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OCENJEVANJE VIN IN PODELITEV PRIZNANJ DRUŠTVA
VINOGRADNIKOV
ISKRIVO PRAZNOVANJE 20. OBLETNICE MePZ ŠMARTNO
OB PAKI
PO USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNI POMLADI S
PRAZNOVANJEM 20-LETNICE MC-JA V ZANIMIVO POLETJE
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90 LET NOGOMETA V ŠMARTNEM OB PAKI
Bogdan Trop, predsednik NK Šmartno

Otroci imajo radi pravljice. Pa odrasli?
Seveda, le da jim rečemo drugače. Zgodbe
ali pa tudi kar nogometne pravljice.
Takšna se je zgodila v nedeljo, 10. 6. 2018,
ko so šmarški nogometaši pred skoraj
polnimi tribunami premagali Nogometni
klub Starše, prvaka Medobčinske
nogometne zveze Maribor, s katerim
so se pomerili za vstop v 3. Slovensko
nogometno ligo. Uspeh še zdaleč ni
največji v bogati zgodovini nogometnega
kluba, je pa dogodek, na katerega smo
lahko upravičeno ponosni. Ponosni smo
zato, ker smo v danih okoliščinah uspeli
povezati peščico vztrajnih zanesenjakov
in ohraniti ter nadaljevati nogometno
tradicijo v kraju. Lepo je bilo ponovno
videti in srečati ljudi, s katerimi smo se
nekoč že pogosto srečevali na šmarskem
igrišču in nogometnih tribunah. Veselje,
smeh in zadovoljstvo gledalcev pa so
nam to nedeljo s svojo igro in rezultatom
pričarali igralci. Krasila jih je borbenost
in zavzetost, kot radi rečemo, borili so se
kot levi do zadnjega diha. Do želenega
cilja, uvrstitve v višjo ligo, naših igralcev
niso ustavile niti poškodbe, saj je nekaj
naših fantov moralo iskati zdravniško
pomoč. Žal bodo zaradi tega odsotni
na revijalni tekmi proti NK Maribor, ki jo
tako nestrpno pričakujejo. A odločnost
igralcev, da uspejo, je bila neomajna.
In takšno zavzetost ljudje radi vidimo.
Borba za dres šmarških vijolic, ki zopet

cvetijo. Kot narava, kot življenjski cikli, ki
se ponavljajo.
Prehodili smo dolgo pot – 90 let je dolgo
obdobje. Ko človek ušteje takšna leta, je
lahko ponosen, da jih doživi. Prav tako
pa je 90 let dolgo obdobje za dejavnost,
kot je nogometna igra, ki se igra v
malem kraju, kot je Šmartno ob Paki.
Kraj je majhen po svojem geografskem
območju, a velik po ljudeh, ki ustvarjajo
zgodbe. In takšna je nogometna zgodba
v Šmartnem ob Paki. Ljudje so tisti, ki so
pustili pečat in zaznamovali to dejavnost.
Ni veliko klubov, ki bi se ponašali s takšno
častitljivo obletnico v slovenskem in
širšem območju. Zagotovo lahko trdimo,
da je večjo prepoznavnost kraja v Sloveniji
in širše v Evropi pomagal ustvarjati tudi
nogomet in ljudje, povezani z njim.
Nogometni klub Šmartno ob Paki. Ko se
ozremo nazaj, ne moremo mimo vzponov,
ki so jim sledili padci. Od najvišje, 1.
lige v samostojni Sloveniji do izpada v
Medobčinsko ligo Celje, se sedaj vračamo
v 3. SNL. Smo na poti navzgor, a vendar
ne želimo prestrme smeri, hodimo počasi,
premišljeno, a vztrajno. Negujemo skrb
za otroke in mladino, za športni duh, za
nadaljevanje nogometne zgodbe v kraju.
Naša želja po sodelovanju je prisotna
povsod.
Mnogo
ljudi
je
pripomoglo k obstoju
nogometa v Šmartnem
ob Paki. Nešteto igralcev,
trenerjev, zanesenjakov
in volonterjev, mladih
in starih. Vsi skupaj so
pripomogli, da tradicijo
ohranjamo še danes.
Danes so pogoji za
delovanje
primerljivih
športnih klubov zahtevni,
pa kljub temu vztrajamo
naprej. Naprej po poti
nogometne
zgodbe,
kateri se piše v Šmartnem
ob Paki že 90. leto.
Kot aktualni predsednik
NK Šmartno 1928 se
zahvaljujem vsem, ki ste
po svojih močeh kakorkoli
pripomogli, da lahko letos
praznujemo tako lepo
obletnico. Iskrena hvala.
Želim si, da bi bil nogomet
v Šmartnem ob Paki še
naprej tisti, ki bi ljudi
povezoval, vas navdihoval
in vam pričaral nasmeh
in zadovoljstvo. Zato
vabljeni k sodelovanju
vsi, ki vas obdajajo
enaki občutki. Ob visoki
obletnici vam izrekam
iskrene čestitke!
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LITERARNI VEČER Z LITERARNO SEKCIJO POTKE
Janja Grubelnik, predsednica literarne
sekcije Potke

Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, smo
članice in člani literarne sekcije Potke KUD
Šmartno ob Paki 20. aprila pripravili literarni
večer z gostom Matjažem Ograjenškom.
V Mladinskem centru smo poslušalcem
z branjem naših pesmi in pravljic
popestrile petkov večer. Obiskovalci so
lahko prisluhnili tudi glasbenemu duetu,
z Matjažem pa so na koncu vsi veselo
prepevali stare slovenske popevke. Bilo je
zelo srčno in lepo. Hvala vsem, ki ste si vzeli
čas za naš trud.

SMEM PROSITI ZA PLES?
KD Gorenje

Tako so se menda včasih moški spoštljivo obračali na dame, da bi se jim
med plesom približali. Danes je drugače. Zdaj po televiziji spremljamo,
kako plešejo zvezde, zelenimo od zavisti nad njihovim znanjem, sami
pa običajno bolj slabo obvladamo plesne korake. Osem parov je
spomladi brusilo pete v Domu krajanov Gorenje na plesnem tečaju. Ob
torkih zvečer smo se vrteli v ritmih različnih plesnih korakov. Iz tedna v
teden smo bili boljši. Uro in pol smo se počutili kot zvezde na televiziji.
Ples je odlična rekreacija in priložnost, da se plesalca posvetita drug
drugemu. Da je plesni tečaj minil v sproščenem vzdušju in da smo v
učenju uživali, gre zahvala odličnemu plesnemu učitelju. Dogovorili
smo se, da spomladi 2019 plesno znanje obnovimo. Veseli bomo, če se
nam pridruži še kakšen par. Do takrat pa bodite pozorni – na poletnih
veselicah bomo letos nekateri blesteli!

