogajale na suhem, v vseh razmerah.
Prva priložnost za obisk prireditve pod šotorom bo že ta četrtek, 26.
aprila, ko bo pod njegovo streho potekala proslava v počastitev treh
praznikov. Nanjo ste vljudno vabljeni!
Vodilna partnerja operacije Festival domačih okusov in tradicije sta
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS Notranjska.

Mladarije

Med ljudmi

O ALERGIJAH

Urška Kladnik, dr. med.

Ko je 3000 let pred našim štetjem faraon Aha Ali Menes nenadno
umrl, potem ko ga je pičila žuželka, zagotovo niso vedeli, da gre
za alergijsko reakcijo. Danes pa so alergije že dobro poznane
bolezni, tudi zato, ker njihova pojavnost v zadnjih letih narašča.
Kar 35 % Evropejcev ima občasne simptome alergijske bolezni.
Zakaj je to tako, ne znamo pojasniti, obstaja pa več hipotez
(higienska hipoteza, vpliv dednosti, onesnaženost okolja,
izpostavljenost cigaretnemu dimu …).
Alergija pomeni pretiran odziv imunskega sistema na snovi,
ki jih večina ljudi normalno prenese. Tako lahko popolnoma
nedolžen cvetni prah nekomu povzroča številne težave.
Snovi, ki povzročajo alergijske bolezni, se imenujejo
alergeni in ti so povsod okoli nas. V telo vstopajo preko
dihal in prebavil, ob piku jih v kožo prenesejo žuželke, ali pa
reakcijo sprožijo ob neposrednem stiku s kožo. Ne glede na
način vstopa v telo sprožijo isti postopek, ki se nato kaže z
razvojem različnih bolezenskih znakov. Zelo dobro poznan
je sezonski alergijski rinokonjuktivitis, ki se kaže s kihanjem,
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zamašenim nosom, vodenim izcedkom iz nosu, solzenjem in
srbenjem oči ter motečim draženjem v žrelu. Poznana je tudi
urtikarija (koprivnica), pri kateri se na koži pojavijo značilni
srbeči izpuščaji, ki spominjajo na tiste, ki nastanejo ob stiku
s koprivami. Ob stiku kože z alergenom lahko na mestu stika
nastane rdečina, kar imenujemo alergijski kontaktni dermatitis.
Najhujšo alergijsko reakcijo, ki lahko ob nepravočasnem
reagiranju vodi v smrt, imenujemo anafilaksija. Največkrat jo
sprožijo piki žuželk ali alergeni v hrani.
Pri zdravljenju alergij gre v osnovi za izogibanje alergenom – ni
alergena, ni alergije. Vendar v vsakem primeru to ni mogoče.
V primeru alergijske reakcije pride v poštev antihistaminik,
zdravilo, ki je dostopno tudi v prosti prodaji. Če se ob tem
simptomi ne ublažijo ali se širijo, zajamejo celotno telo, je
potrebno obiskati zdravnika, ker bodo potrebna dodatna
zdravila. Nujno moramo do zdravnika, če nas prične dušiti,
stiskati v grlu. V primeru anafilaksije je adrenalin edino zdravilo,
ki reši življenje. Zato ga imajo tisti, ki so hudo reakcijo že imeli,
v obliki peresnika ves čas s sabo. Če se zgodi, da začne kdo po
stiku z alergenom težko dihati ali izgubi zavest, nujno pokličite
112.

13. maja mineva devetnajst let od nesreče šolskega avtobusa, v
kateri so življenje izgubili štirje petošolci.

SPOMIN
KRISTINA VREČER TINA MEH
SABINA DREV MATIC BATISTA
Pomlad je tu,
da med drevesi veter se igrivo smeje,
popelje v trate in med veje –
da v bolečini nismo sami,
ker v naravi naš otrok je z nami.
Tam, onkraj meja našega sveta,
se oglaša naš otrok …
Nam rosne bisere, solze prinaša,
prikliče nam marjetke in druge cvetke,
da s soncem se srce ogreje
in se v spominu naš otrok spet smeje.
Ptice so z nami v krošnjah dreves …
Z Maticem, Tino in Kristino ter Sabino
drobne pesmice čebljajo
in se z mavrico igrajo.
Tam daleč …
kjer stika se nebesni svod,
je Bog in naš Gospod in naša moč,
da tudi na večer nam naš otrok
prižiga eno izmed mnogih zvezd
in nam podarja sanje,
da čas boleč se skrije vanje,
ko v ljubezni okrepljeni
gremo spet v novi dan.

BIBLIJA ZA MOTORISTE
Janez Borse

Razigrane kolone motoristov so sončnega nedeljskega jutra
prihrumele v središče Šmartnega ob Paki. Pred Mladinskim
centrom so jih domačini pozdravljali z dobrodošlico, dva
domačina pa sta gostom postregla z žepnimi »bajkerskimi«
Biblijami na stojnici. »To je prva izdaja slovenske Biblije za
motoriste«, piše v uvodu. »Skupno število evropskih Biblij za
motoriste je 650.000 kopij v 14 jezikih. Projekt so finančno
podprli različni evropski motoristični klubi.« Gre za žepno Novo
zavezo Svetega pisma s 500 stranmi, med katerimi je 100 strani
slik, osebnih dramatičnih življenjskih pričevanj posameznikov,
vzorci molitev in predstavitev različnih motorističnih društev.
Nemalo število izvodov Biblij sta na nedeljskem dogajanju
med motoriste razdelila tudi zakonca Janez in Tončka Borse.

