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Ne sme mimo vas

Komunalno
podjetje
Velenje

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

1.

maj,

praznik dela

080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

www.kp-velenje.si

Vsebina

Moje misli

BREZ ČEBEL NE BO ŽIVLJENJA
Tomaž Lesnjak
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Martinov svet - vstopnica
SAŠA regije
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Župan gostil podjetnike na
zajtrku

7 Pestro in družabno
Zgornja fraza, mogoče že malo
izrabljena, je še kako resnična.
Čebele so »krive« za vsako tretjo žlico
hrane na svetu! Čebele so tudi prvi
pokazatelj onesnaženosti našega
okolja. In ravno te živalce veliko
prispevajo k osveščanju ljudi v skrbi
za okolje.
Čebele so na Zemlji že več milijonov
let. In tudi v prihodnosti imajo večjo
možnost za preživetje kot človek.
Vendar pa je pri današnjem načinu
življenja in velikih potrebah po
hrani nujno, da zanje skrbi človek –
čebelar in s tem vzdržuje potrebno
število čebeljih družin, ki zagotavljajo
opraševalni servis. V Sloveniji je več
kot 10.000 čebelarjev, ki so dobro
razpršeni po celotnem ozemlju naše
države in s tem zagotavljajo dobro
opraševanje rastlin, ki so potrebne
za pridelavo kakovostne hrane.
Marsikje v svetu ni tako. Lastniki
plantaž morajo najemati čebele za
opraševanje, v še slabšem primeru pa
morajo zaradi zastrupljenosti okolja
celo ljudje opravljati nalogo čebel.
V decembru 2017 smo čebelarji in tudi
vsi Slovenci dobili veliko priznanje, ko
je bil na pobudo Slovenije v OZN 20.
maj razglašen za svetovni dan čebel.
S tem je ves svet dal priznanje tej
majhni, marljivi »muhi«.
Čebelarji v Šmartnem ob Paki
organizirano delujemo že 90 let. In
to zelo uspešno. Sicer nismo največji,

smo pa opazni. V devetdesetih letih
delovanja se je zgodilo marsikaj.
Bili so vzponi in padci. Zaznamovali
so nas prevozi čebel na pašo po
vsej nekdanji Jugoslaviji, zgradili
smo čebelarski dom pri Starem
gradu, razvili prapor, sodelovali pri
ustanovitvi Čebelarske zveze SAŠA
in še bi lahko naštevali. Aktivno se
vključujemo v življenje naše občine,
prav tako pa smo dejavni na regijskem
nivoju v okviru Čebelarske zveze SAŠA
in tudi na državnem nivoju. Skrbimo
za naš podmladek na osnovni šoli,
ki na državnih tekmovanjih dosega
odlične rezultate. Prav tako se naše
dobro delo odraža v številu članov,
saj se je v zadnjih 10 letih članstvo
povečalo za 100 %.
Osebno se za prihodnost čebelarstva
ne bojim. Strokovno delo v okviru
Čebelarske zveze Slovenije in
dobra organiziranost čebelarskih
družin je razlog za optimizem. Tudi
osveščenost uporabnikov čebeljih
pridelkov in vedno večja skrb za
ohranjanje našega okolja je dobra
popotnica za prihodnost. Seveda
nas vse čaka še veliko dela, a je
razmišljanje, da bo jutrišnji dan še
boljši, najboljši razlog, da na našo
prihodnost in prihodnost čebelarstva
gledamo pozitivno! Pozdravljam vas s
čebelarskim pozdravom
NAJ MEDI!

Aktivnosti Društva
vinogradnikov Šmartno ob
Paki
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Naših 90, 30 in 25 let

10 Mladarije

Pestro dogajanje na naši
sončni šoli

11 Mladarije

Tragikomedija Študentski
dnevi & pogovor na temo
mladi in delo

11, 12 Ne sme mimo vas
Štorija o Skandinaviji in
Nordkappu
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Društvo upokojencev vabi v
Šmartno na Pohorju
ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 64 167 940,
pisarna.mc@gmail.com
Gradivo pripravili: Maja Ažman, Marjana Boruta,
Amadeja Koren, Urban Hrastnik, Mirjam Povh,
Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., april 2019
Avtor fotografije na naslovnici: Stefan Vogler
Naklada: 1300 izvodov
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VABILO ZA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI
OBČINSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA
Janko Kopušar, župan

Spoštovani občanke in občani,
v naši občini imamo izdelano Lokalno agendo 21. To je trajnostno
naravnan razvojni program, ki določa cilje na okoljskem, socialnem
in gospodarskem področju. Glede na dejstvo, da Zakon o varstvu
okolja vsem občinam omogoča pripravo Občinskega programa
varstva okolja (OPVO), bomo lokalno agendo prekvalificirali in
prilagodili metodologiji za pripravo OPVO. Omenjeni program
predstavlja eno izmed osnov za spremljanje stanja in pripravo
ukrepov na okoljevarstvenem področju. Ob tem je dobra osnova
za prijavo razvojnih projektov na razpise za nepovratna sredstva
državnega proračuna, EU fondov in kreditov s subvencioniranimi

MARTINOV SVET – VSTOPNICA SAŠA REGIJE
Urban Hrastnik

Operacija MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije se izvaja
s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželja (pristop Leader) preko
Zavoda Savinja (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline). Organ
upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–
2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt
delno financira EU.
Občina Šmartno ob Paki je bila skupaj s partnerji uspešna pri
prijavi projekta »MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije« na 2.
javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Zg.
Savinjske in Šaleške doline. Pri projektu je občina nosilec operacije,
v kateri kot partnerji sodelujejo Mladinski center Šmartno ob Paki,
Turistično društvo Šmartno ob Paki in Ekološka kmetija Potočnik
Poprask. Osnovni razlog za izvedbo operacije je izboljšati in
okrepiti turistično prepoznavnost občine ter LAS Zg. Savinjske in
Šaleške doline. Prav tako pa enotno predstaviti turistično ponudbo
območja tako turistom kot tudi lokalnemu prebivalstvu.
V sklopu operacije MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije se
bo v Šmartnem ob Paki uredil turističnoinformacijski center (TIC),
zgradil se bo sanitarni objekt s kolesarnico za e-kolesa, izvedli
se bodo programi na področju turizma, promocije (lokalnih)
izdelkov in storitev ter delavnice za ranljive skupine. Povezalo se
bo turistične ponudnike območja. Predvidena je zaposlitev osebe,

PREDSTAVILI REZULTATE PROJEKTA
FESTIVAL DOMAČIH OKUSOV IN TRADICIJE
Urban Hrastnik

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki smo se odzvali na povabilo
LAS Zg. Savinjske in Šaleške doline, da v okviru seje Sveta županov
SAŠA regije, ki je potekala 12. februarja 2019 na Ljubnem ob
Savinji, predstavimo rezultate projekta Festival domačih okusov
in tradicije. Gre za projekt sodelovanja med LAS-i, v katerem
MAJ, JUNIJ 2019

obrestnimi merami. Računamo, da bomo s pripravami za poročilo
o stanju okolja začeli že maja. Ker želimo v izdelavo tega programa
vključiti kar največ različnih mnenj, vas vabimo, da se udeležite
dveh delavnic, ki jih bodo izdelovalci v ta namen organizirali.
Prva bo predvidoma potekala konec maja ali prvi teden junija.
Natančnejše informacije bomo pravočasno objavili na občinski
spletni strani: http://www.smartnoobpaki.si/.
K sodelovanju bomo ob tem obvestilu pisno povabili svetnike,
predstavnike vaških skupnosti in vodstva društev, ki delujejo
pri nas. Z vašim sodelovanjem, ki nam veliko pomeni, bomo
kar najbolje določili in ovrednotili okoljske probleme, ki lahko
predstavljajo ovire pri razvoju naše občine in jih je zato potrebno
odpraviti.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

ki bo skrbela za pripravo in izvajanje programov operacije.
Sanitarni objekt se bo zgradil na območju Mladinskega centra
Šmartno ob Paki in bo služil kot podpora programu operacije s
prireditvami in aktivnostmi ter podpora turizmu. Del objekta
bo namenjen kolesarnici za e-kolesa, katerih nakup je prav tako
predviden v sklopu operacije. Objekt bo vseboval sanitarije
(moški, ženske, invalidi), tuše, prostor z umivalniki in kolesarnico
s polnilnicami za e-kolesa.
TIC se bo uredil v prostorih Mladinskega centra Šmartno ob Paki.
Njegov namen bo izboljšati in okrepiti turistično prepoznavnost
območja LAS ter Šmartnega ob Paki. Prav tako pa enotno
predstaviti turistično ponudbo območja tako turistom kot tudi
lokalnemu prebivalstvu.
Dodatni razlogi za izvedbo operacije so še povečati prepoznavnost
Šmartnega ob Paki v povezavi z značilnostjo vinorodnega
okoliša, kar ga dela edinstvenega na tem območju. Izkoristiti
tradicijo kulturne in naravne dediščine Šmartnega ob Paki ter
celotnega območja LAS Zg. Savinjske in Šaleške doline za večjo
prepoznavnost območja kot turistične destinacije. Izkoristiti
lokacijsko danost Šmartnega ob Paki v odnosu do Zg. Savinjske in
Šaleške doline saj leži med njima ter ju povezuje.
Ime MARTINOV SVET se navezuje na farnega zavetnika kraja in
občine Šmartno ob Paki. Sv. Martin je s svojo zgodbo ter v povezavi
z vinogradništvom, martinovim in folkloristiko, ki spremlja njegov
lik, močno povezan s krajem ter običaji in prireditvami v Šmartnem
ob Paki.