POHOD VAŠKE SKUPNOSTI SKORNO
VS Skorno

V nedeljo, 15. aprila 2018, je bil čudovit pomladni dan. Nebo brez
oblačka, toplo kot sredi maja, narava v gozdu in na travnikih v polnem
razcvetu. Kot nalašč za prvi pohod po obronkih vaške skupnosti
Skorno. Ob desetih smo se zbrali pri Lovskem domu in krenili na pot.
Člani odbora so jo prehodili že jeseni in sklenili, da je primerna za staro
in mlado. Po ovinkih smo prispeli do Sv. Antona, potem pa nadaljevali
po dolini treh potokov. Tisti, ki še niste obiskali te čudovite doline, si
le vzemite čas in se kdaj sprehodite po njej. Potem smo se povzpeli
na Gneč, nadaljevali v Tajno in čez Brde do šole. Za popotno malico
smo poskrbeli sami. Zelo pa smo bili veseli »potujočega šanka«, ki nam
je dvakrat pogasil žejo. Ni kaj, pohod je bil odlična ideja. Vsi smo se
strinjali, da naj postane tradicionalen.

POLETJE V KNJIŽNICI ŠMARTNO OB PAKI
Darinka Bizjak

Knjižnica Šmartno ob Paki bo v mesecih juliju in avgustu odprta po
poletnem delovnem času,
in sicer VSAK TOREK od 12. do 18. ure.
Od 18. junija do 31. avgusta pripravljamo v Knjižnici Šmartno ob Paki
poletno obarvane kotičke, označene z oznako POLETNO BRANJE in
VREČKE POLETNEGA BRANJA. Da boste lažje in hitreje izbrali gradivo
za počitnice in dopust.
V juliju in avgustu pripravljamo tudi poletni kviz, ki je namenjen vsem
osnovnošolcem, ki tudi med počitnicami radi urijo možgane in se
hkrati zabavajo. Rešite ga in morda osvojite nagrado.
Z razstavo Lepo nam ptičice pojo so izložbeno okno knjižnice s
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svojimi izdelki osvežili Oranžni in Rdeči palčki (otroci, stari 4–6 let) iz
Vrtca Sonček Šmartno ob Paki s pomočjo svojih vzgojiteljic.
Velika okna naše knjižnice do nadaljnjega krasi stalna razstava Oskarja
Hudalesa, pisatelja, prevajalca in učitelja, ki je med drugim služboval
tudi v našem Šmartnem ob Paki, na kar smo upravičeno ponosni.
In če mislite, da veste vse o Beatlih, ste vabljeni, da preverite svoje
poznavanje ob ogledu razstavljenih plakatov. Razstava The Beatles
nas bo v juliju in avgustu popeljala v šestdeseta leta ter obudila
spomine na beatlemanijo, ki je preplavila svet.
Eko Vrtec Velenje pa se predstavlja z razstavo Po poteh in stezicah
našega mesta. Letošnja prednostna naloga Vrtca Velenje poteka pod
naslovom: Varna mobilnost, v kateri povezujejo elemente eko vrtca,
zdravega vrtca, fitpedagogike, gozdnega vrtca in NTC učenja. Sadovi
projekta so predstavljeni na razstavi Po poteh in stezicah našega
mesta.

Pestro in družabno

OCENJEVANJE VIN
ŠMARTNO OB PAKI

DRUŠTVA

55

VINOGRADNIKOV

Alojz Slemenšek

DV Šmartno ob Paki je dne 16. aprila 2018 organiziralo že 22. ocenjevanje vin letnika
2017 za svoje člane v prostorih dvorane Marof MC Šmartno ob Paki. Ocenjevalno
komisijo je vodil mag. Anton Vodovnik iz Maribora, sestavljalo pa jo je sedem članov.
Vinogradnice in vinogradniki so letos v ocenjevanje prinesli 96 vzorcev, od katerih
je 73 vzorcev prejelo zlato priznanje in 18 vzorcev srebrno priznanje, 5 vzorcev je
bilo izločenih. Skupna ocena vin je bila odlična, saj smo dosegli povprečno oceno
18,19, kar je višja od lanskega leta in je do sedaj najvišja. Leto 2017 je bilo kljub
pozebi ugodno leto za vinogradnike, kar se pozna pri kakovosti vin, vsekakor pa
brez strokovnega dela v vinogradu, uspešnega kletarjenja in stalnih izobraževanj
tega ne bi dosegli.
Najbolje ocenjena vina po sortah:
Beli pinot, Stane Vrbovšek; chardonnay, Jože Kugler, Ana Berdnik, Danilo Pokleka;
kerner, Danilo Pokleka, Franc Viher, Boštjan Kocuvan; laški rizling, Alojz Slemenšek,
Mihael Fajfar, Jože Drev; ranfol, Jože Kovačič; renski rizling, Mihael Fajfar, Bojan
Rakun, Marko Juvan; rumeni muškat, Jože Kugler, Mihael Fajfar, Jani Kreft;
sauvignon, Jože Kugler, Danilo Pokleka, Mihael Fajfar, Anže Podgoršek; sivi pinot,
Zdravko Ramšak, Alojz Slemenšek, Drago Ring; šipon, Ivan Goršek; zeleni silvanec,
Danilo Pokleka; dišeči traminec, Vinotoč Primožič, Mihael Fajfar; zvrst bela, Alojz
Slemenšek, Boštjan Kocuvan, Roman Lesjak; zvrst rdeča, Roman Lesjak; zweigelt,
Rajko Sotler, Ivan Kolar, Ivan Sevčnikar; modri pinot, Peter Krajnc, Martin Pungartnik,
Martin Podgoršek; modra frankinja, Zvone Šmon, Jani Kreft, Mihael Fajfar; modra
frankinja rose, Vinotoč Primožič.

ISKRIVO PRAZNOVANJE 20. OBLETNICE MEPZ
ŠMARTNO OB PAKI
Dominika Portić

neustavljive pozitivne energije, ki je s pomočjo naših glasov in iskrivih
pogledov zaokrožila po šmarški dvorani. Sprehodili smo se skozi čas in
občinstvu predstavili izbor skladb, ki smo jih izvajali vse od leta 1998
pa do danes. Na odru pa nismo bili čisto sami, saj so se nam kot gostje
pridružili člani več kot odličnega Rudarskega okteta in še dodatno
popestril naš rojstni dan.
Obletnico smo zaznamovali tudi z novimi oblačili. Dekleta smo žarela
v novih modernih oblekah, fantje pa v srajcah, ki so jih popestrili
unikatni leseni metuljčki. Oboje je bilo »izdelano v Šmartnem«, saj je
za naše obleke poskrbela Renata Meh (Grushka design), za unikatne
metuljčke pa Sandi Ocepek (SteMi).