(Silva Železnik)

Vsi, ki jih nosimo v spominu.
MAJ, JUNIJ 2018
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POMLAD TUDI V SONČNI ŠMARŠKI OSNOVNI
ŠOLI
Katarina Čokl

Spoštovani bralci ŠOP-a, lepo pozdravljeni!
Začela se je pomlad, lepa, pisana, polna življenja. In takšna je tudi naša
šola, kjer se neprestano nekaj dogaja. Zato dovolite, da vas ponovno
popeljemo skozi peščico najpomembnejših dogodkov.
Še preden je med nas prišla pomlad, so ji z zanimivimi pesmicami
v Velenju na reviji pevskih zborov v pozdrav pomahali vsi trije naši
pevski zbori. CICI zbor je pod vodstvom učiteljice Anje Zajamšek
zapel pesmi Mala miška Tomaža Habeta, Papjev – ljudsko iz Tolmina
in Tujček maček Marijana Vodopivca, otroški pevski zbor se je z
zborovodkinjo Blanko Rotovnik predstavil s pesmimi Rdeči čeveljci v
priredbi Vere Šolinc, Palčki pozimi Neže Maurer ter Slovenske ljudske
izštevanke, mladinski pevski zbor pa je pod vodstvom mentorice
Blanke Rotovnik zapel Žitni klas Pavla Dolenca, belokranjsko ljudsko
Tri tičice in Adiemus Karla Jenkinsa.
Manjkali nismo niti na celjskem sejmu Altermed, kjer so naši učenci, ki
obiskujejo izbirni predmet Rastline in človek, z učiteljicama Damjano
Modrijan in Andrejo Škruba uspešno predstavili ekodan Jabolko, ki
smo ga izvedli v mesecu oktobru, saj so za svojo predstavitev prejeli
bronasto priznanje.

Da bi premagali pomladansko utrujenost, ki že marsikoga muči, ni
šlo v tem času niti brez aktivnega odmora, ki je letošnja novost na
naši šoli. Tokrat je pod naslovom Čutim naravo potekal v organizaciji
naravoslovnega aktiva, posvečen pa je bil pravilnemu dihanju in
doživljanju narave prek naših čutnih zaznav.
Ker nam je zelo pomembno tudi medgeneracijsko povezovanje,
so konec marca četrtošolci in petošolci pod mentorstvom učiteljic
Suzane Zabukovnik ter Sandre Omladič pripravili pravi pomladanski
šopek recitacij, pesmi in igranja, s katerim so najprej presenetili
vrtčevske otroke iz enote Vrtec Sonček, ki se nahaja v šoli, potem pa
so se odpeljali še v Velenje v Dom za varstvo odraslih, kjer so s svojim
nastopom polepšali dan varovancem doma.

Seveda dogajanju še ni konca, saj smo izvedli kar dva kulturna dneva.
Najprej so vsi učenci v organizaciji učiteljice Katarine Čokl odpotovali
v Maribor, kjer so si ogledali mestno jedro z njegovimi znamenitostmi,
nato pa so obiskali SNG Maribor in si ogledali še poučno gledališko
predstavo Gledališče od Ž do A, v kateri so zelo uživali. V soboto, 7.
aprila, pa je bil za našo šolo v sklopu delovne sobote po šolskem
koledarju prav poseben dan, ki so ga organizirali ravnatelj Bojan Juras,
pomočnica ravnatelja Petra Vnuk in učiteljica glasbe Blanka Rotovnik.
Naši učenci so se seznanili z dragocenim slovenskim ljudskim
običajem – podoknico, ko so se fantje z lestvijo na rami odpravljali
pod okna in balkone deklet, kjer pa so jih vedno znova čakale ovire
in presenečenja. Učenci od 4. do 9. razreda so si v kulturnem domu
ogledali čudovito Šmarško podoknico, ki so jo izvedli člani Moškega
pevskega zbora Franc Klančnik iz Šmartnega ob Paki in vokalna skupina
Fortuna iz Vinske Gore. Uživali so v glasbeno-gledališki predstavi, ki je
opevala ta star ljudski običaj, hkrati pa ob tem spoznavali slovenske
ljudske pesmi. Gostje so nato kar v avli šole prikazali odlomke iz
Šmarske podoknice še učencem od 1. do 3. razreda, ki so jih prav tako
z navdušenjem spremljali. Pester dan dejavnosti so sooblikovali tudi
učiteljice na razredni stopnji in učitelji Sandra Omladič, Lidija Novak,
Blanka Rotovnik, Boštjan Ketiš, Sara Janže in Tomaž Javornik, ki so za
učence pripravili zanimive delavnice, povezane z ljudsko tradicijo, tj.
literarno, likovno, glasbeno, matematično, kuharsko in računalniško.