sta uspešno sodelovala Občina Šmartno ob Paki in Javni zavod
Mladinski center Šmartno ob Paki. Najbolj viden rezultat projekta
je prireditveni šotor, ki ga je občina pridobila v sklopu projekta,
ter prireditveno ozvočenje, za katero bi lahko rekli, da gre za
najbolj slišen rezultat. Rezultatov pa je seveda še več, od slikanice
s predstavitvijo tradicionalnih jedi in obrti do medgeneracijskih
kulinaričnih delavnic, … Sodelavec Mladinskega centra je
zbranim županom na hudomušen ter zanimiv način predstavil
vse zgoraj naštete rezultate dobrega dela v sklopu projekta. V
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opravi vinogradnika ni bilo težko uganiti, od kod prihaja, kar je bila tudi dobra promocija za občino in
kraj. Župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar je ob koncu predstavitve med zbrane razdelil slikanico
Prav poseben zaklad ter vse povabil na prireditve v naše kraje.

ŽUPAN GOSTIL PODJETNIKE NA ZAJTRKU
Urban Hrastnik

V sredo, 27. marca 2019, je župan s predstavniki občinske uprave
v šmarškem Mladinskem centru sprejel podjetnike, ki delujejo

na območju naše občine, na tradicionalnem podjetniškem
zajtrku. Veseli nas lep odziv podjetnikov, ki se dogodka vsako
leto udeležijo v vedno večjem številu, kar kaže na to, da je
dogodek vedno bolje sprejet med tistimi, katerim je namenjen,
ter da je podjetniška klima v občini vse boljša in močnejša. Vse to
potrjuje tudi letošnja številna udeležba predstavnikov podpornih
organizacij podjetništva in obrti iz regije. Tako so se dogodka
udeležili predstavniki Območne obrtno-podjetniške zbornice
Velenje, Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Savinjskošaleške območne razvojne agencije in regijske Razvojne agencije
Savinjske regije iz Celja.
Zbrane je v uvodu nagovoril župan Janko Kopušar, ki so mu sledili
predstavniki gostov iz podjetniških podpornih organizacij. Govorci
so podali številne uporabne informacije, ki so jih podjetniki vselej
veseli. Po uradnem delu je steklo še neuradno druženje ob zajtrku
in kavi.

SPREJEM ZA NOVOROJENČKE V OBČINI
Urban Hrastnik

V sredo, 27. marca 2019, je župan občine Šmartno ob Paki v dvorani
Marof Mladinskega centra Šmartno ob Paki sprejel in pozdravil
kar 35 otrok, rojenih v preteklem letu. Od tega je mati narava v
tej generaciji nagnila tehtnico na stran fantov, saj je teh kar 23,
deklic pa 12. V nagovoru zbranim staršem ter seveda najmlajšim
prebivalcem občine je župan poudaril, da je to že generacija,
ki bo uživala v lepih in večjih prostorih prizidka k vrtcu. Ob tej
priložnosti jim je seveda tudi iskreno čestital, nato pa jim izročil še
simbolična darila. Ker je marec mesec žensk in mater, je mladim

mamicam podaril vrtnico. Vsaka družina bo v dar prejela sadiko
drevesa gorskega javorja. Za popestritev dogajanja so poskrbele
mlade baletne plesalke s prisrčnim plesnim nastopom.

KONEC MARCA PONOVNO (O)ČISTILI OBČINO
Urban Hrastnik

Sobotno dopoldne iztekajočega se marca (30. 3. 2019) je bilo
pri velikem številu prebivalcev naše občine že tradicionalno
rezervirano za očiščevalno akcijo, ki jo organizira Občina Šmartno
ob Paki skupaj z vaškimi skupnostmi in Mladinskim centrom
Šmartno ob Paki. Odziv na letošnjo je bil res zelo velik, saj je okolico
cest, pešpoti, železniške proge in drugo naravno okolje, v katerem
bivamo, čistilo kar 170 udeležencev. To nas veseli in dokazuje, da
so prebivalci naše občine zelo okoljsko ozaveščeni. Veseli smo tudi,
da je bilo med udeleženci veliko število otrok, kar kaže na to, da se
za čisto prihodnost naše občine ni bati. Na akciji je bilo pobranih
2.840 kilogramov odpadkov. To je res kar veliko, a še zdaleč ne
toliko, kot se je odpadkov nabralo pred leti. To je tudi rezultat
sistematičnega čiščenja okolja in večje ozaveščenosti pri ljudeh.
Akcijo je spremljalo prijetno sončno vreme, ki je udeležence grelo
tudi na zaključku pri Mladinskem centru, kjer so se ti okrepčali s
toplo malico in osvežilno pijačo, za kar je poskrbela Občina.
MAJ, JUNIJ 2019
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ČISTILNA AKCIJA MALO DRUGAČE
Peter Rogel, predsednik VS Velik Vrh - Gavce

Tradcionalni čistilni akciji v naši občini smo se seveda pridružili tudi v vaški skupnosti
Veliki Vrh - Gavce, kjer smo poleg pobiranja komunalnih odpadkov opravili tudi sečnjo
dreves in grmovja. Po gozdu so »pele« motorne žage, delo pa je spremljalo veliko
dobre volje vseh udeležencev tokratne čistilne akcije. Po končanem delu dveh skupin
smo se okrepčali z jedačo in pijačo pri Mladinskem centru. Vsem 16 sodelujočim se
vaški odbor Veliki Vrh - Gavce zahvaljuje za opravljeno delo.

ČLANICE IN ČLANI AMD DRUŠTVO LJUDSKE
TEHNIKE SMO ZAČELI SEZONO 2019
Emil Šterbenk
V soboto, 6. aprila, smo v AMD DLT organizirali spomladansko
otvoritveno vožnjo. Tokrat smo se odločili raziskovati v sosednji,
šoštanjski občini. Pogledat smo šli kanjon Velunje. Ta zaradi
ugrezanja površja nastaja na Gabrškem polju. Velunja se je v
lastne nanose ponekod zarezala krepko več kot 10 m globoko.
V Gaberkah so nas prijazno sprejeli člani tamkajšnjega društva
Kulturnica, ki so nam brezplačno odstopili prireditveni prostor pod
kozolcem in poskrbeli za ravno pravšnjo vlago v grlih. Za hrano so
brezhibno poskrbeli pri Križniku. Ob koncu je bilo s spomladansko
vožnjo zadovoljnih prav vseh 42 udeležencev.
Otvoritvena vožnja ni prvi dogodek letošnjega leta, saj se vsak
mesec dobimo na klubskem sestanku. V prvem tednu aprila so
prostori, v katerih bo našel dom naš mali muzej, že dobili skoraj
končno podobo. Stene so pobeljene, pod položen in električna
napeljava z razsvetljavo skoraj v celoti postavljena. Zbirko bomo
pripravili v sodelovanju s kustosi Muzeja Velenje. Dokončno
smo se odločili, da bomo muzej svečano odprli ob Pilihovem
memorialu, 6. julija. Na dogodek že sedaj vabimo vse občanke in
občane, natančni termini pa bodo objavljeni v junijski izdaji ŠOP-a.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
ŠMARTNO OB PAKI 2019

UPOKOJENCEV

Konrad Steblovnik

Člani Društva upokojencev Šmartno ob Paki smo se v soboto, 2.
marca 2019, v prostorih PGD Šmartno ob Paki v lepem številu
zbrali na rednem letnem zboru članstva. Zbralo se je preko sto
članov.
Zbor smo pričeli s kratkim kulturnim programom. Članica Marjana
Boruta je pripravila kratek in zanimiv dvogovor dveh učencev
osnovne šole, ki sta predstavila, kako gledajo otroci na srebrno
generacijo. Nastopile so še ‘naše’ Vesele babice z Zdravkom in
mladi harmonikar Žiga Hriberšek. Vsi nastopajoči so s svojo
prisrčnostjo in prijetnimi nastopi popestrili pričetek zbora članov.

VABILO: ODDIH V TERMAH LAKTAŠI
Člane Društva upokojencev Šmartno ob Paki vabimo na
enotedenski oddih v Laktaše.
Datum: od 24. 6. do 1. 7. 2019
Cena bivanja: 259 € – plačajo udeleženci v hotelu SAN
Cena avtobusnega prevoza: 50 € – plačilo avtobusa ob prijavi
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, dva zdravniška pregleda,
MAJ, JUNIJ 2019

V Gaberke smo se pripeljali večinoma z avtomobili, motoristi se raje
kot po dežju vozijo v sončnem vremenu.