Fotografija: 20. obletnica MePZ Šmartno ob Paki (Foto: Rok Rakun)
Tako, pa smo zaključili sezono. In kako smo jo zaključili? Na odru,
seveda! Mešani pevski zbor Šmartno ob Paki je praznoval svojo
20-letnico delovanja. 25. maja smo vsekakor dokazali, da smo pri
dvajsetih res še mladenke in mladeniči ter imamo veliko količino

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili,
da smo lahko posodobili našo garderobo, in vsem, ki so nam na
kakršenkoli način pomagali pri izvedbi koncerta ob naši 20. obletnici.
Pa tudi vam, naše drago občinstvo. Brez vas naših koncertov ne bi
bilo in tudi zbora ne. Hvala, ker nas že dvajset let zvesto spremljate na
naši poti. Obljubimo, da se bomo naučili še veliko lepih skladb in vam
polepšali še veliko večerov. Že zdaj se z veseljem oziramo v prihodnost.
17. junija nas čaka izlet v istrski Motovun, kjer bomo idilično okolje še
polepšali s svojimi melodijami, po počitnicah pa s polno paro naprej,
saj smo se na reviji odraslih pevskih zborov uvrstili na regijsko raven.
Jesen bo torej pestra in pevska, taka pa naj bodo tudi leta, ki prihajajo.

Utrip občine

ŽUPAN SPREJEL ODLIČNJAKE
Občinska uprava

V sredo, 13. junija, je župan Janko Kopušar sprejel odličnjake, katerim so se pridružili
tudi ravnatelj OŠ bratov Letonja Bojan Juras in razredničarki. Od devetih učencev jih
je vsa leta šolanja z odličnim uspehom zaključilo šest. Odličen uspeh je po besedah
župana dobra popotnica za nadaljevanje njihove izobraževalne poti, na kateri upa,
da se bodo še naprej trudili s takšno vnemo kot do sedaj. Zahvalil se je ravnatelju,
razredničarkama in celotnemu kolektivu za skrb in omogočanje dobrih rezultatov,
prav tako pa je pohvalil visoke uspehe tudi pri obšolskih dejavnostih. Življenje
danes namreč od nas zahteva vse več iznajdljivosti in širše znanje, kot ga je moč
pridobiti pri pouku, zato je udejstvovanje pri drugih projektih, raziskovalnih nalogah
in na področnih tekmovanjih izjemnega pomena. Župan je zaključil s spodbudnimi
besedami, da so ob odhodu v druga mesta lahko upravičeno ponosni na svoj kraj,
hkrati pa je bodoče srednješolce pozval, da bi kljub šolskim obveznostim še vedno
sodelovali pri lokalnih društvih in klubih. Odličnjaki so v spomin prejeli zanimivo
knjigo Slovenija ima srce.
JULIJ, AVGUST 2018
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AMD DRUŠTVO LJUDSKA TEHNIKA IMA ZA SABO PESTRO POMLAD
Emil Šterbenk

Osrednji spomladanski dogodek je bila strokovna ekskurzija v Muenchenški tehniški muzej, o katerem
smo v ŠOP-u že poročali. Nekaj članov se je 27. aprila udeležilo šentjurskega srečanja, brez nas pa ni
minila niti štafeta na Goro Oljko, 25. maja. Na vrh smo se pripeljali s petimi avtomobili in najstarejši
je štel častitljivih 66 let. Ob tem pripravljamo dokumentacijo za muzej, namenjen zgodovini razvoja
tehniškega znanja in društva DLT ter pregledu tehniške dediščine v Šmartnem ob Paki. Kot pomočniki
organizatorja (AMTK Velenje) smo sodelovali na 33. velenjskem reliju. Izjemno dejavni so letos
kolesarji, saj so bili že v Škofji Loki, v madžarskem mestu Nagykanizsa in v Šentjurju. V načrtu imajo še
obisk nekaj prireditev in jeseni pripravo domačega srečanja.
Trenutno večino energije usmerjamo v organizacijo Pilihovega memoriala – letnega srečanja ljubiteljev
starodobnih vozil. Kakor je bilo objavljeno že v napovedniku prireditev ŠOP, bo srečanje potekalo v
soboto, 7. julija, od 9. ure dalje v Martinovi vasi. Najbolj zanimivo bo med 11. in 13. uro, ko bodo
udeleženci prikazali sposobnosti manevriranja s svojimi starčki. Vabimo vas, da se nam pridružite,
zanimivo bo!

Naši starodobniki vzpon na Goro Oljko zlahka
premagajo.

V madžarski Nagykanizsi je bila množica
starodobnih kolesarjev. Foto: Š. Jager

RAZGLASITEV REZULTATOV OCENJEVANJA VIN LETNIKA 2017 IN PODELITEV PRIZNANJ
Alojz Slemenšek

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je v petek, 18. maja 2018, v dvorani Gasilskega doma
Šmartno ob Paki organiziralo prireditev »Razglasitev rezultatov ocenjevanja vin letnik 2017
in podelitev priznanj«. Po nagovoru predsednice društva Mojce Praprotnik in kulturnem
programu v izvedbi ljudskih pevcev »Prijatelji« smo podelili priznanja za dosežene ocene
vin po posameznih sortah. Pri podelitvi so sodelovali: vinska kraljica Slovenije za leto 2018
Katarina Pungračič, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, sommelier III. st. Alojz
Cedula in predsednica društva vinogradnikov Mojca Praprotnik. Letos smo na ocenjevanju
dosegli tudi najvišjo skupno oceno in sicer 18,19 točk. Podelili smo 73 zlatih in 18 srebrnih
priznanj. Naziv šampion za leto 2018 sta prejela: Zvone Šmon za sorto modra frankinja z
oceno 18,28 točk in Danilo Pokleka za sorto kerner z oceno 18,50 točk. Celotno prireditev je
odlično povezoval Franc Fužir.
Vinska kraljica Katarina Pungračič je poudarila, da je zelo vesela, da smo jo povabili na
podelitev, predvsem pa v kleti nekaterih vinogradnikov, saj se vrača domov s prijetnimi
občutki, navdušena pa je bila tudi nad okusom odličnih vin, ki so odraz strokovnega dela
naših vinogradnikov.
Po podelitvi je sledilo družabno srečanje vinogradnikov in ljubiteljev vinske kapljice z
vodeno degustacijo 18. vzorcev najbolje ocenjenih vin. Degustacijo je strokovno vodil Alojz Cedula, sommelier III. st., ki je z opisom vin poudaril
značilnosti posameznih sort in razširjenost v Sloveniji.
Pred prireditvijo so gostje skupaj z vinsko kraljico Slovenije Katarino Pungračič obiskali kleti naših vinogradnikov, in sicer klet Fajfar v Slatini, kleti
Pokleka in Slemenšek v Gavcah ter Vinotoč Primožič in klet Kugler v Malem Vrhu.