Spodobilo bi se, da bi navedli še vse uspehe, ki so jih naši učenci
dosegli na različnih tekmovanjih, a ima ŠOP za to skorajda
premalo strani, zato tokratno javljanje zaključujemo z novico, da je
predsedstvo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Velenje sprejelo sklep, da se naši OŠ bratov Letonja Šmartno ob
Paki dodeli SPOMINSKO PLAKETO OZVVS Velenje za dolgoletno
sodelovanje na področju domoljubne vzgoje višjih razredov osnovne
šole z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Velenje.
Ponosni smo, da je delo na naši šoli prepoznano tudi v širšem okolju
in da uspešno gradimo naš inovativni projekt domovinske vzgoje, ki
je dobil svojo posebno veljavo in potrditev z obiskom predsednika
Republike Slovenije pred dvema letoma.
Novice iz naše sončne šole sem ob pomoči pomočnice ravnatelja
Petre Vnuk zbrala Katarina Čokl, ki vam v imenu celotne OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki s pomladjo v srcu in okoli nas pošiljam lep
pozdrav, hkrati pa že zdaj vabim na medgeneracijsko druženje Šport
špas in 5. dobrodelni Sončkov tek, ki bo v soboto, 12. 5. 2018.

TABORNIŠKE AKTIVNOSTI OB DNEVU ZEMLJE
Urša Irman

Sončni in topli dnevi cvetoče pomladi so po dolgi zimi v taborniške vrste ponovno prinesli svežino za
nove podvige in dogodivščine, ki v toplejših mesecih v naravi še posebej zaživijo. V mesecu marcu so se
vodniki odpravili na motivacijsko zimovanje na Radovno, kjer so pripravili načrt za preostanek leta, prosti
čas pa izkoristili za obisk Bleda in Ribna, vzpon na Malo Ojstrico in obilo prijetnega druženja.
Aprila so se na Osnovni šoli Braslovče učenci razredne stopnje pod vodstvom vodnikov RHP preizkusili
v nekoliko drugačnem, taborniškem športnem dnevu in ob spoznavanju orientacije, lokostrelstva in
prve pomoči ter prepevanju ob igranju na kitaro preživeli pestro sobotno dopoldne. Poleg projektov in
akcij pa je mesec april pomemben tudi zaradi obeleževanja svetovnega dneva Zemlje in obenem dneva
tabornikov (22. 4.), čemur smo s poudarkom na skrbi za naše okolje in celoten planet pripravili posebno
taborniško urico ter se s tem opomnili, da je skrb za naravo in celoten planet del našega taborniškega
poslanstva.
MAJ, JUNIJ 2018
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MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI V
PRVIH POMLADNIH MESECIH
Amadeja Koren