Za muzejsko zbirko smo že nabavili prve vitrine, ki smo jih šli pogledat
po aprilskem sestanku.
V nadaljevanju smo ocenili delo društva v letu 2018, finančno
poslovanje in rezultate. V preteklem letu smo izpolnili večino
nalog, začrtanih z letnim programom dela, kar je razvidno iz
predstavljenih poročil o delu. Predstavili smo tudi programe
dela in finančni plan za letošnje leto in se dogovorili, da bomo
dejavni tudi v naslednjem letu. Zbor sta obiskala tudi naš župan
g. Janko Kopušar in predsednik ŠPZDU Velenje g. Franc Vedenik.
Oba sta pohvalila naše delo in nam predstavila nekaj novosti iz
naše občine in ŠPZDU Velenje. Prisotnih je bilo tudi veliko gostov
prijateljskih društev iz naše občine. Vsi so nam namenili pohvalne
in vzpodbudne besede.
Po končanem zboru je sledila pogostitev in prijetno druženje. Ker
je bil takrat pustni čas, niso manjkali niti krofi. Za veselo vzdušje pa
so še naprej skrbele Vesele babice z Zdravkom in harmonikar Žiga.
Več o zboru si lahko preberete na spletnem naslovu:
www.posrcumlad.si/smartno-ob-paki.

tri terapije dnevno, 7-krat polni penzion, prost vstop v bazen,
voden ogled Laktašev, nakupovalni izlet v TC FIS, voden obisk
Banja Luke in obisk TRŽNICE, ogled pivovarne NEKTAR, obisk
BANJ BRDA nad Banja Luko s panoramskim minibusom, 2-krat
večer z glasbo.
DOPLAČILO: enoposteljna soba 5,20 €/dan.
PRIJAVE: do petka, 24. 5. 2019, pri ge. Branki Pisanec.
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REZ POTOMKE STARE TRTE V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek

V petek, 1. 3. 2019, je Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki organiziralo četrti 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,
ki je vodja »bračev« z Malečnika, ki vsako leto izvedejo trgatev stare brajde na
Lentu. Župan Janko Kopušar je pohvalil delo društva, ki prispeva k temu, da imamo
tudi v Šmartnem ob Paki ta del naravne dediščine, in poudaril, da je vesel, da ima
ta 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
Vinogradništva Podgoršek – Španc in razne dobrote, ki so jih pripravile članice TD
Šmartno ob Paki. Celotno prireditev je odlično povezoval Franc Fužir, s harmoniko
pa jo je popestril Marko Juvan.

REZ VINSKE TRTE
Alojz Slemenšek

Na čudovit pomladni dan smo se vinogradnice in vinogradniki našega društva, pa
še nekaj drugih je prišlo, udeležili zanimivega delovnega srečanja rez vinske trte
v Malem Vrhu pri vinogradniški družini Žibret - Kocuvan. Predavanje in strokovni
prikaz rezi je izvedel Roman Štabuc s Kmetijskega zavoda Maribor. Mihael
Fajfar je prikazal, kako se obrez hitro in kakovostno zmelje (zeleno gnojenje),
predstavnik podjetja Pelenc pa je predstavil baterijske škarje in baterijski vezalec
šparonov. Za konec je predstavnik Metroba predstavil letošnji škropilni koledar
in nekaj novosti s področja FFS. Seveda pa se je po vseh teh naporih prilegla
malica in kozarček odlične kapljice iz kleti Žibret - Kocuvan, za kar se jim najlepše
zahvaljujemo.

SKUPŠČINA VINISA
Alojz Slemenšek
22. marca se je v Šmartnem ob Paki v organizaciji Društva
vinogradnikov Šmartno ob Paki odvijala skupščina Vinisa (Zveza
društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije). Udeležili so se je
člani zveze iz cele Slovenije, državna sekretarka ministrstva za
kmetijstvo Tanja Strniša z ekipo, vinska kraljica Slovenije Meta
Frangež, navzoče pa je pozdravil tudi župan občine Šmartno ob
Paki Janko Kopušar. Po končanem uradnem delu smo šmarški
vinogradniki izvedli degustacijo vin, pridelanih na našem
območju, in bili deležni samih pohval o kakovosti vina, kar nam
daje nov zagon pri pridelavi naših vin. Kulturni program so izvedli
učenci Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki, za kar se jim
najlepše zahvaljujemo. Hvala zvezi, da nam je zaupala izvedbo
tako pomembnega dogodka.

VARNO RAVNANJE S FFS – VARSTVO IN
PREHRANA VINSKE TRTE
Alojz Slemenšek

V ponedeljek, 8. 4. 2019, popoldan je Društvo vinogradnikov
Šmartno ob Paki izvedlo strokovno predavanje pod vodstvom
mag. Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr., s Kmetijsko gozdarskega
zavoda Celje z naslovom Varno ravnanje s fito farmacevtskimi
sredstvi – varstvo in prehrana vinske trte. Letos je bil poudarek

na pravilnem mešanju FFS in pravilni izvedbi škropljenja ter
osebni zaščiti. Novosti je predstavil tudi Marko Kramer, prodajni
svetovalec podjetja Metrob, d. o. o. Številni udeleženci so bili s
predstavitvijo izredno zadovoljni, saj je bilo predstavljeno točno
to, kar morajo vinogradniki vedeti v največji meri. Upamo, da
nam bo letos vreme naklonjeno in da bomo potrebovali čim manj
zaščite vinogradov pred boleznimi.
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NAŠIH 90, 30 IN 25 LET
Tomaž Lesnjak
V petek, 29. marca, je
v dvorani Kulturnega
doma Šmartno ob Paki
potekala slavnostna
prireditev, na kateri
smo obeležili kar tri
obletnice delovanja.
Člani
Čebelarske
družine Šmartno ob
Paki so praznovali 90
let delovanja, člani
Turističnega društva Šmartno ob Paki 30 let in pevska skupina
Prijatelji, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Šmartno ob
Paki, 25 let.
Na prireditvi smo predstavili naše do sedaj opravljeno delo,

20 LET. BOBNI. JAZ.
Marko Berzelak

Koncert Marka Berzelaka z učenci bobnanja in gosti:
NARF, SPEV, PREPROSTO ČRNI, KARTON BAND, GVIDO BAND
Kulturni dom Šmartno ob Paki, petek, 7. 6. 2019, ob 19.00
Začelo se je leta 1999, na »Jupol kantah«. Želel sem si postati
bobnar. In če si nekaj zares želiš, se za to trudiš, premagaš vse
ovire.
Prve bobnarske palčke mi je podaril sošolec Janez v srednji
šoli. Tip je ves čas med poukom bobnal po klopi. Vsem je šel na
živce … Meni pa ne. Bil je bobnar, imel je bend … Občudoval sem
njegovo koordinacijo rok in nog, ritem.
No, kmalu sem šel vsem na živce tudi jaz.
Prve bobne sem si leta 1999 sestavil doma na seniku, iz »Jupol
kant«, činele pa iz pokrovk. Za mali boben – snare sem imel
pločevinasto škatlo za kekse. Zvok je bil prvovrsten, lahko
verjamete. Največje veselje pa mi je naredil gospod Jože Rovšnik.
Posodil mi je svoje legendarne bobne Hollywood iz 60-ih let, me
naučil prvih ritmov in me spodbujal. Na srečo sem imel veliko
podporo tudi doma, bobni so namreč precej glasen instrument.
Hvala vsem!
Moj prvi bend je bil NARF, kasneje SPEV (aktiven še danes).
Pred 10 leti sem se vpisal v KUD POŠTA Maribor. Pri mentorju
Ervinu Hartmanu sem opravil šolanje – smer tolkala. Za tem
sem bobnal v bendu PREPROSTO ČRNI, v katerem smo se zbrali
prijatelji, ki smo veliko večerov preživeli skupaj in ustvarjali čisto
svojo glasbo. PČ-ji delujejo še danes. Kot mentor za tolkala sem