GORNJA RADGONA NI SAMO SEJEMSKO
MESTO
Marjana Boruta

So kraji, ki so vedno vredni ogleda. Tako kot vsako leto smo se v
Kulturnem društvu Gorenje podali na ekskurzijo po Sloveniji. Pot nas
je tokrat vodila v Gornjo Radgono, prepoznavno sejemsko mesto. Nas
pa je zanimala zgodovina. Prav zato smo se najprej ustavili v mestnem
Špitalu, kjer domuje radgonski muzej s svojimi zbirkami. Skozi Alejo
velikih, ki predstavlja pomembne osebnosti, ki so svojim ustvarjalnim
delom vplivale tudi na našo zgodovino, kot so dr. Anton Trstenjak,
jezikoslovec Peter Danjko in drugi, nas je pot vodila do spominskega
parka Nikoli več. V parku stoji Svetilnik miru. Spomenik so leta 1941
razstrelili nemški zavojevalci. Posvečen je žrtvam 1. svetovne vojne
in Maistrovim borcem. Leta 2004 so ga meščani Radgone obnovili.
Naprej nas je pot vodila do Apolonije, zeliščarke, ki so jo obsodili
čarovništva, danes pa velja za priprošnjico za zdravje in ljubezen.

ODBOJKARSKO IGRIŠČE
Tudi letošnje poletje bo odbojkarsko igrišče ob osnovni šoli v
Šmartnem ob Paki za uporabo na voljo vsem našim občankam
in občanom, ki radi igrajo odbojko na mivki. Več o samih pogojih
in drugih informacijah glede odprtosti in uporabe bo objavljeno
na spletni strani Mladinskega centra Šmartno ob Paki (www.
mcsmartnoobpaki.si).

Po kratki vožnji smo ugledali grajski kompleks Negova. Mogočna
graščina, ki je kulturni spomenik, je bila prvič omenjena leta 1425.
V samem gradu je delovalo tudi najstarejše sodišče v tem okolišu.
Ohranjen je tudi sramotilni steber. Seveda brez kratkega postanka za
malico ni šlo. Ko smo se podkrepili, smo pot nadaljevali do zanimive
ekološke kmetije Pachamama, ki jo vodita Slovenec in njegova žena,
Perujka inkovskega porekla. Na koruznem polju sta si pred 25 leti
ustvarila svoj dom. Hiša je polna organskih oblik in zanimivih poslikav
ter mozaikov. Klopi med bambusi in glasba iz domovine gostiteljice
kar vabijo k sprostitvi in klepetu. Pogled v njuno trgovino nam
razkriva založenost z domačimi mili, kremami in olji, ki jih Luz izdeluje
po lastnih receptih. Zanimivo potovanje smo zaključili na poznem
kosilu v gostišču Kostanj. In kaj vse smo doživeli na našem potovanju?
Prisluhnili smo zgodbam in sledem v varnem zavetju Špitala, privezali
čarobni trak za zdravje in ljubezen na Apolonijini popotni palici, si
nadeli Negovsko skrivnostno čelado in se spočili pri Luz v Pachamami.
Potem pa skozi popoldansko nevihto varno prispeli domov.

VAŠKE IGRE 2018
Turistično društvo Šmartno ob Paki bo tudi
letos priredilo tradicionalne VAŠKE IGRE, ki bodo
potekale v nedeljo, 1. julija 2018, od 16. ure dalje
na prireditvenem prostoru pred Gasilskim domom v Šmartnem ob
Paki.
Vabimo vas, da pridete spodbujat svoje ekipe.
VESELIMO SE SNIDENJA Z VAMI NA VAŠKIH IGRAH.
Boža Polak, predsednica TDŠ
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področja Občine Šmartno ob Paki. Če želite pomagati ali potrebujete
pomoč, vas vabimo, da to sporočite našim predstavnikom (ga.
Davorina Vršnak).

tel.: + 386 40 534 375
+ 386 40 771 814
e-mail : sibahe.si@gmail.com

DELOVANJE SIBAHE V OBČINI ŠMARTNO OB
PAKI
Alen Novit, SIBAHE – Slovenska banka hrane

Verjetno manj znano in bolj neopazno je dejstvo, da v Občini
Šmartno ob Paki že dalj časa deluje SIBAHE – slovenska banka
hrane – humanitarna organizacija, ki socialno ogroženim družinam
in posameznikom nudi pomoč v obliki hrane in drugih artiklov za
vsakdanjo rabo.
SIBAHE je v Sloveniji sicer prisotna že od novembra 2010 in kot
nacionalna organizacija deluje v evropski mreži združenja bank hrane
(FEBA), ki združuje 272 nacionalnih bank hrane iz 23-ih evropskih
držav.
Od začetka svojega delovanja je SIBAHE prisotna na širšem območju
Savinjske (in Šaleške) regije, njeni začetki konkretnega delovanja pa
segajo v leto 2012, ko je na območju Velenja pridobila prve prostore in
izvedla zelo uspešno akcijo zbiranja hrane v Mercator centru Velenje,
v okviru katere je zbrala in razdelila hrano pomoči potrebnim ljudem
na področju Mestne občine Velenje.
SIBAHE je v preteklih letih širila in nadgrajevala svoje delovanje ter v
letu 2015 pridobila prostore v praznem kompleksu, v katerem je bila v
preteklosti trgovina Mercator, in je sicer last delniške družbe Mercator
d.d. (na naslovu Cvetlična ulica 2, Polzela). SIBAHE si je v tem kompleksu
s pomočjo prostovoljcev in drugih humanitarnih organizacij uredila
prostor, ki ga trenutno uporablja za izvajanje dejavnosti na območju
celotne države, saj nudi pomoč ljudem, ki prebivajo v različnih krajih
in regijah po Sloveniji (od Savinjske, Pomurja, Zasavja, Podravja, do
Posavja in osrednje Slovenije).
SIBAHE je v zadnjem letu 2017 samo v občini Šmartno ob Paki razdelila
dobrih 5.000 kg hrane več kot 150 pomoči potrebnim posameznikom.
Pomoč je zajemala različne prehrambene artikle (od osnovnih, kot so
moka, sladkor in riž, do priboljškov, kot so sladoled, slani prigrizki in
kava), katerih skupna vrednost je presegla 25.000 EUR.
S strani SIBAHE obstaja interes, da bi v naslednjih mesecih in letih svojo
dejavnost v Občini Šmartno ob Paki še okrepila, saj jo konstantno
povečuje tudi na drugih področjih. SIBAHE pri tem še naprej upa
na pomoč same občine, prostovoljcev in drugih humanitarnih
organizacij, pa tudi na pomoč drugih subjektov in posameznikov s

Banke hrane so sicer neodvisne in neprofitne humanitarne organizacije,
ki so namenjene predvsem zbiranju in distribuciji hrane ter drugih
artiklov za vsakdanjo rabo, in sicer tistim, ki jih nimajo ali se soočajo z
njihovim pomanjkanjem oz. tistim, ki si zaradi oteženih življenjskih
razmer ne morejo privoščiti ustreznega nakupa hrane in drugih izdelkov
ali sicer potrebujejo humanitarno pomoč.
Princip delovanja banke hrane je neprofitnost, kar pomeni, da zbiranje in
distribucija hrane poteka brezplačno; hrana se zbira preko prostovoljnih

prispevkov, donacij in sponzorstev, medtem ko njena distribucija poteka
s pomočjo prostovoljcev in različnih humanitarnih ter človekoljubnih
organizacij. Posamezna banka hrane tako pri svojem delovanju upošteva
tudi načela solidarnosti ter ustvarja povezavo med borbo proti lahkoti in
potrati hrane ter borbo proti revščini in izključenosti, s tem pa pomembno
prispeva k blažitvi nekaterih socialnih stisk posameznikov.
Zaradi svojega izrazito neprofitnega in solidarnega delovanja banka
hrane predvideva in vključuje tudi dodatno podporo s strani državnih
in lokalnih organizacij ali odborov, proizvajalcev, predelovalcev in
distributerjev hrane ter podporo drugih organizacij in posameznikov
– prostovoljcev, s katerimi lahko uresničuje svojo humanitarno vizijo.
Posamezne banke hrane so sicer lahko locirane na določenih območjih
(kjer obstaja interes lokalnih oblasti), s katerih lahko pokrivajo oz.
delujejo na določenih predelih ali regijah.