V obdobju, ko je težko pričakovana pomlad končno pregnala letos
res trdoživo zimo, smo tudi v Mladinskem centru Šmartno ob
Paki še raje zavihali rokave in s še več energije pripravili zanimive
marčevske in aprilske dogodke. Med zimskimi počitnicami smo
za mlade kreativneže ponovno organizirali otroške počitniške
delavnice. Izredno smo veseli, da je tovrstno preživljanje prostega
časa, še posebej med počitnicami, čedalje bolj priljubljeno. Na
ustvarjalnih uricah v dvorani Marof se je ves teden zbiralo vsak
dan večje število otrok, ki so že takrat komaj čakali na naslednje
delavnice. Velik val navdušenja je požela tudi delavnica LEGO
robotike, na kateri so otroci svoje spretnosti preizkušali v dveh
skupinah – ROBOPIONIRČEK in ROBOMOJSTER. Obema so poleg
sestavljanja skupni še zanimivi načrti, poučne naloge in super ideje,
preko katerih so udeleženci dodobra spoznali področje robotike in
programiranja. Pravi živžav pa so v našo Hišo mladih prinesli mlajši
pustolovci, ki so si v spremstvu staršev ogledali otroško predstavo
Zaklad na podstrešju v izvedbi KUK Potovke. Na »podstrešju« se
je tisto popoldne zabavalo kar 30 otrok, ki so na koncu domov
odnesli vsak svoje »zlato seme«, posajeno v loncu, katerega so
okrasili po svojih željah. Kot se za mesec marec spodobi, smo se
z glasbeno-gledališko predstavo Pod vodo poklonili tudi vsem
ženam in materam. V goste smo povabili izvajalki iz ljubljanskega
Kolektiva Narobov, ki sta skozi glasbo in igro na hudomušen in
hkrati ganljiv način predstavili svoj pogled na tegobe in izzive, s
katerimi se dandanes vsakodnevno soočamo. S svojimi zanimivimi
rekviziti in nenavadnimi idejami sta navdušili obiskovalce, ki so
do zadnjega kotička napolnili prijeten ambient naših »Dil« v Hiši
mladih. V sodelovanju s Klubom študentov šmarške fare smo
izvedli podjetniško obarvan Štart:up večer SAŠA inkubatorja,
na katerem smo v pogovoru z uspešnimi gosti spoznavali, kako
razviti svojo idejo ali celo podjetje. Marčevsko dogajanje so sklenili
podjetniki in novorojenčki. Občina Šmartno ob Paki je namreč 28.
marca pripravila tradicionalni podjetniški zajtrk, na katerega so
bili povabljeni vsi lokalni podjetniki, popoldne istega dne pa je
župan Janko Kopušar v dvorani Marof Mladinskega centra sprejel
novorojence in njihove starše. Aprila je dogajanje v Mladinskem
centru vedno povezano s posebnimi dnevi tega meseca. Tako
smo ob svetovnem dnevu zdravja organizirali predavanje o
sladkorni bolezni, že marca pa smo gostili delavnico z naslovom
Rak – bolezen odnosov. Svetovni dan knjige že nekaj let zapored
obeležujemo s celotedensko Bukvarnico, ki je letos potekala
od 16. do 21. aprila. Glavni namen dogodka je izmenjava knjig
in deluje po načelu »kolikor knjig prineseš, toliko jih odneseš«.
V sklopu spomladanskega dogajanja v Mladinskem centru sta
bila nedvomno najglasnejša delavnica Okuševalnica bobnov z
Markom Berzelakom in motozbor z blagoslovom v organizaciji
MK Packenstein. Učenci bobnanja so pod mentorstvom Marka
Berzelaka navzočim pokazali, kako poteka vaja za bobni in kako
samostojno zaigrati ritem priljubljenih skladb, poleg tega so svoje
bobnarske sete prijazno odstopili tudi vsem radovednežem, ki
jih je v dvorano Marof prineslo od blizu in daleč. Obiskovalcev
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pa ni manjkalo tudi na prireditvenem prostoru ob Mladinskem
centru, kjer je na prvo vročo nedeljo letos potekal tradicionalni
»motožegen«. Motoristi, ljubitelji motociklizma in drugi mimoidoči
obiskovalci so uživali v sončnih žarkih, ob zvoku motorjev in
pestrem programu.
In kot se bodo v nadaljevanju postopoma dvigale temperature,
tako se bo stopnjevalo tudi dogajanje v Mladinskem centru. Maj bo
namenjen predvsem ljubiteljem ustvarjanja in ročnih spretnosti. V
sklopu kreativnih sobot v maju nas bo 19. maja obiskal priznan
lončar Igor Bahor, ki bo vodil delavnico Glina, na kateri si bodo
udeleženci lahko izdelali čisto svoje izdelke iz gline, prav tako pa se
bodo lahko preizkusili pri delu z lončarskim vretenom. Delavnica
bo brezplačna, potekala bo od 10. do 12. ure, nanjo pa se je treba
prijaviti preko telefonu (064 167 940) ali po e-pošti (pisarna.mc@
gmail.com). Že naslednji vikend, od 25. do 27. maja, bodo prostore
Mladinskega centra popolnoma zavzeli kiparji JSKD Območna
izpostava Velenje, ki bodo v okviru državne kiparske delavnice
žagali, rezljali in pilili skulpture iz lesa. Prvi vonj po poletju bo v
dvorano Marof prinesel Pozdrav poletju – letni koncert učencev
šole bobnanja Marka Berzelaka in solo pevcev Anite Dobnik, ki
bo 31. maja ob 19. uri. Kot priprava na poletje in ovekovečenje
počitniških spominov bo v soboto, 2. junija, stekla delavnica
izdelave kratkega filma in varne uporabe interneta »3, 2, 1,
AKCIJA!«. Na njej se boste naučili posneti in zmontirati priljubljene
kratke filme iz vsakdanjega življenja za domačo uporabo ali
deljenje na spletu. Hkrati se boste spoznali s pastmi družbenih
omrežij in uporabe interneta nasploh, da boste naslednjič dvakrat
premislili, kaj boste z drugimi delili po spletnih kanalih. Za več
informacij in vaše prijave pokličite na 064 167 940 ali nam pišite
na pisarna.mc@gmail.com. Po velikem navdušenju nad lanskim
koncertom ob zaključku šolskega leta tudi letos organiziramo t.
i. Koncert za kon'c šole, na katerem bo nastopil raper Challe Salle.
Dogodek bo potekal v petek, 22. junija, od 18. ure dalje skupaj s
praznovanjem 20-letnice delovanja Mladinskega centra Šmartno
ob Paki. Prireditev 20-ka MC-ja bodo po krajši proslavi sklenili
»MC-jevi bendi«, obeta pa se tudi pester spremljevalni program, ki
vam ga bomo razkrili v prihodnjih nekaj tednih.