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO NA 3. RAZVOJNI
OSI
Člani parlamentarnega Odbora za infrastrukturo so v petek, 12.
aprila 2019, obiskali Spodnjo Savinjsko dolino, kjer so si poslanci
ogledali odsek dela 3. razvojne osi. Na terenski seji so si ogledali
traso F2-2 in regionalno cesto Velenje–Arja vas.
Na lastne oči so se prepričali o prekomernem vplivu na kmetijske
površine, o slabi prometni učinkovitosti in o nesprejemljivem
rušenju domačij, ki bi trajno razselili 150 prebivalcev Podgore.
Krajani vasi Podgora so bili razočarani nad dejstvom, da jih
ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ni obiskala, čeprav
jim je obisk lani jeseni obljubila.
Poslanci različnih poslanskih skupin so izrazili začudenje nad
nespametnim umeščanjem državne hitre ceste, ki zaradi velikih in
nepotrebnih stroškov spominja na toliko drugih infrastrukturnih
objektov (TEŠ 6, Šentviški predor ipd.).
MAJ, JUNIJ 2019
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kaj delamo danes in kakšni so načrti za prihodnost. Program so
poleg Prijateljev s slovensko pesmijo popestrili še pevska skupina
Svit ter Žiga in Katarina Hriberšek. Pozdravili so nas tudi župan
občine Šmartno ob Paki g. Janko Kopušar, predsednik Turistične
zveze Slovenije g. Pavle Hevka, podpredsednik Čebelarske zveze
Slovenije g. Marko Alauf in predstavnica Javnega sklada za
kulturne dejavnosti ga. Tatjana Vidmar.
ČD Šmartno ob Paki je za svoje zasluge pri razvoju čebelarstva od
ČZS prejela najvišje odlikovanje Antona Janše I. stopnje. Prav tako
je TD Šmartno ob Paki ob tej priliki s strani TZS prejelo priznanje za
svoje dosedanje opravljeno delo. Pevci skupine Prijatelji pa so za
svoje dolgoletno delovanje in ohranjanje slovenske ljudske pesmi
prejeli Maroltove značke.
Po zaključku prireditve smo se družili še v avli, kjer so članice TD
pripravile pogostitev, na ogled pa je bila tudi razstava o delu vseh
jubilantov.
Zahvaljujemo se Občini Šmartno ob Paki, vinogradnikom,
donatorjem in pa seveda članom jubilantov za prispevek pri
pripravi prireditve.
se vključil v GLASBENO ŠOLO GVIDO pod vodstvom Tomaža
Pačnika. Tu se je rodil KARTON BAND. Igrali smo glasbo iz risank
naše mladosti. Kot bobnar v GVIDO BENDU sem sodeloval v
treh uspešnih plesno-glasbenih projektih, katerih idejni vodja
je bil Tomaž Pačnik, sodelovali pa so tudi dijaki in dijakinje ŠCV
Velenje ter Gimnazije Slovenj Gradec: Jukebox App, Diaspora*
in Projekt 96. Tomaž mi je s svojimi projekti omogočil, da sem
lahko razvijal svoje bobnarsko znanje in odkrival nova področja,
za kar sem mu neizmerno hvaležen.
Na moj koncert, ki sem ga poimenoval »20 let. Bobni. Jaz.«, sem
povabil vse zgoraj omenjene glasbene skupine. In z vsemi bom
tudi zabobnal, zato lahko pričakujete zelo raznolik program.
Ker pa se zadnjih 10 let ukvarjam s poučevanjem, se bodo na
koncertu predstavili tudi moji učenci in učenke, ki bodo bobnali
ob spremljavi GVIDO BENDA, ki ga sestavljajo Tomaž Pačnik –
klaviature, Jure Repar – el. bas, kontrabas ter Matevž Špegel
Štaher – el., akustična kitara.
Na koncertu bodo za vokale poskrbeli tudi pevke in pevci, ki
so sodelovali v projektih Jukebox App, Diaspora* in Projekt
96.
Koncert pripravljam v sodelovanju z Mladinskim centrom
Šmartno ob Paki, podpira pa ga tudi Občina Šmartno ob
Paki. Obema se zahvaljujem za priložnosti, v katerih se naše
poti srečujejo. To potrjuje, da so v nas prepoznali »partnerja«, s
katerim lahko uspešno sodelujejo na proslavah, prireditvah, … V
teh letih jih je bilo veliko. Občutek, da te domač kraj podpira in
ti daje možnost za delovanje, je odličen, upam, da bo tako tudi v
prihodnje.
Večer bo prepojen z dobro glasbo, nostalgijo in pozitivno energijo.
Vabljeni, vstop prost!
Sklicatelj terenske seje Aleksander Reberšek (NSi) je izpostavil
ključne značilnosti trase F2-2, ki zahtevajo pozornost. Trasa F2-2
je od drugih dražja za 200 mio evrov, uničuje preveč kmetijske
zemlje, je prometno neučinkovita in tudi ne povezuje sosednjih
mest – Celja in Velenja. Država bo 3. razvojno os financirala sama,
ker ne spada med evropske prioritete.
V sklepu je poudaril, da je potrebno izbrati tisto traso hitre ceste,
ki bi bila zgrajena najhitreje in za katero država ne bi porabila
vsega denarja. Na gradnjo namreč čakajo še ostali odseki do
Bele
Krajine,
Koroške
in
rekonstrukcije
regionalnih in
lokalnih cest.
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LETO 2019 BO V ZNAMENJU BUČ – 3. DEL
Boža Polak, Turistično društvo Šmartno ob Paki

Narava nas že kar kliče k setvi. Toplo ozračje še ne pomeni, da je
dovolj ogreta tudi zemlja. Zemlja potrebuje več časa, da se ogreje,
še posebej, če je vlažna in svetlejše barve. Buče sejemo in sadimo
na prosto šele po 15. maju (po ledenih možeh), ko mine nevarnost
slane in je zemlja dovolj ogreta (10 cm globoko mora biti ogreta
na vsaj 12 ºC). Največ napak je storjenih pri izbiri časa za setev ali
sajenje buč na prosto.
Buče sicer toplotno niso zahtevne, a vseeno imajo rajši toplo
kot hladno vreme. Za svojo rast in razvoj zahtevajo podobne
pogoje kot koruza in fižol. Preden buče posejemo ali posadimo,
moramo dobro obdelati tla in jih pognojiti s hlevskim gnojem ali
kompostom, da izboljšamo fizične in kemične lastnosti zemlje.
Dobro pripravljena zemlja bolje zadrži vodo in omogoči večjo
dostopnost do hranil. Razbiti moramo grude, da korenine lažje
prodirajo v globino. Po deževnem obdobju je potrebno razbiti
skorjo na površini, da buča lažje vzklije. V taki zemlji je oteženo
kaljenje, korenine se ne razvijajo normalno in ne razvijejo
normalnega globokega koreninskega sistema. Zadrževanje
vode okoli rastline ustvarja pogoje za razvoj gliv, rastline so bolj
dovzetne za razne bolezni in škodljivce. Buče potrebujejo precej
vlage spomladi za rast in razvoj, poleti pa zaradi rasti plodov. Kljub
suši imajo buče raje sonce kot deževno obdobje.
Buče potrebujejo za svoj razvoj precej mineralnih gnojil in
mikroelementov, največ kalija, da ostanejo zdrave in čvrste. Buče
precej izčrpajo zemljo, zato jim moramo v času njihove intenzivne
rasti dodajati ustrezna hranila. V pretirano sušnem obdobju bučo
najprej dobro zalijemo z vodo in šele nato dodamo hranilo, ki
počasi pronica v tla. Dobro prehranjene rastline so manj dovzetne
za bolezni in tudi v primeru mehanskih poškodb si lažje opomorejo.
Buče so precej občutljive za strese, ki jih povzročajo suša, prevelika
količina vode, nizke temperature ali slabo prehranjena tla.
Buče sadimo na prisojne, dobro osvetljene in pred vetrom
zaščitene lege. Močan veter vpliva na rast in rodnost, ker povzroči
mehanske poškodbe na rastlini, lomi in razmeče vreže, onemogoči
let čebel in tako otežuje opraševanje.
Za setev vedno uporabimo prvovrstno razkuženo seme. Kalitev
semena ni odvisna le od kvalitete in starosti semena, ampak tudi
od toplote in vlage. Staro seme sčasoma izgubi moč kaljenja.
Najnižja še primerna temperatura za kalitev je 15 ºC, optimalna za
vznik pa od 22 do 24 ºC. V optimalnih pogojih seme kali od 6 do
8 dni. Če buče sejemo neposredno na njivo ali v gredo na vrtu,
je priporočljivo nekaj dni zapored spremljati temperaturo tal, ki
mora biti na globini 10 cm ogreta vsaj na 12 ºC. Pomagamo si
tudi tako, da zemljo pokrijemo s črno folijo, s katero zagotovimo
bolj konstantno temperaturo zemlje in istočasno preprečimo
prekomerno izhlapevanje vlage iz zemlje, pa tudi izkoristek
hranilnih snovi v zemlji je boljši zaradi manjšega izpiranja. V
normalnih pogojih sejemo seme 3 do 4 cm globoko. Najbolje je, da
se držimo preizkušenega načina, ki ga tudi sama uporabljam, da v
primeru suhega vremena in na peščenih tleh sejemo seme globlje
(tudi do 10 cm). Če bomo seme v teh pogojih posejali plitko, bo
visoka temperatura prepekla seme, ki zaradi pomanjkanja vlage
ne bo vzklilo. V deževnem obdobju ali sejanju v vlažno in težko
zemljo, sejemo buče plitko, 2–4 cm v globino, ker bo drugače
seme zgnilo.
Če buče sejemo v lončke (april), jih moramo 14 dni pred sajenjem
na stalno mesto utrditi v polsenci oziroma pripraviti na razmere,
katerim bodo kasneje izpostavljene (močno sonce, veter), ker
bo drugače močno sonce takoj požgalo mlade rastlinice. Buče
je priporočljivo posaditi na stalno mesto takrat, ko se nam obeta
kakšen dan oblačnega vremena. Za posaditev na stalno mesto
je rastlina pripravljena, ko so listi rahlo dlakavi in sinjemodro
obarvani.
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Buče morajo imeti v fazi intenzivne rasti dovolj vode, predvsem
na začetku poletja, ko intenzivno rastejo in nastavljajo cvetove,
in kasneje, ko delajo plodove. Nizke temperature, zmrzali in
pomanjkanje vode, peščena tla ali tla s slabo filtracijo vode
škodujejo buči. Optimalna temperatura za rast in razvoj buč je
podnevi od 24 do 28 ºC, ob oblačnem vremenu 22 ºC, ponoči pa
16 ºC. Buče prenesejo tudi krajše obdobje vlažnega in hladnega
vremena, vendar se pri temperaturi od 6 do 7 ºC upočasni rast
rastlin in nastavljanje ženskih cvetov. Cvetovi propadejo pri 0
ºC, celotna rastlina pa pri – 1,5 ºC. Še posebej občutljive na nizke
temperature so mlade sadike in propadejo ob prvi slani. Tudi
ekstremno visoke temperature (nad 32 ºC) slabo vplivajo na rast
buč. Pri 38 ºC odpadejo cvetovi in plodovi, ženski plodovi pa se
preoblikujejo v moške cvetove.
Buče na njivi sadimo v vrste. Na ta način preprečimo, da jih sejemo
ali sadimo pregosto in tudi lažje obdelujemo tla okoli rastline. Če
buče posadimo preveč skupaj, se vlaga predolgo zadržuje med
rastlinami, kar je lahko vzrok, da
rastline hitro napadejo bolezni
in škodljivci, ki obožujejo senčne
in vlažne pogoje. Na setveno
razdaljo med bučami in vrstami
vplivajo naslednji dejavniki:
način rasti buče (grmasta,
vrežasta), bujnost sorte, končna
velikost rastline in gnojenje.
Grmasto rastoče buče sejemo na
medvrstno razdaljo 1 m, razdalja
med posameznimi sadikami
v vrsti pa naj bo od 30 do 50
cm. Medtem ko je za vrežasto
rastoče buče priporočena medvrstna razdalja od 1,5 do 2,5 m,
med sadikami v vrsti pa od 80 do 100 cm. Buče sejemo v setveno
jamo, v katero položimo od 2 do 3 semena. Po vzklitju pustimo le
eno najmočnejšo rastlino. Če smo buče posejali pregosto, razdaljo
med rastlinami povečamo tako, da buče po vzklitju, ko so se že
dobro ukoreninile, razredčimo. Pri redčenju ne pretiravamo, ker
lahko močno sonce rastline, ki so ostale, požge.
Če želimo, da se buča lepo razvija in raste, pri dolžini vreže od 30
do 40 cm in že lepo razvitih listih ter nakazanih stranskih poganjkih
odstranimo rastni vršiček (glavni vrh). Tako spodbudimo razvoj
stranskih poganjkov in uravnoteženo rast buče. Vršičkano mesto
zasujemo s plastjo zemlje, da preprečimo izhlapevanje vode iz
rastline. Rezultat vršičkanja je sicer manj plodov, ki pa so debelejši
in lepše zorijo.
Bučne plodove obvarujemo pred gnitjem, plevelom in
prekomernim izhlapevanjem vlage z obsipanjem in zastiranjem. Z
obsipanjem pospešimo razvoj nadomestnih korenin. Za zastiranje
uporabimo material, ki ga imamo trenutno pri roki, npr. suha
slama, folija. Bučne plodove podložimo s slamo, staro opeko
ali kakšno deščico, da plodovi ne pridejo v stik z zemljo. Vlažna
zemlja povzroči gnitje plodu. V začetni fazi oziroma fazi rasti je
zelo pomembno tudi okopavanje buč in odstranjevanje plevela.
Z okopavanjem rahljamo zemljo okoli buče in omogočamo, da
korenine dobijo več svežega zraka. V pretirano suhem obdobju
se izogibamo pretiranemu okopavanju, da ne povzročimo še
dodatnega izhlapevanja vlage iz zemlje. Z rednim pletjem in
odstranjevanjem plevela preprečimo, da plevel preveč izčrpa
zemljo in jo osiromaši. Plevel je gostitelj za uši, ki se nato prenesejo
na bučo. Uši bučo zelo izčrpajo, tako da postane dovzetna tudi za
različne bolezni.
Buče so zelo občutljive za škodljivce in bolezni (bakterijske,
glivične, virusne). O tej temi pa bom nekaj več napisala v naslednji
številki. Predstavila vam bom tudi nekaj doma pripravljenih gnojil
in škropiv.
Posejte čim več različnih buč, da jih boste ponosno predstavili na
naši prireditvi Pozdrav jeseni, ki bo letos posvečena bučam.
MAJ, JUNIJ 2019
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PESTRO DOGAJANJE NA NAŠI SONČNI ŠOLI
mag. Petra Vnuk, prof., pomočnica ravnatelja