ZA POPOTNICO MC-JEVI 20-KI
»Support Packenstein member« bi se nekako
glasilo poimenovanje našega Mladinskega centra v
»bajkerskem« žargonu.
Nekje na polovici vaše poti ste naš motoklub prijazno
sprejeli pod svoje okrilje. Ne morem mimo dejstva, da je bil ravno
takratni direktor Janez Dvornik tisti, ki mi je vlil poguma z izjavo:
»Ustanovite društvo!« Brez dvoma ali kakršnihkoli zadržkov nam
je dal jasno vedeti, da nas je dovolj in da nam bo uspelo. Moram
reči, da sem bil sam 20 let nazaj ob ustanovitvi centra precej bolj
skeptičen. Bil sem na začetku svoje poklicne poti, delal sem z
mladimi, pa vseeno nekako nisem razumel pomena ustanovitve
novega zavoda. Tudi neke pretirane radovednosti ni pri meni
zbujal. Kot tedanji predsednik Kulturnega društva sem se celo
bal, da pomeni to za naše delovanje neljubo konkurenco, ki je
nekako nismo znali sprejeti in uvrstiti v svoj program. Leta pa so
pokazala ravno nasprotno. Center je s svojo dejavnostjo dvignil
prireditveno ponudbo kraja in dal številnim društvom nove
možnosti za svoje delovanje.
Danes smo motoristi vsako leto prvi, ki z večjo, odmevnejšo
prireditvijo začnemo »sezono dogodkov pred marofom«.
Prednosti, ki nam jih prostor nudi, je zagotovo preveč, da
bi jih navajal. Še posebej pa cenim sodelovanje z vodstvom
zavoda, njihovo podporo našemu delovanju, fleksibilnost ter

pripravljenost na odkrit in konstruktiven dialog. Če pustimo
same prireditve ob strani, vidim vrednost centra predvsem v
možnosti rednih tedenskih druženj članov različnih društev
in organizacij, pred in v vaši hiši. Tu se zagotovo srečujemo
ljudje dobre volje, ki na različne načine dvigujemo ustvarjalno
pestrost in raznolikost našega kraja. Kot šef motoristov
ugotavljam, da se ravno na naših »četrtkovih srečanjih« razvije
največ konstruktivnih idej, oblikuje se politika delovanja kluba
na slovenski motosceni ter krepi članska pripadnost klubu.
Uradni sestanki tako postajajo le formalnost »predebatiranih«
idej v sobici Mladinskega centra. Nenazadnje pa se ob druženju
pokaže tudi odprtost sicer na videz nekoliko črne »bajkerske«
subkulture, v smislu povezovanja in sodelovanja z drugimi
»entuziasti« pod skupno streho: punce iz DPM, gasilci, taborniki,
študenti KŠŠF, »koronarci«, »yogafreaki«, plesalci, glasbeniki in
ljubitelji solopetja … Če nič drugega, je tedensko na sporedu
veliko prijaznih besed, povabilo na pivo ali čevape pa še kak
prijazen ali zapeljiv nasmeh se vmes najde!
Mladinski center Šmartno ob Paki, preprosto hvala vam, da ste!
Srečno in pogumno v naslednjih 20!

Peter Podgoršek, Ferek, predsednik MK Packenstein
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Nekdo je pustil sledove stopinj
v pesku pred hišo.
Ne vem, zakaj je prišel.
Ne zakaj je odšel.
Nič ni prinesel,
nič ni odnesel.
Bil je in je odšel.
Mislim nanj
in postavljam stopala v njegove stopinje.
		
[Neža Maurer]

Katarina Čokl

SPOŠTOVANI BRALCI ŠOP-A!
Šolsko leto 2017/2018 je pri koncu in človek kar ne more verjeti, da je
to res, kajti zdi se, da smo šele začeli. Pa vendarle. Odhajamo vsak po
svoje, veseli, ker smo bili uspešni in si bomo lahko privoščili zasluženi
počitek. Za nami pa ostajajo stopinje, saj je to leto ponovno prineslo
obilico vrhunskih rezultatov tako na različnih tekmovanjih iz znanja
kot na športnih tekmovanjih, sodelovali pa smo tudi na literarnih ter
likovnih natečajih.
Da delamo v pravi smeri in da stopinje v naši sončni šoli in okoli
nje dejansko so, priča tudi dejstvo, da je naša šola v tem šolskem
letu prejela občinsko priznanje, in sicer GRB OBČINE ŠMARTNO OB
PAKI, za uspešno delo in izjemne dosežke na področju projektnega
dela, prejeli pa smo tudi spominsko plaketo Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Velenje za dolgoletno sodelovanje z
njimi na področju domoljubne vzgoje višjih razredov, o čemer smo že
s ponosom pisali v prejšnjih številkah ŠOP-a.
Kljub temu pa ne ležimo na lovorikah, ampak delamo s polno paro
naprej. In čeprav smo že vsi nekoliko utrujeni, na OŠ bratov Letonja ne
mirujemo. Ravno nasprotno. Pri nas je pravi direndaj. Ne verjamete?
Le verjemite, kajti poleg tega, da se vsi naši učenci trudijo z zadnjimi
močmi za čim boljše ocene, so tisti, ki obiskujejo pevski zbor, in tisti, ki
imajo radi gledališče, pod vodstvom učiteljic Anje Zajamšek, Sandre
Omladič in Blanke Rotovnik postavili na oder muzikal z naslovom
Pravljični direndaj. O uspešnosti projekta pričajo kar tri uprizoritve v
štirinajstih dneh in številni odzivi Šmarčanov, tako staršev kot drugih
obiskovalcev.
To pa še ni vse. Učenci, ki obiskujejo dodatni pouk zgodovine in
izbirna predmeta Vzgoja za medije – radio ter Turistična vzgoja, so
23. maja pod vodstvom vojnih veteranov, g. Kačičnika in g. Hriberška,
slednji je bil general v vojni za Slovenijo, odpravili na nagradni izlet
na Koroško, kjer so obiskali spomenik boja za samostojno Slovenijo,
Dvorec Bukovje in mejni prehod Holmec, za kar se zahvaljujemo
OZVVRS Velenje.
V tednu od 2. do 9. junija je 14 učencev z učiteljicama Jernejo Žagar
in Anjo Molnar odšlo na mednarodno izmenjavo v Novo Selo v Srbijo,
naši četrtošolci so odpotovali v CŠOD Trilobit, petošolce pa v zadnjem
tednu čaka letna šola v naravi v Izoli.