MAJ, JUNIJ 2018
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OKUŠEVALNICA BOBNOV Z MARKOM
BERZELAKOM USPELA!
Marko Berzelak

V dvorani Marof Mladinskega centra Šmartno ob Paki je v petek, 6. 4.
2018, v popoldanskem času potekala »Okuševalnica bobnov«.
Bobnarsko delavnico smo pripravili z učenci šole bobnanja pod mojim
vodstvom, v pestrem popoldanskem programu pa je sodeloval tudi
gost na bas kitari, moj dober glasbeni kolega, Jure Repar.
V prvem delu so obiskovalci lahko spremljali vaje in učenje novih
ritmov, za bobnarskimi seti, ki jih je bilo kar 9 in so dvorano Marof
zapolnili do zadnjega kotička, pa so sedeli moji učenci in učenke. Pri
izvajanju vaj nas je na bas kitari spremljal Jure in poskrbel za pestro in
razgibano glasbeno podlago.

Vsi skupaj smo zelo uživali.
Hvala osebju Mladinskega centra Šmartno ob Paki za pomoč pri
organizaciji in izvedbi »Okuševalnice bobnov«, hvala tudi glasbenemu
gostu Juretu Reparju, predvsem pa hvala vsem, ki ste nas obiskali in
sodelovali.
Z učenci in učenkami šole bobnanja vam obljubljamo, da se kmalu
spet dobimo za bobni.
Vse dobro do prihodnjič!
Šola bobnanja Zabobnaj.si
031 637 477 (Marko Berzelak)

V drugi uri našega druženja so za bobne sedli obiskovalci, skupaj se
nam je uspelo naučiti osnovni bobnarski ritem. Ugotovili smo, da je za
igranje bobnov potrebno imeti dober občutek za ritem, pomembno
pa je tudi dobro koordiniranje in obvladovanje rok in nog!
V zadnjem delu bobnarske okuševalnice smo z bobnarji učenci
prikazali, kako zvenijo bobni v popularnih pesmih. Najprej smo se s
pomočjo »groova« na bas kitari naučili tehniko igranja pri pesmih, kot
so Billie Jean, Black velvet, With or without you, Creep, Sugar, potem
pa vsi skupaj zabobnali ob posnetku. To je bil dober občutek …
Bobnarsko popoldne se je prevesilo v večer, ko je sledil še ogled filma
»Ritem norosti« (Whiplash). Bobnarske sete smo prestavili ob rob
dvorane in ugotovili, da boljše »scene« za ogled tega filma ne bi mogli
ustvariti.

20 LET MLADINSKEGA CENTRA ŠMARTNO OB
PAKI
Amadeja Koren

kar se spodobi primerno obeležiti.
»Emce« Šmartno, kot mu pogovorno radi rečemo, je postal znan širom
po Sloveniji, in sicer tudi po tem, da v tako malem kraju neprekinjeno
deluje že vrsto let. Vsekakor pa ga na piedestal postavlja dejstvo, da je
naš Mladinski center prvi v Sloveniji, ki je v sklopu svojega delovanja
nudil tudi prenočišča v hostlu. V vseh teh letih je nudil prostore za
potrebe aktivnega preživljanja prostega časa, organizacijo prireditev
in druge namene za mlade in širšo populacijo, njegov renome pa
je segel tudi izven meja naše države. MC celo leto 2018 deluje z
mislijo na to obeležbo in bogati svoj program, glavni dogodek pa
se bo simbolično zgodil na sredini leta, in sicer 22. junija. Takrat se
bodo namreč na prireditvenem prostoru družile vse generacije, vse
skupaj pa se bo pričelo ob 18. uri s Koncertom za kon'c šole, ki je bil že
lani med mladimi odlično sprejet. Letošnji gost bo trenutno najbolj
popularen slovenski raper Challe Salle. Prireditev se bo nadaljevala
z 20-ko MC-ja, v okviru katere bodo po krajši proslavi oder zavzeli
»MC-jevi bendi« – glasbene skupine, ki so v 20-letnem delovanju z
Mladinskim centrom nanizali takšne in drugačne spomine.

Mladinski center Šmartno ob Paki je bil z odlokom ustanovljen
decembra leta 1997, v letošnjem letu pa praznuje 20. leto delovanja,

Delite z nami svoje spomine tudi vi – vljudno vabljeni na prireditveni
prostor pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki.

POMLAD PRI ŠTUDENTIH
Ana Miklavžina

Po dolgi in hudi zimi smo končno spet dočakali ta čas, ko cvetijo rožice, ko je polno metuljčkov
(pa mogoče ne samo v naravi), in čas, ko je poletje čisto blizu, »pa tak daleč od vsega ...«
Študentje smo na predzadnjo marčevsko soboto gostili predavatelje START UP-a iz SAŠA
inkubatorja. Predavanje je potekalo kot intervju, v katerem so sodelovali uspešni podjetniki
iz Šmartnega in okolice. Izvedeli smo ogromno novih stvari, kako začeti in uspeti s svojo
poslovno idejo, najbolj pomembna in navdihujoča misel, ki so nam jo predstavili, pa je bila
»vse se da, če se hoče«. Po predavanju smo načrtovanje poslovnih idej in druženje nadaljevali
na »pirate partyju«, kjer smo se s pomočjo promocijskih sredstev Captian Morgan spremenili
v prave pirate. Da smo si piratsko opravo sploh zaslužili, smo morali opraviti kopico zabavnih
nalog.
V pomlad smo študentje torej vstopili s stilom, ki se ga bomo držali še naprej, medtem ko že
nestrpno čakamo poletne dni in naš KŠŠF izlet v neznano.
P. S. Navdušenci pokra in družabnih iger ter koktejlov, pozor! Vse skupaj spet kmalu prihaja
v prostore Mladinskega centra.
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Iz Šmarške fare