V obdobju po zimskih počitnicah se je na naši sončni šoli, tako
kot vedno do sedaj, dogajalo marsikaj zanimivega, ustvarjalnega,
inovativnega, kar je učence orientiralo motivacijsko, spodbudno.
Izhajamo iz cilja, da smo – kot kulturna, zdrava, ekošola in
e-kompetentna šola – pozorni na različne segmente razvoja
učencev, da se v šoli počutijo dobro in uspešno.
V tem obdobju so naši prvo- in drugošolci opravili 10-urna
tečaja plavanja, tretje-, četrto- in petošolci pa so se v okviru
športnega dneva udeležili programa Jumicar, ko so se preizkusili
v vožnji s pravimi mini avtomobilčki. Za vse učence smo mesečno
organizirali aktivne odmore in tako poskrbeli za to, da so se tudi v
času vzgojno-izobraževalnega dela dovolj gibali.

Manca Trebižan zasedla odlično 1. mesto. Nagrajeni so bili tudi
učenci Nika Glušič, Jošt Sem in Neja Kovačič, ki so sodelovali na
likovnem natečaju Igraj se z mano. Vsi trije pevski zbori naše šole
so uspešno nastopili na reviji Pozdrav pomladi, otroški pevski zbor
pa se je uvrstil še na regijski nivo. Muzikal Pravljični direndaj se
je občinstvu predstavil kar nekajkrat, gostovali pa so tudi na 17.
Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani.
V tem obdobju so bili naši prvošolci sprejeti v šolsko skupnost,
sedmošolci in osmošolci pa so bili v okviru pouka slovenščine zelo
ustvarjalni in pripravili dramatizacijo Kozlovske sodbe v Višnji Gori,
tako kot osmošolci – predhodno – tudi Tavčarjevega klasičnega
proznega besedila z odlično aktualizacijo književnih podob.

V tem času so potekale tudi predstavitve raziskovalnih nalog
Mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline, kjer so se naši učenci
odlično odrezali, saj sta učenki Lara Podgoršek in Ema Holešek za
raziskovalno nalogo Spoznajmo običaje v Šmartnem ob Paki v 20.
stoletju prejeli srebrno priznanje, skupaj z raziskovalno nalogo
Globalizacija v našem življenju nekoč in danes učenk Vide Ramšak in
Mance Poberžnik pa sta se uvrstili na državno tekmovanje. Srebrno
priznanje so osvojili tudi naši učenci za projekt Turizmu pomaga
lastna glava, Lara Podgoršek in Jure Zapušek na območnem
tekmovanju iz znanja zgodovine ter Nika Kačičnik in Leon Kreft
na področnem tekmovanju iz znanja fizike. Srebro je prav tako
osvojilo pet učencev naše šole, Ema Holešek, Jure Zapušek, Gal
Golob, Lara Podgoršek in Manca Poberžnik, in sicer na območnem
tekmovanju iz znanja geografije, Manca Poberžnik pa se je
uvrstila na državno tekmovanje. Na medobčinskem tekmovanju
v košarki za mlajše deklice v Velenju so naše učenke zasedle
odlično 2. mesto, na področnem tekmovanju v namiznem tenisu
pa so učenci ekipno dosegli 3. mesto, med posameznicami pa je

Učenci so sodelovali tudi na medobčinskem otroškem parlamentu
ter ekološkem sejmu Altermed, kjer so predstavili različne in
okusne bučne jedi, udeležili pa so se tudi strokovne ekskurzije v
Budimpešto ter sodelovali v spomladanski čistilni akciji okolice
šole v občini Šmartno ob Paki.
Izpeljali smo tudi odmevno prireditev Zasijali so talenti, v kateri
je sodelovalo veliko naših učencev, ki so predstavili najrazličnejše
sposobnosti, te pa so navdušile učence v avli šole. Na gregorjevo
je izšla nova številka e-Občasnika, ki je polna spomladanskih tem
in novic, prelistate pa jo lahko na naši šolski spletni strani.
Učenci so sodelovali tudi v projektu Pod eno streho, saj so se naši
Mini gledališčniki s Sovico Oko predstavili vrtcu Sonček, zaživela
pa je tudi lutkovna predstava v angleškem jeziku, ki je razveselila
predvsem naše učence razredne stopnje.
Če ob koncu strnemo svoje razmišljanje, lahko rečemo, da je (pred)
spomladansko obdobje na naši šoli sijalo v svojem polnem zagonu
s številnimi dejavnostmi, ki so našo šolo obogatile s številnimi
novimi spoznanji, od katerih pa je zagotovo v ospredju izpolnjen
cilj, da se učenci pod našim smejočim se sončkom počutijo dobro
in da vsak dan znova radi prihajajo v šolske klopi šmarške osnovne
šole.