Ob prihajajočem dnevu državnosti bomo v sklopu našega
domovinskega projekta izvedli tudi ure domovinske vzgoje, s katerimi
skušamo dvigniti narodno zavest učencem, prav tako pa bo zadnji
šolski dan potekala pod vodstvom učiteljic Mojce A. Juras in Mihaele
Vodopivec zaključna prireditev v počastitev praznika, s katero bomo
zakorakali v počitnice.
Ker pa se bliža tudi čas valete, čas, ko se bo od nas poslovilo 34
devetošolcev, ki odhajajo novim ciljem naproti, jim ob tej priložnosti
tukaj izrekamo besedo SREČNO, od njih in vseh vas pa se poslavljamo
z naslednjo mislijo Mance Košir: Čas teče, kot regratove lučke
mehko letijo, letijo … Kam? Naj to ostane skrivnost. Pomembno je,
da zmoremo tukaj in zdaj ujeti dih bližine, varnosti in ljubezni, brez
katerih nam leteti ni.
Želimo vam dolgo, vroče, po morju dišeče poletje; odpočijte si med
zasluženim dopustom, naberite novih moči in nasvidenje jeseni.

Iskrene čestitke ob jubileju izrekam vsem, ki ustvarjate
zgodbo Mladinskega centra, saj je v 20 letih svojega delovanja
pomembno in dragoceno vplival na življenje ne le mladih,
temveč kar vseh Šmarčank in Šmarčanov. Ob tem bi se rad tudi
iskreno zahvalil za uspešno in ustvarjalno sodelovanje, ki se ga
na šoli veselimo tudi v prihodnje. Naj bodo številni prepoznavni
in že uveljavljeni kot tudi novi projekti MC v zadovoljstvo
vsem uporabnikom in zaposlenim. Hvala vodstvu MC in vsem
zaposlenim, predvsem pa legendarnemu prvemu direktorju
g. Janezu Dvorniku, ki je imel vizijo, pogum in vztrajnost. Šele s
pretečene časovne razdalje se jasneje izrišejo velike in pomembne
vizije. Vizije, zaradi katerih se je mogoče veseliti naslednjih
uspešnih dvajset ...
Ravnatelj OŠ bratov Letonja, Bojan Juras

TABORNIŠKE DOGODIVŠČINE
Urša Irman

Meseca maj in junij smo taborniki preživeli tako, kot se to za nas
spodobi – aktivno, dobrovoljno, dinamično, živahno in predvsem v
naravi. Naši najmlajši člani so se pred nekaj tedni preizkusili na Izzivu
oranžne lilije, taborniškem tekmovanju v Pesju, kjer so pokazali
veliko pridobljenega znanja, zagnanosti in ekipnega duha ter s
svojim trudom dosegli odlično 4. mesto. Prav tako naše taborniške
rutice niso manjkale med tekači na Sončkovem teku, saj so vodniki
osnovnošolcem pripravili različne taborniške aktivnosti in tako
skupaj z njimi sobotno dopoldne preživeli nekoliko drugače.
V mesecu maju nismo pozabili na nacionalni teden prostovoljstva,
saj to predstavlja pomemben del naše organizacije, s tedenskimi
uricami pa smo pred našo težko pričakovano julijsko dogodivščino v
Ribnem zaključili in tako skočili v vroče poletje, ki obeta še več norih
in neponovljivih taborniških avantur.
JULIJ, AVGUST 2018
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Poznavanja vsaj osnov snemanja in montaže posnetkov pa si boste
letos poleti želeli tudi vi. Le kako boste sicer v spomin ujeli celotno
pestro poletno dogajanje, ki ga pripravljamo v Mladinskem centru?

… S PRAZNOVANJEM 20-LETNICE MC-JA PA
VSTOPAMO V POLETJE
Andreja Urnaut

V Mladinskem centru smo ustvarjalne majske dogodke otvorili
z delavnico Glina, ki jo je letos vodila lončarka Helena Felicijan.
Največ navdušenja med udeleženci je poželo lončarsko vreteno,
prav tako ni manjkalo veselja za ročno oblikovanje izdelkov. Končne
izdelke – skodelice, tablice z reliefnimi motivi, štampiljke, živali, so
v lončarskem centru Bahor spekli v peči za žganje gline, udeleženci
pa so si jih že veseli odnesli domov. Kreativnost in domišljija sta v
našem centru vladali tudi zadnji majski vikend, ko smo gostili kiparje
JSKD Velenje. Ti so od 25. do 27. maja v okviru državne kiparske
delavnice žagali, rezljali in pilili skulpture iz lesa. Prvi Pozdrav poletju
smo skupaj z mladimi bobnarji in
pevci iz dvorane Marof poslali
31. maja. Takrat so se na letnem
koncertu predstavili učenci šole
bobnanja Marka Berzelaka in
učenci solo petja Anite Dobnik.
Za večino sodelujočih je bila to
prva in nepozabna izkušnja – stati
na odru kot del pravega benda,
polna dvorana obiskovalcev pa
je potrdila, da so v svoji glasbeni
karieri na dobri poti. Prvo
junijsko dopoldne je v šmarškem
Mladinskem centru minilo v
znamenju
protokola.
Gostili
smo namreč šefinjo Protokola
Republike Slovenije, gospo
Ksenijo Benedetti, ki je z nami
delila svoje znanje in bogate izkušnje s področja, ki ji zadnjih 18 let
kroji vsakdan. Benedettijeva nas je navdušila s svojo preprostostjo
in pozitivno energijo, srečanje
pa smo zaključili z veliko mero
usvojenih protokolarnih pravil.
Posebna pravila pa obstajajo tudi
v zvezi z danes zelo popularnim
objavljanjem vsebin na splet. Z
njimi so se na kratkem predavanju
o varni rabi interneta seznanili
udeleženci delavnice »3, 2, 1,
AKCIJA!«, ki je potekala v soboto,
2. junija 2018. Na njej so se
mladi pod vodstvom izkušenega
fotografa Roka Rakuna učili osnov
filmske produkcije. V teoretičnem
delu so spoznali pot od ideje do
končnega izdelka – filma. Potem
se je pričela »akcija«, ko so stekli
iz dvorane Marof in se razkropili
okoli Mladinskega centra. Posneli
so nekaj krajših videoposnetkov in tako nabrali material za kasnejšo
postprodukcijo.