MISLI OB NEKATERIH GODOVIH IN PRAZNIKIH
TER OBVESTILA ZA MAJ IN JUNIJ 2018
Dekan Ivan Napret

Mesec maj je za mnoge najlepši mesec v letu. Vernikom je lep zato,
ker je posvečen Mariji. Častimo jo s šmarnično pobožnostjo in se ji
priporočamo v varstvo. Zbiramo se v cerkvah in pri nekaterih kapelah.
1. maj – praznik svetega Jožefa delavca in mednarodni praznik dela
Marijin deviški mož in Jezusov krušni oče je bil delavec – tesar. Cerkev
kaže nanj kot zavetnika in zgled delavcev, predvsem tistih, ki živijo od
dela lastnih rok. Tega preprostega moža je Bog poklical, da bi z delom
svojih rok preživljal učlovečenega Božjega Sina.
6. maj – šmarška nedelja na Gori Oljki
Sveta maša ob 10.30. Lepo povabljeni vsi, ki vam je Gora Oljka pri srcu
in radi prihajate na vsakoletni romarski shod naše župnije.
20. maj – binkošti
Binkošti so krona velike noči. Velikonočna skrivnost je dosegla svoj
vrh ne le v vstajenju in vnebohodu, ampak tudi v binkoštih, ko je Jezus
izpolnil obljubo in poslal Svetega Duha. Vsakoletno praznovanje
binkoštnega praznika nas spomni na dan svete birme, na starše
in botre, ki so nam pomagali pri prejemu tega zakramenta. Letos
obhajamo na ta praznik dan zahvale ob obletnicah poroke. Zahvalna
maša bo ob 10. uri. Vabljeni zakonski pari, ki v tem letu obhajate
okroglo obletnico, od 5 do 60 let in več. Posebej vabljeni tisti, ki v tem
letu slavite srebrno, zlato ali biserno poroko. Svojo udeležbo prijavite
do sobote, 19. 5. 2018, do večera.
27. maj ob 9.00 – slovesnost prvega svetega obhajila
Veselimo se z najmlajšimi, ki se jim odpirajo vrata k zakladu –
zakramentu svete evharistije. Kdor je doživel ta dan srečanja z
Jezusom, ga ne bo nikoli pozabil.
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Mesec junij je posvečen srcu Jezusovemu. Junijska pobožnost so
vrtnice. Obhajamo jih v cerkvi in nekaterih kapelah.
2. junij – povabljeni na romanje na Trsat nad Reko. Cena okrog 15,00
EUR (odvisno od prijav).
24. junij – lepa nedelja v Gorenju
Sv. maša ob 9.00. Slavili bomo rojstni dan Janeza Krstnika s procesijo
in slovesno mašo.
27. junij – Sv. Ema (Hema) Krška
Po starem izročilu naj bi sv. Ema zagledala luč sveta leta 983 na gradu
Pilštanj na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je tudi
med preprostim ljudstvom in revnimi počutila domače. Mlado Emo
so starši poslali na nemški dvor, da bi se naučila uglajenega vedenja
in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. je na dvoru srečala
Viljema, svojega bodočega moža. Bila sta upravitelja precejšnega
dela sedanjega slovenskega ozemlja. Ko sta ji umrla sinova in mož,
je zgradila nekaj cerkva, se odrekla vsemu in začela velikodušno
razdeljevati svoje imetje v korist ljudstva in Cerkve. Njeno največje
delo je bil samostan benediktink v Krki na Koroškem in Marijina
cerkev v Krki. V tem samostanu je Ema preživela zadnja leta svojega
življenja. Umrla je okoli leta 1045. Medtem ko je glavni zavetnik celjske
škofije blaženi škof Anton Martin Slomšek, je sveta Ema postavljena
za drugotno zavetnico. Živo prepričanje vernih Slovencev je, da je
sveta Ema njihova mogočna priprošnjica pri Bogu, kakor jim je bila
v življenju materinska dobrotnica. Letos bo 25 .junija minilo 30 let od
romanja treh dežel v Krko na Koroškem. Takrat je papež Janez Pavel II.
obiskal to romarsko pot . Med množico 70.000 romarjev je bilo okrog
20.000 romarjev iz Slovenije. Edina cerkev v Sloveniji, posvečena sveti
Emi, je pri Podčetrtku. Vesel sem, da smo v letih 2010 in 2014 krstili
deklici s tem imenom.
Najavljamo tudi čas oratorija za otroke, ki bo od 9. do 13. julija.

31. maj – zapovedan praznik sv. Rešnje Telo in Kri.
Ta dan ob večerni procesiji prosimo, naj božji blagoslov varuje naš kraj
in vse, ki v njem prebivajo.