TABORNIŠKE AKCIJE
Urša Irman

Muhasto vreme? Pa kaj. Taborniki smo bili pridno aktivni in željni novih dogodivščin
tudi v preteklih dveh mesecih. Marca smo se v Završah udeležili vsakoletnega
zimovanja in se z nekaj čarovnije prelevili v prave pomočnike Harryja Potterja. Urili smo
se v pripravi čudežnih napojev, si izdelali čarovniške palice, se preizkusili v orientaciji
in seveda veliko časa preživeli v naravi. Počivali niso niti naši člani programa ORLI, saj
so se s 3. izobraževanjem seznanili z znanjem o prvi pomoči, vodnika Laura in Nik pa
sta se skupaj s prijatelji iz Topolšice udeležila Nočnega orientacijskega tekmovanja
in z veliko spretnosti ter znanja dosegla odlično drugo mesto. Ob koncu meseca
nismo pozabili na občinsko čistilno akcijo, v prihodnjih tednih pa si obetamo še več
zanimivih taborniških akcij.
MAJ, JUNIJ 2019
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TRAGIKOMEDIJA ŠTUDENTSKI DNEVI &
POGOVOR NA TEMO MLADI IN DELO

stvari, ki se dogajajo mladim tekom študija in študentskega
dela. Po predstavi bomo izvedli pogovor mladih z odločevalci na
temo študentskega dela, kateremu bo sledilo druženje mladih.
Poskrbljeno bo za hrano in pijačo.

Mladinski center Šmartno ob Paki bo v soboto, 11. 5. 2019,
izvedel dogodek, ki se bo pričel z gledališko predstavo
Študentski dnevi, kateri bo sledil pogovor mladih z odločevalci
na temo študentskega dela. Dogajanje se bo zaključilo
s sproščenim druženjem mladih. Dogodek bo potekal v
Kulturnem domu Šmartno ob Paki.

Predstava ima PROST VSTOP

Urban Hrastnik

Tragikomedijo Študentski dnevi bo odigrala gledališka skupina
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem – PeF Teater.
Predstava se bo pričela ob 19:30 v Kulturnem domu Šmartno
ob Paki. Tema predstave je za mlade zelo aktualna in pereča,
saj obravnava problematiko študentskega dela, izkoriščanja
študentskih delavcev, pomanjkanje zaupanja delodajalcev,
problem prehoda v stalno zaposlitev, ... Predstava je nastala
po istoimenskem knjižnem prvencu Mihe Indiharja, ki so ga v
scenarij povzeli člani PeF Teatra sami. Zgodba temelji na resničnih
dogodkih in v ospredje postavlja prav neverjetne in humorne

Dogodek je del Evropskega tedna mladih. Prek razpisa Ključ
do vključenosti: Evropska solidarnostna enota ga je podprla
nacionalna agencija MOVIT. Razpis Ključ do vključenosti je
namenjen sofinanciranju projektov, katerih namen je podpreti
izvajanje dogodkov za mlade v okviru Evropskega tedna mladih
2019, ki povezujejo solidarnost, participacijo in mlade z manj
priložnostmi.

Pestro in družabno

ŠTORIJA O SKANDINAVIJI IN NORDKAPPUNADALJEVANJE IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE ...
Peter Podgoršek - Ferek
VIKINGI
»Nordland« popotniki se po 3-urni plovbi ponovno oglašamo s
celinske Norveške. Lahko
bi rekli, da smo imeli »dan
brez motorja«. Jutro je bilo
kar hladno, pospravili smo
tabor in se odpeljali proti
nekaj km oddaljenemu
Borgu. Res smo si vzeli
čas za ogled vikinškega
muzeja. Vstopnina 20 €,
a je kaj videti in če boste
imeli srečo, vas bo vodil
mlad slovenski kustos, ki že
3 leta živi na Lofotih. Po izobrazbi sicer pravnik s pravo vikinško
brado ter opravo slikovito predstavlja zgodovino severnih plemen
v nemškem, angleškem, norveškem in verjetno bolj redko tudi v
slovenskem jeziku. Zanimivo, da je velika večina Vikingov bila proti
kraljevemu združevanju Norveške in so se v tistih časih zaradi tega
množično odseljevali na Islandijo.
Malo po poldnevu se odpeljemo dalje proti Moskenesu. Cesta
ponuja slikovite razglede. Vedno več je sušilnic polenovk, katerih
vonj se širi daleč naokoli. Baje so tod najboljši pogoji na svetu za
to dejavnost. Pravilno sušena polenovka naj bi zdržala celo do

10 let. Pripeljemo se direktno na trajekt – nihče nas ne ustavi ali
vpraša za karte. Privežemo motorje in se povzpnemo na palubo.
Ko se »razkomotimo« in sprehodimo, opazimo blagajno z jasnim
opozorilom, da kdor nima karte, naj jo kupi sedaj, sicer ob kontroli
sledi visoka kazen. Ubogamo in samoiniciativno kupimo karte,
kontrole pa seveda ni bilo niti na trajektu niti ob izstopu. Dobre
3 ure plovbe na celino
za motor in osebo stane
36 €. Poštenost tukaj
seveda veliko velja!
Predvsem
druga
polovica plovbe je
izjemno zanimiva, saj
poteka po zelo ozkih
prelivih med otočki
in čermi. Pristanemo
v mestu Bodo. Natankamo, nabavimo hrano in se odpeljemo
do cca 60 km oddaljenega kraja Fauske, kjer po 2 dneh divjega
kampiranja ponovno najamemo hiško. Za 4-posteljno hyto s
kopalnico, kuhinjo in dnevno sobo odštejemo 28 € po osebi.
Naš kuhar Pero pristavi čufte in segediner, pivo po 2,5 € iz trgovine
paše zraven, zadnja steklenica »Skenderbega« pa se nevarno
približa koncu. Danes se je nabralo cca 164 km + 2,6 km po muzeju
+ 3 ure trajekta. Vreme je lepo in 24-urni polarni dan svetel! Jutri
nas čaka vožnja preko visokih fijelov proti Trondheimu. Zapustili
bomo polarni krog.
NORVEŠKI FIJELI
V hyti je bilo seveda
temno in spali smo kot
ubiti. Štartamo šele po
9. uri v smeri proti Mo
I Rani. Fjord prekriva
nizka oblačnost in pri 12
°C je skoraj hladno. Ko se
odmikamo od morja in
počasi dvigamo na fijele,
pa se pokaze sonček in
kljub višjim nadmorskim
višinam ter zaplatam
snega temperatura raste.
MAJ, JUNIJ 2019
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Pokrajina je veličastna. Tajga se ponovno razredči s tundro, a
s severnimi jeleni kljub opozorilom tu ni težav. Ne srečamo

ATLANTIC OCEAN ROAD, TROLOVA LOJTRA, FJORDI

nobenega. Norveški so očitno veliko pametnejši ali bolje vzgojeni
in ne tekajo goli po magistralkah. Bogate reke tu od vsepovsod
zbirajo vodo in nas potem poleg jezer spremljajo s svojimi širokimi,
hitro tekočimi in plitvimi strugami. Kamorkoli po teh planjavah
pogledaš, povsod se nekaj preliva, razliva, lesketa.
Cesta je preprosto fantastična, pregledna … Dolgi ovinki,
odličen asfalt, tovornjakov in avtobusov v bistvu ni, le avtodomi,
avtomobili in motoristi. Omejitev v tej divjini se ne upošteva ... vsi
preprosto drvimo!
Ker smo vsi v glavnem že obdelali vse motoristično opevane dele
Evrope, smo enotnega mnenja, da kar se »moto užitkov« tiče,
severni Norveški ni primerjave niti na Korziki niti na Sardiniji niti
v Španiji ... nikjer! Najbolj pa odtehtajo predvsem dolge razdalje
med manjšimi kraji, bolj zaselki, izredno dobra signalizacija in
neverjetna kultura voznikov, ki vejo, zakaj »smo« na cesti in nam
puščajo prednost.
Naj ne pozabim omeniti, da na celotnem skandinavskem krogu
še vedno nismo opazili niti ene policijske kontrole. Ja! NITI ENE!
Številni stacionarni radarji in kamere pa so spodobno in jasno
označeni.
Prečkamo polarni krog in temperatura začne konstantno rasti proti
20. Opazujem, na
kako zanimiv način se
kaže visok življenjski
standard te dežele.
Poleg prav čudovite
ceste namreč gradijo
že novo, za kar ni
absolutno
nobene
potrebe. Odseke okoli
hribov »krajšajo« s
številnimi
predori
– precej jih še ni dokončanih; glede na stanje ceste spet brez
potrebe. Kot že omenjeno, promet je redek, tekoč, vozna površina
odlična, ampak se že gradi nova.
Opazujem njihove domove. Po večini manjše, nizke, skromne,
lesene hiše, zraven kakšna uta ali drvarnica, pa motorne sani,
močnejši štirikolesnik in skoraj obvezno luksuzni avtodom.
Avtodome imajo dejansko vsi in zdaj mi je popolnoma jasno, zakaj.
Dežela je kot nalašč za potovanja po neskončnih prostranstvih.
Okoli 19. ure postavimo divji tabor v gozdičku kakih 70 km pred
Trondheimom, na obali fjorda. 605 čudovitih km smo prevozili
danes. Temperatura je 23 °C in rabimo senco. Kuhar pristavi ričet,
čemur sledijo običajni »večerni štosi«, kot je na primer branje
obupne vremenske napovedi za Slovenijo. Nam kaže dobro. Jutri
naprej proti »Atlantic Ocean Road« in nato vzpon na »Trolove
stopnice«. Nocoj bo sonce že za kakšno urico zašlo!
MAJ, JUNIJ 2019