Z vse višjimi temperaturami se tudi v Mladinskem centru Šmartno
ob Paki stopnjuje evforija pred osrednjim dogodkom praznovanja
20-letnice našega delovanja. Prav na začetku poletja, 22. junija 2018,
bomo pod velikim šotorom na prireditvenem prostoru Mladinskega
centra simbolično združili vse generacije, ki odraščajo ali so odraščale
pod njegovim okriljem. Dogajanje 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 ob 19.30 z 20-ko MC-ja, v okviru katere bodo po
krajši proslavi oder zavzeli »MC-jevi bendi« – glasbene zasedbe, ki so
z Mladinskim centrom v preteklih letih nanizali takšne in drugačne
spomine. Nastopili bodo ansambla Greh in Šepet, skupina BO!,
Preprosto črni in Inmate. Poleg generacij se bodo torej mešali tudi
glasbeni stili, od rapa, narodno zabavne glasbe do melodičnega rocka
in metala. Ker vse to je bil in je Mladinski center Šmartno ob Paki –
prostor za druženje in ustvarjanje vseh, brez omejitev. Zaradi tega bo
prireditev tudi brez vstopnine!
Seveda pa po tako »vročem« skoku v poletje tudi v nadaljevanju
poletnih počitnic pripravljamo mnogo pestrih aktivnosti tako za
otroke in mladino kot za druge generacije. Vsak dan počitnic bo
mogoče pri nas igrati namizni tenis, se v popoldanskem času
preizkusiti v hoji po slackline-u, igrati badminton, balinčke, razne
igre z žogo, družabne igre … V nedeljo, 15. julija, ob 17.00 uri, si bo
mogoče pod kozolcem ogledati finale SP v nogometu. Prav tako pa
v juniju (29. 6.), juliju (19. 7.) in avgustu (10. 8.) pripravljamo poletni
kino pod kozolcem, ob 21. uri. Vsako tretjo soboto v mesecu med 8.
in 12. uro na parkirišču pred supermarketom Mercator organiziramo
kmečko tržnico.
Tudi letos v prvem tednu julija in zadnji teden v avgustu organiziramo
počitniške delavnice z varstvom za otroke pod strokovnim
vodstvom, vključno s 4 obroki. Otroci bodo ustvarjali izdelke iz
različnih materialov, šli na krajši izlet z ogledom kraja ali kakšne
zanimivosti (domače živali), si v »kinu« ogledali film, se ukvarjali s
športom, peli, plesali in počeli še veliko drugega. Za prijavo in več
informacij lahko pišete na: pisarna.mc@gmail.com ali nas pokličete na
064 167 940. Prijavnico pa lahko najdete tudi na naši spletni strani
www.mcsmartnoobpaki.si.
Tradicionalno bo v avgustu, in sicer od petka, 10., do nedelje, 19.
avgusta, v sodelovanju z JSKD v dvorani Marof potekala likovna
delavnica »Mitologija globalne vasi« pod vodstvom akademskega
slikarja Dušana Fišerja. Delavnica z 32-letno tradicijo pri nas poteka že
osmič, udeležujejo pa se je ljubiteljski umetniki iz celotne Slovenije.
V soboto, 18. avgusta, ob 20. uri bomo pripravili tudi razstavo
likovnih del, nastalih na tej delavnici.
V slovo poletju se bodo zadnji avgustovski petek in med vikendi v
septembru na prireditvenem prostoru Mladinskega centra ponovno
odvijale prireditve Poznopoletnega festivala. Dogajanje na
poletnem odru bomo otvorili v petek, 31. avgusta, ob 16. uri s
šmarško plažo, roštiljado in koncertom legendarnega primorskega
pevca Slavka Ivančiča.
Več o samih dogodkih in naših aktivnostih najdete na spletni strani
www.mcsmartnoobpaki.si ali na Facebook strani Mladinskega centra
Šmartno ob Paki.

Šmartno ob Paki je občina društev in člani vseh smo v MC-ju dobrodošli.
Osebno se tam vedno prijetno počutim. Koliko prireditev, druženj in
prijetnih trenutkov se ne bi zgodilo, če ne bi pred dvema desetletjema
ustanovili MC-ja? Hvala vsem, ki ste za to zaslužni – od tvorca ideje,
Janeza Dvornika - Jaka s sodelavci, ki so idejo tudi skupaj udejanjili, do
zanesljive in uspešne skupine, ki trenutno skrbi, da se vse odvija, kakor
je prav, in jo vodi Mirjam Povh. Veliko sodelovanja ter uspehov tudi v
bodoče!
Emil Šterbenk, član KD, AMD DLT, TD in RK
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Iz Šmarške fare

UVODNE MISLI, SVETNIK MESECA IN OBVESTILA
ZA JULIJ IN AVGUST 2018
Dekan Ivan Napret

Drage bralke in bralci ŠOP-a, lepo vas pozdravljam in se z vami
veselim poletnih, za mnoge počitniških mesecev julija in avgusta. To
je čas daljših dni, ko se odločamo za izlete, pohode v hribe ali gore,
obmorske kraje ali tudi v tujino. Resnica je, da mnogi obhodijo velik del
sveta, domačih krajev s številni znamenitostmi, cerkvami in kapelami
pa ne poznajo. Kot posamezniki, kot družina ali društvo bomo v teh
mesecih ob njihovih godovih lahko obiskali in poromali v cerkve – Ciril
Metodove, Mohorjeve, Jakobove, Anine, Rokove, Marijine za Marijino
vnebovzetje in seveda številne druge. Občudujemo naše prednike in
njihovo vero, ki so v zahvalo ali priprošnjo svetnikom žrtvovali toliko
svojega časa in sredstev. Če smo verni, se bomo tudi mi ob obisku
ali romanju na kraju svetnikov priporočili in izročilo v njihovo varstvo.
Svetnik meseca
10. avgust – sveti Lovrenc
Evangelist Luka poroča v Apostolskih delih, da so apostoli v Jeruzalemu
za svoje pomočnike, da bi se sami lažje posvetili oznanjevanju, izbrali
sedem diakonov. Med temi se je posebno odlikoval sveti Štefan, ki je
prvi mučenec Cerkve. Papež Leon Veliki je ob godu svetega Lovrenca
dejal: »Štefan je proslavil Jeruzalem, sveti Lovrenc pa Rim.« V Rimu
je bil to za godom svetih apostolov Petra in Pavla največji praznik.
Lovrenca je papež Sikst II. zaradi svetega življenja, vedrega značaja in
izrednega poguma sprejel med sedmerico diakonov rimske Cerkve.
Kot prvi med njimi je stregel papežu pri sveti daritvi, vestno upravljal
cerkveno premoženje in skrbel za uboge. Med preganjanjem
kristjanov za časa cesarja Valerijana je Lovrenc izvedel, da je cesar