Ne sme mimo vas

ROBIN HOOD
BI TUDI TI RAD POSTAL PRAVI PUSTOLOVEC?
VABIMO TE NA CELODNEVNO
DOGAJANJE Z ROBIN HOODOM.

KDAJ? : 26.5.2018 ob 10.00
KJE? : PRED OŠ BRATOV LETONJA
POLEG VSEH DOGODIVIŠČIN IN
VRAGOLIJ, KI JIH BOMO UŠPIČILI SKUPAJ, SE
BOM NAUČILI TUDI STRELJATI Z LOKOM.

KAJ PA HRANA? : ZA MALICO BO
POSKRBLJENO.
MAJ, JUNIJ 2018
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Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 11. 6. 2018 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI. NAGRAJENEC PREJME PRAKTIČNO NAGRADO. NAGRAJENKA PREJŠNJE KRIŽANKE JE MARIJA KOLAR, GAVCE 40, 3327
ŠMARTNO OB PAKI .
Ne sme mimo vas

VABILO
Turistično društvo Šmartno ob Paki
vabi na kulinarično delavnico

Čestitamo

Komunalno
podjetje
Velenje

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

1.

maj,

praznik dela
080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

www.kp-velenje.si

UPORABA ZELIŠČ V
KULINARIKI,
ki bo potekala v četrtek, 21. 6. 2018, od 15. do 20. ure v
dvorani Marof v Mladinskem centru v Šmartnem ob Paki.
Na delavnici boste spoznali vlogo zelišč v kulinariki in z uporabo
teh pripravili jedi.
CENA: Cena delavnice je 5 EUR na osebo. Plačilo za udeležbo
plača udeleženec na delavnici.
PRIJAVE: Na delavnico se lahko prijavite po elektronski pošti (td.
smartno@gmail.com; polak.boza@gmail.com) ali po telefonu
(031/713-763, Boža Polak – pri njej dobite tudi dodatne
informacije). Prijave zbiramo do zapolnitve mest. Število mest je
omejeno.
Kulinarična delavnica je del operacije sodelovanja LAS »Integralni
turistični produkt zeliščarske dediščine«, ki je finančno podprta s
strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Boža Polak
predsednica TDŠ

MAJ, JUNIJ 2018

Ne sme mimo vas
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Ob prazniku dela iskreno
čestitamo!

www.esotech.si
Šmartno ob Paki april 2018.indd 1
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

maj, junij 2018
Vsak ponedeljek,
od 16.00 do 20.00, dvorana Marof
zumba Big Stars, Plesno-rekreacijski
studio Mdance
ob 20.00, zumba za odrasle, Plesnorekreacijski studio Mdance
Vsak torek,
ob 18.00, dvorana Marof
vadba IziFit

ob 10.30, cerkev na Gori Oljki
Šmarška nedelja na Gori Oljki, sveta
maša in pohod PD Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 7. maj,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Liste za napredek občine

ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
joga

Petek, 11. maj,
ob 15.30, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U15) – NK Šmartno 1928 :
ND Dravinja, ŠD ŠoP

Vsako sredo,
ob 16.00, Hiša mladih – galerija Dile
balet za otroke, plesna skupina
Allegro

Sobota, 12. maj,
ob 9.00, OŠ bratov Letonja
Šport špas in 5. dobrodelni Sončkov
tek

Vsak četrtek,
ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
vadba IziFit

ob 15.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U17) – NK Šmartno 1928 :
NK Ketty Bistrica, ŠD ŠoP

ob 18.00, dvorana Marof
vodena vadba Šaleškega
koronarnega kluba

ob 17.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U19) – NK Šmartno 1928 :
NK Ketty Bistrica, ŠD ŠoP

ob 18.30, Hiša mladih – sejna soba
solo petje
ob 19.45, Hiša mladih – galerija Dile
pilates
Vsak dan, Knjižnica Šmartno ob
Paki
razstava Sadovnjak pomladi –
izložbeno okno knjižnice so s
svojimi izdelki osvežili Oranžni in
Rdeči palčki (otroci, stari 4–6 let)
iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki s
pomočjo svojih vzgojiteljic;
Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v
okenski izložbi knjižnice;
Po poteh in stezicah našega mesta,
razstava Eko vrtca Velenje v
odpiralnem času knjižnice.