To je bila pa resnično fura tipične Norveške obale. Okej, gremo
od začetka. »Blejska župa« v taboru, pospravljanje in gremo
proti Trondheimu. To je obljudeno območje in promet je temu
primeren. Gost sicer ni, a omejitve tu veljajo in stacionarni radarji
so vsepovsod. Kljub odlični cesti je omejitev skoraj povsod 70 in
nič več. Se pač prepustiš toku, opazuješ fjord, muzika tudi pomaga
in si mimo ...
Do Kristjansunda, ki je severni začetek znamenite Atlantic Ocean
Road (64), si pot skrajšamo s trajektom in edinim plačljivim tunelom.
Če boste na cesto 64 prišli z juga, se splača pa trajekt. Mi smo prevozili
celo, kar je vsakega stalo 1 tunel in vključno s Trolovimi »lojtrami«
3 trajekte. Skupaj
cca 27 € po
osebi. Cesta 64
se v »oceansko
lepotico« prelevi
samo na borih 8
kilometrih, katere
pa resnično krasijo
čudoviti razgledi
na otočke in čeri
oceana. Zanimivo,
da je bila načrtovana že v 20. letih prejšnjega stoletja kot železniška
proga, a so načrte kasneje opustili in se gradnje ceste lotili v 70.
letih. Ob »običajnem vremenu« bi lahko večmetrski valovi butali
ob mostove in nabrežje ceste, nas pa sta razvajala brezvetrje in
sonček, ki sta sem privabila tudi množice drugih turistov.
100 km dalje, s trajektno bližnjico preko fjorda, se povzpnemo
preko Trolovih lestev. Čudovito, božanski razgledi in hrana za
dušo, nikakor za motoužitke, saj je sobota in temu primerna
gneča. Dejansko je to cesta, ki se iz doline povzpne v serpentinah
po skoraj navpični steni, ki jo krasijo številni slapovi. Morda bi jo
še najlažje primerjal s tisto iz Boke Kotorske na Lovčen. Na drugo
stran se spuščamo bolj počasi, proti naslednjemu fjordu ... Pa spet
trajekt, pa naslednje »lojtre« do snega in višje ... pa po naslednji
planoti počasi navzdol. Skandinavsko gorovje je tako specifično. Na
zahodni strani se odsekano spušča v obale s fjordi, na vzhodni pa se
počasi in položno
spušča
proti
notranjosti.
Ura je že čez
21.00, ko na
planoti 700 m
nad
morjem
med
brezami
postavimo
tabor. 560 km
se je nabralo.
Pasulj že diši, pa
brezova drva na ognju tudi. Ob 22.30 je 15 °C, brezvetrje in sonček
sramežljivo kuka izza oblakov. Jutri nas čaka 400 km do glavnega
mesta. Se nadaljuje ...
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Turistično društvo Šmartno ob Paki
vabi na kulinarično delavnico

»UPORABA ZELIŠČ V
KULINARIKI – PREDELAVA
ZELIŠČ«,
ki bo potekala v petek, 21.6.2019, od 17. do 20. ure na
Ekološki kmetiji Potočnik Poprask v Skornem.
Na delavnici bomo izdelovali zeliščne sirupe, kise, olja, sladke
in slane zeliščne posipe, zeliščno sol, ipd.
CENA: Cena delavnice je 5 eur na osebo. Plačilo za udeležbo na
delavnici plača udeleženec na delavnici.
PRIJAVE: Na delavnico se lahko prijavite po elektronski pošti
(td.smatno@gmail.com; polak.boza@gmail.com) ali po telefonu
(031 713 763) pri Boži Polak (dodatne informacije). Prijave
zbiramo do zapolnitve mest na delavnici. 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.

Iz Šmarške fare

MISLI OB NEKATERIH GODOVIH, PRAZNIKIH, O
SVETNIKU MESECA IN OBVESTILA ZA MESECA
MAJ IN JUNIJ
Dekan Ivan Napret

Mesec maj je za mnoge najlepši mesec v letu. Mnogim ostane v
spominu zaradi prvega svetega obhajila, ki ga običajno prejmejo
v maju, ali cerkvene poroke. Vernikom je lep in pomemben, ker
je posvečen Mariji. Ves mesec se zbiramo k šmarnični pobožnosti,
prepevamo Marijine pesmi in se ji izročamo v varstvo. Poleg
župnijske cerkve so kraji zbiranja tudi nekatere vaške kapele in
podružna cerkev v Gorenju.
1. maj je praznik svetega Jožefa delavca in mednarodni praznik
dela. Marijin mož in Jezusov krušni oče je bil delavec – tesar. V
litanijah v čast svetemu Jožefu ga kličemo kot steber družin in
zgled delavcev in se mu priporočamo. K Bogu se oziramo, naj po
priprošnji svetega Jožefa blagoslovi naše delo in naše družine.
5. maj: šmarška nedelja na Gori Oljki. Sveta maša bo ob 10.30.
Lepo vabljeni vsi, ki vam je Gora Oljka pri srcu in radi prihajate na
vsakoletni romarski shod naše župnije. Posebej vabljeni birmanci
s starši in botri, da pokažete svojo vero in pogum, ki vam ga je dal
Sveti Duh.
19. maj. Letos na to velikonočno nedeljo obhajamo dan zahvale ob
obletnicah poroke. Zahvalna maša bo ob 10. uri v župnijski cerkvi.
Vabljeni zakonski pari, ki v tem letu obhajate okroglo obletnico
poroke od 5 do 60 let in več. Posebej vabljeni vsi tisti, ki v tem letu
obhajate srebrno, zlato in biserno poroko. Svojo udeležbo prijavite
do sobote, 18. 5. 2019, zvečer.
26. maj: ob 9.00 slovesnost prvega svetega obhajila. Veselimo se
z najmlajšimi, ki pristopajo k zakramentu svete evharistije. Kdor je
doživel ta dan, ga ne bo nikoli pozabil.
Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Junijska pobožnost so
vrtnice, združene z litanijami v čast Srcu Jezusovemu. Obhajamo
jih v cerkvi in nekaterih kapelah.
2. junij – 7. velikonočna nedelja, poleg svetih maš v župnijski
cerkvi ta dan letos obhajamo kot prošnjo za božji blagoslov in
poromamo k Sv. Antonu v Skorno. Sveto mašo bomo obhajali

ob 10.30. Vabljeni v kraj miru, ptičjega petja, lepote travnikov in
gozdov, ki obdajajo to šoštanjsko podružnico.
9. junij – binkošti. Binkošti so krona velike noči. Jezus je izpolnil
obljubo in poslal svetega Duha, da bi nas spomnil vsega, kar je
Jezus učil. Ta dan nas spomni na naš birmanski dan, naše starše in
botre, ki so nam pomagali pri prejemu tega zakramenta.
16. junij: obhajamo družinsko nedeljo in zaključujemo veroučno
leto.
20. junij – zapovedan praznik sv. Rešnje Telo in Kri. Ta dan ob
večerni procesiji prosimo, naj božji blagoslov varuje naš kraj in vse,
ki tu prebivajo.
23. junij – lepa nedelja v Gorenju. Sv. maša ob 9.00. Slavili bomo
rojstni dan Janeza Krstnika s procesijo in slovesno mašo.
29. junij – sv. Peter in Pavel. Današnji slovesni praznik je posvečen
apostoloma Petru in Pavlu. Petra imenujemo »prvak apostolov«,
ker mu je Jezus določil vodstveno službo v Cerkvi. Pavlu pa
pravimo »apostol narodov«, ker je bil po posebni Božji izvolitvi
največji misijonar vseh časov. Godujeta skupaj, ker sta skupaj dala
življenje za Kristusa.
Svetnik meseca
Sv. Nazarij (19. junij)
Mesto Koper ta dan obhaja god svojega zavetnika. Nazarij naj bi
bil prvi škof tega mesta. Koprska stolnica je bila vedno posvečena
Marijinemu vnebovzetju kot mnogo najstarejših cerkva na
slovenskih tleh. Sveti Nazarij pa je bil vedno češčen kot zavetnik
mesta. Po izročilu, ki ga sprejemajo skoraj vsi krajevni zgodovinarji,
je oglejski patriarh Štefan, ko je uvidel, da ne zmore več sam voditi
škofije, ker je s širjenjem proti vzhodu vedno bolj rastla, ustregel
vernikom v teh krajih: na priporočilo cesarja Justina je prosil
papeža, naj dovoli, da si večja mesta v Istri izberejo svojega škofa.
Izvolili so jih šest in med njimi tudi današnjega godovnjaka. Umrl
je pred letom 557 in je pokopan v svoji stolnici. Na marmornatem
sarkofagu je napisano v latinščini: »To domovino ohranjaj in vodi,
sveti Nazarij, ki veljaš za očeta in varuha Justinovega mesta.«
V mesecu juliju prihaja oratorij za otroke (8.–12. 7. 2019). Več
informacij sledi.
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Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 10. 6. 2019 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327
ŠMARTNO OB PAKI. NAGRAJENEC PREJME PRAKTIČNO NAGRADO, KI JO PREVZAME OSEBNO V MLADINSKEM CENTRU.
NAGRAJENKA PREJŠNJE KRIŽANKE JE: ANDREJA SLEMENŠEK, GAVCE 42A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI. ČESTITAMO!
Ne sme mimo vas