Ne sme mimo vas
ukazal prijeti papeža. Nemudoma je pohitel v ječo, da bi šel s papež v
smrt. Žalosten mu je zaklical: »Kam hitiš, oče, brez sina? Kam hitiš, sveti
duhovnik, brez diakona?« Papež Sikst mu je odgovoril: »Ne zapuščam
te, moj sin. A čakajo te še hujši boji za Kristusovo vero. Če imaš še kaj
denarja v zakladnici, ga razdeli ubožcem.« Ubogal je papeža, saj je
vedel, da ni več daleč, ko bodo tudi njega prijeli. Res se je zgodilo, da
je Lovrenca poklical predse rimski načelnik Hipolit in zahteval, da mu
takoj izroči zaklade. Lovrenc mu je odgovoril: »Cerkev je res bogata,
niti cesar nima toliko dragocenih zakladov. Daj mi nekaj dni odloga,
pa ti jih prinesem.« Hipolit ga je za tri dni pustil na svobodi. Tretji dan
je Lovrenc zbral ubožce, vdove in sirote, jih pripeljal pred sodnika in
rekel: »Glej, to so zakladi naše cerkve!« Hipolita je to tako razjezilo, da
je dal diakona Lovrenca najstrašnejše mučiti. Ranjenega so položili na
raženj in pekli. Med molitvijo je izdihnil. To je bilo 10. avgusta leta 258.
Letos mineva 1760 let. Nad njegovim grobom je dal cesar Konstantin
zgraditi baziliko. Na ta dan danes godujejo Lovrenci, izpeljana imena
so Lovro, Lovrencij, Lavrencij, Lovrencija, Loris, Laureta, Lora, Lori. Sv.
Lovrenca častijo kot zavetnika ubogih in vseh, ki imajo pri svojem delu
opravka z ognjem: gasilcev, steklopihalcev, kuharjev, likalk. Po ljudski
veri sv. Lovrenc varuje pred opeklinami in bolečinami v križu. Prosijo
ga za dobro letino, ker je njegov god mejnik med vročim poletjem in
bližajočo se jesenjo.
V Sloveniji je 50 cerkva sv. Lovrenca. Po njih so imenovana naselja
in kraji. Iz imena Lovrenc so nastali številni priimki. Ime Lovrenc se
pojavlja tudi v ljudskih pesmi in pregovorih.
Oratorij bo med 9. in 13. julijem v naši župniji. V župnijski pisarni že
lahko dobite prijavnice in druge informacije. Vabljeni otroci od 5. do
12. leta starosti.

Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 17. 8. 2018 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI. NAGRAJENEC PREJME PRAKTIČNO NAGRADO. NAGRAJENEC PREJŠNJE KRIŽANKE JE IVAN BREZNIK, GAVCE 24C, 3327
ŠMARTNO OB PAKI .
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KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
www.kp-velenje.si

Čestitamo
za dan državnosti!
080 80 34
BREZPLAČNA ŠTEVILKA

JULIJ, AVGUST 2018

NAPOVEDNIK DOGODKOV

konec junija, julij, avgust 2018
JUNIJ
Sreda, 20. junij,
ob 17.00, športni park Šmartno
ob Paki
nogometna tekma – Veterani
NK Šmartno : Veterani NK Rudar
Velenje, ŠD ŠoP
		
ob 18.15, športni park Šmartno
ob Paki
nogometna tekma – prvaki 2. SML
vzhod : prvaki 2. SKL vzhod, ŠD
ŠoP
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
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
občinska proslava ob dnevu
državnosti, KD Gorenje
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
Sobota, 23. junij,
ob 10.00, športni park Šmartno
ob Paki
otvoritev prenovljenega igrišča,
ŠD ŠoP

ob 10.30, športni park Šmartno
ob Paki
nogometne tekme mladinskih
selekcij – NK Šmartno 1928 : NK
Šampion, ŠD ŠoP
Nedelja, 24. junij,
ob 10.00, športni park Šmartno
ob Paki
turnir malega nogometa, ŠD ŠoP
Torek, 26. junij,
od 10.00 do 13.00, dvorana Marof
delavnica LEGO robotike za
otroke, info in prijave na www.
maliustvarjalci .si, MC Šmartno
ob Paki
Od srede, 27., do sobote, 30.
junija,
od 9.00 do 17.00, športni park
Šmartno ob Paki
tradicionalni nogometni kamp
MARTINKO, ŠD ŠoP
Petek, 29. junij,
ob 21.00, pod kozolcem MC
Šmartno ob Paki
poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki

JULIJ
Nedelja, 1. julij,
od 16.00 dalje, prireditveni
prostor pred Gasilskim domom
Šmartno ob Paki
tradicionalne vaške igre in
zabavno druženje z ansamblom
Veseli svatje, TD in PGD Šmartno
ob Paki

Od ponedeljka, 2. julija, do
petka, 6. julija,
od 6.45 do 15.30, MC Šmartno ob
Paki
počitniške ustvarjalne delavnice z
varstvom, MC Šmartno ob Paki
Sobota, 7. julij,
od 8.00 dalje, Martinova vas
6. Pilihov memorial – srečanje
ljubiteljev starodobnih vozil, AMD
Društvo ljudske tehnike Šmartno
ob Paki
Od ponedeljka, 9. julija, do
petka, 13. julija
Cerkev sv. Martina
oratorij za otroke
Torek, 10. julij,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
zvočna kopel z gongi
Petek, 13. julij,
ob 17.00, prireditveni prostor ob
gasilskem domu Paška vas
tekmovanje starih ročnih in
motornih brizgaln za memorial
Rudija Ježovnika starejšega;
ob 20.00, družabni večer z
ansamblom Greh, PGD Paška vas
Sobota, 14. julij,
ob 20.00, prireditveni prostor ob
gasilskem domu Paška vas
Noč na vasi v Paški vasi z
ansamblom Smeh, PGD Paška vas
Nedelja, 15. julij,
ob 17.00, pod kozolcem MC
Šmartno ob Paki
ogled finala SP v nogometu, MC
Šmartno ob Paki

Četrtek, 19. julij,
Bayerjeva vila
odkritje spominske plošče, Občina
Šmartno ob Paki
ob 21.00, pod kozolcem MC
Šmartno ob Paki
poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 21. julij,
od 8.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki

AVGUST
Petek, 10. avgust,
ob 21.00, pod kozolcem MC
Šmartno ob Paki
poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki
Od petka, 10. avgusta, do
nedelje, 19. avgusta,
MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
likovna delavnica »Mitologija
globalne vasi« pod vodstvom
akademska slikarja Dušana Fišerja,
JSKD in MC Šmartno ob Paki
Torek, 14. avgust,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
zvočna kopel z gongi
Sobota, 18. avgust,
od 8.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
20.00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
razstava likovnih del, nastalih
na likovni delavnici »Mitologija
globalne vasi«, JSKD in MC
Šmartno ob Paki
19.00, Prireditveni prostor v Rečici
ob Paki
Hmeljski likof v Rečiški noči, Klub
81
Nedelja, 26. avgust,
ob 10.00, enodnevno kolesarjenje,
KD Gorenje
Od ponedeljka, 27. avgusta, do
petka, 31. avgusta,
od 6.45 do 15.30, MC Šmartno ob
Paki
počitniške ustvarjalne delavnice z
varstvom, MC Šmartno ob Paki
Petek, 31. avgust,
16.00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
otvoritev Poznopoletnega
festivala 2018; šmarška plaža,
roštiljada in koncert Slavka
Ivančiča, MC Šmartno ob Paki