APRIL
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 in MC
Šmartno ob Paki

MAJ
Sreda, 2. maj
ob 15.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U17) – NK Šmartno 1928 :
NK Norka Jarenina, ŠD ŠoP
ob 17.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U19) – NK Šmartno 1928 :
NK Norka Jarenina, ŠD ŠoP
Nedelja, 6. maj,
ob 10.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U13) – NK Šmartno 1928 :
ND Mozirje, ŠD ŠoP

Nedelja, 13. maj,
ob 16.30, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (člani) – NK Šmartno 1928
: NK Žalec, ŠD ŠoP
Ponedeljek, 14. maj,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
svetniška in poslanska pisarna SD
Sobota, 19. maj,
od 8.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
od 10.00 do 12.00, pod kozolcem
MC Šmartno ob Paki
ustvarjalna delavnica GLINA, MC
Šmartno ob Paki
ob 10.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U9) – turnir, ŠD ŠoP
ob 19.30, grad Packenstein (v
primeru slabega vremena v KD
Gorenje)
veseloigra Kavarna Martinca, KD
Gorenje
Nedelja, 20. maj,
ob 10.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U13) – NK Šmartno 1928 :
NK Žalec, ŠD ŠoP
Ponedeljek, 21. maj,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
zvočna kopel z gongi
Petek, 25. maj,
ob 15.30, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U15) – NK Šmartno 1928 :
NK Fosilium Šentjur, ŠD ŠoP

ob 19.00, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Naših 20 let, koncert MePZ Šmartno
ob Paki ob 20-letnici delovanja,
MePZ Šmartno ob Paki
prireditveni prostor MC Šmartno
ob Paki
Državna kiparska delavnica – les,
JSKD OI Velenje in MC Šmartno ob
Paki

Nedelja, 3. junij,
od 8.00 do 9.00, Hiša mladih
Meritve krvnega tlaka, krvnega
sladkorja, holesterola in
trigliceridov, KO RK Šmartno ob Paki
in KO RK Gorenje
ob 10.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U13) – NK Šmartno 1928 :
NK Fosilium Šentjur, ŠD ŠoP

Sobota, 26. maj,
ob 10.00, OŠ bratov Letonja
dan z Robinom Hoodom, DPM
Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 4. junij,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
redno mesečno srečanje Svetniške
skupine Liste za napredek občine

ob 10.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U11) – NK Šmartno 1928 :
NK Zreče, ŠD ŠoP

Sobota, 9. junij,
pohod PD Šmartno bo Paki na Kepo
(2143 m) – prijave na pohod pri
članih društva, PD Šmartno ob Paki

ob 16.30, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (člani) – NK Šmartno 1928
: NK KNK Kozje, ŠD ŠoP

Ponedeljek, 11. junij,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
svetniška in poslanska pisarna SD

prireditveni prostor MC Šmartno
ob Paki
Državna kiparska delavnica – les,
JSKD OI Velenje in MC Šmartno ob
Paki
Nedelja, 27. maj,
ob 15.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U17) – NK Šmartno 1928 :
NK Rudar Velenje, ŠD ŠoP
ob 17.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogomet (U19) – NK Šmartno 1928 :
NK Rudar Velenje, ŠD ŠoP
prireditveni prostor MC Šmartno
ob Paki
Državna kiparska delavnica – les,
JSKD OI Velenje in MC Šmartno ob
Paki
Pohod PD Šmartno bo Paki na
Olševo (1929 m) – prijave na pohod
pri članih društva, PD Šmartno ob
Paki
Sreda, 30. maj,
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Pravljični direndaj (muzikal), OŠ
bratov Letonja
Četrtek, 31. maj,
ob 19.00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Pozdrav poletju – letni koncert
učencev šole bobnanja Marka
Berzelaka in solo pevcev Anite
Dobnik, Glasbena dejavnost Marko
Berzelak in MC Šmartno ob Paki

JUNIJ
Sobota, 2. junij,
od 9.00 do 13.00, MC Šmartno ob
Paki – dvorana Marof
3, 2, 1, AKCIJA! Delavnice izdelave
kratkega filma in varne rabe
interneta, MC Šmartno ob Paki

Petek, 15. junij,
pohod PD Šmartno bo Paki po
Vojvodinski turi (do 17. 6.) – prijave
na pohod pri članih društva, PD
Šmartno ob Paki
Sobota, 16. junij,
športni park Šmartno ob Paki
revijalna tekma ob 90-letnici igranja
nogometa v Šmartnem ob Paki – NK
Šmartno 1928 : NK Maribor, ŠD ŠoP
dan planinskih doživetij na Rogli, PD
Šmartno ob Paki
Nedelja, 17. junij,
od 15.00 do 17.00, ekološka kmetija
Potočnik Poprask, Skorno 27
Dan ajde in pehtrana, dogodek v
okviru Festivala zelišč, potrebne so
predhodne prijave na 031 318 042
(Tatjana)
Četrtek, 21. junij,
od 15.00 do 20.00, kuhinja in
dvorana Marof
kulinarična delavnica Uporaba zelišč
v kulinariki, prijava na delavnico
na td.smartno@gmail.com, polak.
boza@gmail.com ali 031/713-763,
Boža Polak, TD Šmartno ob Paki
Petek, 22. junij,
ob 18.00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Koncert za kon'c šole in 20-ka MC-ja,
prireditev ob 20-letnici delovanja,
MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 28. junij,
športni park Šmartno ob Paki
tradicionalni nogometni kamp
MARTINKO
Petek, 29. junij,
športni park Šmartno ob Paki
tradicionalni nogometni kamp
MARTINKO
Sobota, 30. junij,
športni park Šmartno ob Paki
tradicionalni nogometni kamp
MARTINKO