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VABI V ŠMARTNO NA POHORJU
Marjan Knez, organizator izleta

Društvo upokojencev Šmartno ob Paki vas vabi v četrtek, 16. 5. 2019, v Šmartno na Pohorju. Ob 8.00 se bomo z avtobusom
odpeljali v Slovensko Bistrico, kjer nas bo sprejel župan občine. Po jutranji kavi in ogledu bistriškega gradu, bomo pot nadaljevali
po obronkih jugovzhodnega Pohorja, do Šmartnega. Tam nas bo naša vodička, predsednica njihovega turističnega društva,
popeljala po najvišje ležečem Šmartnem od Slovenskih krajev s tem imenom (774 mnv).
Ob ogledu Marotove cimprače, stare pohorske domačije v središču kraja, se bomo okrepčali z domačo malico in se podali do farne
cerkve sv. Martina iz začetka 13. stoletja. Pred leti so naši gasilci navezali pristne stike z njihovimi, zato si bomo tudi mi ogledali
moderen gasilski dom v centru kraja.
Ob treh popoldne se bo prilegel pohorski pisker – lonec in čudovit štrudelj – zavitek v vaškem gostišču. Tam se bomo srečali s
krajevnimi veljaki in predstavniki njihovih društev, z nami bo tudi naš župan. Pred odhodom domov nam bodo brhke domačinke
zmlele nekaj moke v starem Šetorovem mlinu. Ko se bo dan prevesil v večer, se bomo poslovili od prijaznih, lepih in srčnih Pohork
ter Pohorcev in se odpeljali v dolino proti domu.
Cena izleta je 20 € za člane DU (25 € za nečlane) in vključuje avtobusni prevoz, vodenje, vstopnine za oglede, malico in kosilo.
Na izlet se lahko prijavite v prostorih društva upokojencev od torka do sobote med 8. in 12. uro.
Nasvidenje na naši četrti poti po slovenskih Šmartnih!
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Ne sme mimo vas
PREDSTAVITEV POTI
EL CAMINO DE SANTIAGO OB ZVOKIH
GLASBE
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Prireditev v okviru tedna ljubiteljske kulture
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

konec aprila, maj, junij 2019
Vsak ponedeljek
od 16.00 do 20.00, MC Šmartno
ob Paki; dvorana Marof
Zumba Big Stars, Plesnorekreacijski studio Mdance

Ponedeljek, 29. april,
od 10.00 do 12.00, dvorana
Marof
Počitniška ustvarjalna delavnica,
MC Šmartno ob Paki

ob 20.00, MC Šmartno ob Paki;
dvorana Marof
Zumba za odrasle, Plesnorekreacijski studio Mdance

od 14.00 do 15.00, Hiša mladih –
sejna soba
Učna pomoč za osnovnošolsko
mladino, Medgeneracijsko
središče SAŠA »Generacije pod
krošnjo«

Vsak torek
ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
Joga
ob 18.30, dvorana Marof
Vadba IziFit
Vsak četrtek
ob 17.30, Hiša mladih – sejna
soba
Solo petje
ob 18.00, MC Šmartno ob Paki;
Marof
Vodena vadba Šaleškega
koronarnega kluba (v mesecu
juniju vadbe ni več)
ob 18.30, dvorana Marof –
dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
ob 19.30, Hiša mladih – dile
Pilates
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice,
Knjižnica Šmartno ob Paki
- Zlati kamenčki – razstava v
izložbenem oknu knjižnice
(Oranžni in Rdeči palčki (otroci,
stari 4–6 let) iz Vrtca Sonček
Šmartno ob Paki s pomočjo
svojih vzgojiteljic);
- Gradovi v Velenju – razstava
(Otroci Vrtca Velenje, OE Tinkara);
- Oskar Hudales – pisatelj in
učitelj v Šmartnem ob Paki, stalna
razstava v izložbenem oknu
knjižnice.

KONEC APRILA
Četrtek, 25. april,
ob 19.00, prireditveni prostor
MC Šmartno ob Paki (v primeru
slabega vremena v dvorani
Marof )
Proslava v počastitev treh
praznikov (dan upora proti
okupatorju, praznik dela, dan
zmage), ZZB NOB, ZVVS, ZSČ,
Občina Šmartno ob Paki, MC
Šmartno ob Paki
Nedelja, 28. april,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Učka (HR), PD Šmartno ob Paki

Torek, 30. april,
od 10.00 do 12.00, dvorana
Marof
Počitniška ustvarjalna delavnica,
MC Šmartno ob Paki

MAJ
Sreda, 1. maj,
ob 6.30, pri Tišlerjevi lipi
Prvomajska budnica s PO Zarja
Šoštanj, ZKD Šaleške doline in KD
Kraherl
Nedelja, 5. maj,
ob 10.30, cerkev na Gori Oljki
Šmarška nedelja na Gori Oljki,
sveta maša in pohod PD Šmartno
ob Paki

ob 19.00, Hiša mladih – sejna
soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 14. maj,
ob 18.00, Hiša mladih
Svetniška pisarna SDS

Nedelja, 2. junij,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Hudičev Boršt (1328m), PD
Šmartno ob Paki

ob 18.30, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Šmartnice – medgeneracijska
pogovorna skupina (prireditev
poteka v okviru letošnjega
Tedna vseživljenjskega učenja),
Knjižnica Šmartno ob Paki

od 8.00 do 9.00, Hiša mladih –
družabni prostor
Meritve krvnega tlaka,
holesterola, trigliceridov in
krvnega sladkorja, KO RK
Šmartno ob Paki in KO RK
Gorenje

Petek, 17. maj,
ob 15.30, dvorana GD Šmartno
ob Paki
Podelitev priznanj ocenjevanja
vin letnika 2018, DV Šmartno ob
Paki

ob 10.00, Martinova vas
Iz kotla diši po enolončnicah in
štrukljih, TD Šmartno ob Paki

Sobota, 18. 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

Torek, 7. maj,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
O Šmarčanih malo drugače –
pogovorni večer Tatjane Vidmar
s Tatjano Štancar Poprask,
Knjižnica Šmartno ob Paki

ob 20.00, Kulturni dom Gorenje
Predstavitev poti EI Camino
de Santiago (Katarina Meža)
in avtorske pesmi Po poti na
konec sveta (gost Urban Meža),
prireditev v okviru tedna
ljubiteljske kulture, KD Gorenje

Ponedeljek, 6. maj,
ob 20.00, Hiša mladih – sejna
soba
Svetniška pisarna Liste za
napredek občine

Nedelja, 19. maj,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Galetovec/Pokljuka, PD Šmartno
ob Paki

Sreda, 8. maj,
ob 20.00, Hiša mladih – družabni
prostor
Spoznajte moč kristalnih
bioenergijskih krožnikov Elley
Sobota, 11. maj,
ob 19.30, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Tragikomedija
»Študentski
dnevi« (študentska gledališka
skupina PeF Teater) & mladi
in delo; po predstavi pogovor
mladih z odločevalci na temo
študentskega dela, MC Šmartno
ob Paki
Ponedeljek, 13. maj,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica (prireditev
poteka v okviru letošnjega
Tedna vseživljenjskega učenja),
Knjižnica Šmartno ob Paki

JUNIJ

Ponedeljek, 20. maj,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Petek, 24. maj,
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Mi, Šmarčani, peti znamo –
koncert MePZ Šmartno ob Paki z
gosti, KD Šmartno ob Paki
Sobota, 25. maj,
ob 10.00, nogometno igrišče Log
v Šmartnem ob Paki
Lokostrelska dogodivščina, DPM
Šmartno ob Paki

ob 14.00, Martinova vas
Otvoritev brunarice TD, TD
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 3. junij,
ob 20.00, Hiša mladih – sejna
soba
Svetniška pisarna Liste za
napredek občine
Petek, 7. junij
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
20 let. Bobni. Jaz. – koncert
Marka Berzelaka z učenci
bobnanja in gosti
Ponedeljek, 10. junij,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna
soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 11. junij,
ob 18.00, Hiša mladih
Svetniška pisarna SDS
Petek, 14. junij, do nedelje, 16.
junij,
Džerdap (Srbija), PD Šmartno ob
Paki
Sobota, 15. junij,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Dan planinskih doživetij (Lisca),
PD Šmartno ob Paki
od 8.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
Petek, 21. junij,
ob 17.00, Ekološka kmetija
Potočnik Poprask
delavnica Uporaba zelišč v
kulinariki – predelava zelišč, TD
Šmartno ob Paki

