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Ne sme mimo vas

Vsebina

Moje misli

8. MAREC, MEDNARODNI PRAZNIK, KI JE NAMENJEN
VSEM OSEBAM NEŽNEJŠEGA SPOLA. ALI PAČ?
Ana Rogel

album življenja, ki nas spominjajo na
lepe in seveda tudi manj lepe trenutke,
a zaradi teh so tisti lepi še toliko lepši in
slajši. Kaj niso strije novopečene mamice
po rojstvu malega čudeža najlepša stvar,
ko nas opominjajo, kaj smo naredile,
konec koncev je žensko telo ustvarilo
novo življenje. Kaj niso brazgotine znak
naše moči, kako smo z zmago premagali
vse ovire na poti. Torej, kaj je lepota?
Lepota je, ko človek zna nositi svoje
nepopolnosti, pokaže svoj unikat in je
samozavesten.
Kaj ni zanimivo, kako ljudje na vseh
področjih želimo in cenimo unikatnost, le
na človeškem telesu ne? Vsi bi morali biti
narejeni po »istem kalupu«.
Skozi leta smo ženske pokazale, da smo vse
prej kot nežne, in z delom, zavzemanjem
in prizadevanjem za enakopravnost
dosegle ogromno in to praznujemo na
dan žena. Praznujemo pa tudi lepoto
ženske, ki pa je dandanes očitno vedno
težje dosegljiva zaradi nerealističnih
lepotnih standardov v naši družbi, kateri
samo še naraščajo in postajajo iz dneva
v dan bolj neuresničljivi. Vendar, pa je to
zares lepota? Kaj sploh je lepota?
Pravijo, da je resnična lepota tista
notranja in s tem stavkom se ne bi mogla
bolj strinjati, a kljub vsemu poglejmo
lepoto z vizualnega vidika.
Vedno bolj se mi dozdeva, da slogan
novodobne družbe postaja “Bodimo
podobni”. So lepota res napihnjene
ustnice, zadnjice in prsi? Narisane obrvi,
zglajene gube in pore? Kaj ni čar človeka
v unikatnosti in njegovi zgodbi skozi leta,
ki se izpiše na telesu? Kaj niso gube naš

Ko že govorim o sprejemanju in ljubezni
do nas samih, naj izpostavim tudi to,
da se ženske po večini vse srečujemo s
podobnimi izzivi glede sprejemanja in
ljubezni do sebe, a še vedno tako rade
negativno pokomentiramo druge ženske,
ki so uspešne, lepe in se tega zavedajo,
z besedami, kot so »Poglej, kako se pa
ta nosi.« Namesto da bi s ponosom in z
veseljem gledali na takšno žensko, ki ji je
uspelo premagati družbo in njene kritike
ter samozavestno hodi svojo pot. Toda
saj veste, kako pravijo, zavistnost oziroma
»favšija« je slovenski nacionalni šport, kar
v mnogo primerih ni daleč od resnice.
Torej imejmo se rade, pokažimo si
ljubezen in hvaležnost in imejmo rade
druga drugo. Ste že slišale, da si prave
kraljice med seboj popravljajo krone?
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ZEMLJA JE TUDI TVOJA
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: Amadeja Koren, Urban Hrastnik,
Mirjam Povh, Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., februar 2020
Fotografija na naslovnici: osebni arhiv Ane Drev
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da
soglašate z objavo vaših osebnih podatkov, če ste
izžrebani. Osebne podatke uporabljamo izključno za
namen izvedbe nagradne igre.
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Utrip občine

VABILO NA DELOVNO-ČISTILNO AKCIJO 2020
Občinska uprava
Delovno-čistilna akcija na območju Občine Šmartno ob Paki
bo potekala v soboto, 28. marca 2020, od 8. do 12. ure in
se bo zaključila pri Mladinskem centru z manjšo pogostitvijo.
Udeleženci čistilne akcije se zjutraj zberejo na lokacijah, ki so
navedene v spodnji tabeli, kjer bodo predsedniki vaških skupnosti
ali njihovi namestniki razdelili nekaj vreč za pobrane odpadke.
Vse udeležence prosimo, da sami poskrbijo za primerno zaščitno
obleko, obutev in opremo. Opozarjamo, da se vsak udeležuje
čistilne akcije na lastno odgovornost, zato poskrbite za svojo
varnost.
Lokacije zbirnih mest po posamezni vaški skupnosti so prikazane
v naslednji preglednici:
VAŠKA
SKUPNOST
GAVCE-VELIKI
VRH

PREDSEDNIK VS

ZBIRNO MESTO
UDELEŽENCEV

DRAGO NEŽMAH

BRUNARICA ŠRD

GORENJE

MIRAN DOBRAVC

MALI VRH

DAVORIN GRUJIĆ

KULTURNI DOM
GORENJE
PRI BEVCU

JR ZA DODELITEV SREDSTEV ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 17. 2. 2020 do vključno 20. 3. 2020
za ukrepe 1, 3, 4, 5, 6 in do vključno 28. 8. 2020 za ukrep 2 na
spletni strani občine Šmartno ob Paki
http://www.smartnoobpaki.si objavljen Javni razpis za
dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Šmartno ob Paki, kjer so poleg besedila
Javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazci.
Sredstva v skupni višini 19.000,00 EUR so zagotovljena v
proračunu občine za leto 2020 za naslednje ukrepe:

JAVNI RAZPIS ZA MG
Občinska uprava

Od 17. 2. 2020 do vključno 12. 3. 2020 je na spletni strani
občine Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.si objavljen
Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega
gospodarstva – podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu
2020, kjer so poleg besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazci. Sredstva v skupni višini 3.500,00 EUR so zagotovljena v
proračunu občine za leto 2020 za naslednje ukrepe:
1. spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge,
2. spodbujanje usposabljanja in izobraževanja,
3. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti ali razvoj,
4. spodbujanje novih delovnih mest,
5. socialno podjetništvo.
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PAŠKA VAS

KLEMEN
JEŽOVNIK

PODGORA

MITJA LOČIČNIK

REČICA OB
PAKI

NINA PODGORŠEK

PRI C1

SKORNO

BERNARDA
RADOSLOVNIK

LOVSKI DOM

SLATINA

MATEJ KUMAR

GORENJSKI
KLANEC

MARKO RUTNIK

MLADINSKI CENTER

PETER ROGEL

PRI IGRIŠČU

ŠMARTNO OB
PAKI
VELIKI VRHGAVCE

STARI GASILSKI
DOM PAŠKA VAS
NOVO PARKIRIŠČE
PLANINCEV

Vabljeni tudi člani društev, ki se pridružijo vaškim skupnostim.
To bo običajna delovno-čistilna akcija, torej se čiščenje izvaja
ob poteh, cestah, ob železnici, divjih odlagališčih, nikakor pa
ne po lastnih domovih. Temu sta namenjena zbiranje kosovnih
odpadkov po posameznih gospodinjstvih, ki poteka preko celega
leta na klic oziroma naročilnico, ter odprtje zbirnega mesta vsako
1. in 3. soboto v mesecu.
Ob napovedi neprimernih vremenskih razmer (sneg, močno
deževje) se čistilna akcija prestavi na soboto, 4. 4. 2020.
1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo,
2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de
minimis),
4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de
minimis),
5. pomoč za gozdarstvo (de minimis),
6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja (ostali ukrepi).

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 24. 2. 2020 do vključno 20. 3.
2020 objavljen na spletni strani občine Šmartno ob Paki
http://www.smartnoobpaki.si Javni razpis za sofinanciranje
izvajalcev letnih programov športa v občini Šmartno ob
Paki za leto 2020, kjer so poleg besedila Javnega razpisa na
voljo tudi prijavni obrazci.
V proračunu Občine Šmartno ob Paki je namenjenih 33.200 EUR
sredstev, od tega 1000 EUR za športno vzgojo otrok in mladine,
28.700 EUR za kakovostni šport, 1.500 EUR za vrhunski šport in
2.000 EUR za športno rekreacijo.

Utrip občine

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV
IN ORGANIZACIJ
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 24. 2. 2020 do vključno 20. 3.
2020 objavljen na spletni strani občine Šmartno ob Paki
http://www.smartnoobpaki.si Javni razpis za sofinanciranje

JAVNI RAZPIS ZA MKČN
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 17. 2. 2020 do vključno 20. 3.
2020, objavljen na spletni strani občine Šmartno ob Paki
http://www.smartnoobpaki.si Javni razpis za dodelitev
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dejavnosti in programov društev in organizacij v občini
Šmartno ob Paki za leto 2020, kjer so poleg besedila Javnega
razpisa na voljo tudi prijavni obrazci.
V proračunu Občine Šmartno ob Paki je namenjenih 17.000
EUR sredstev, od tega je 50 % sredstev rezerviranih za kulturna
in turistična društva, 10 % za humanitarna društva in 40 % za
preostala sredstva.

nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2020, kjer je poleg
besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazec. Sredstva
v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto
2020.

VIDNI REZULTATI PROJEKTA »MARTINOV SVET
– VSTOPNICA SAŠA REGIJE«
Urban Hrastnik

Operacija MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije nastaja 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 skupaj z vodilnim partnerjem
Mladinskim centrom Šmartno ob Paki ter partnerjema Turističnim
društvom Šmartno ob Paki in Ekološko kmetijo Potočnik-Poprask
v letu 2019 izvajala aktivnosti v sklopu LAS projekta »MARTINOV
SVET – vstopnica SAŠA regije«. Glavni namen projekta, ki je delno
financiran s strani EU prek Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, je izboljšati in okrepiti turistično prepoznavnost
območja občine Šmartno ob Paki ter Zg. Savinjske in Šaleške
doline. Najbolj opazna pridobitev v sklopu projekta je nov
(sanitarni) objekt, ki je bil zgrajen ob Mladinskem centru. V njem
se nahajajo prostorni WC-ji in tuši, ki bodo služili kot podpora za
izvedbo prireditev in aktivnosti, ki se dogajajo na prireditvenem
prostoru centra. Prav tako so v objektu umivalniki za potrebe
gostov, ki bodo tukaj prespali z avtodomi, v šotorih … Na drugi
strani objekta je prostor za kolesarnico, v kateri bodo svoj dom
dobila e-kolesa, ki se bodo nakupila v nadaljevanju projekta.
Eden od namenov projekta je tudi enotna predstavitev
turistične ponudbe območja naše občine na enem mestu.
Tako turistom kot tudi lokalnemu prebivalstvu. Za ta namen se
je v prostorih Mladinskega centra Šmartno ob Paki vzpostavil
turističnoinformacijski center (TIC), poimenovan MARTINOV SVET,
v katerem lahko obiskovalci naše občine dobijo informacije o
zanimivostih naših krajev, ki so vredne ogleda, o lokalnih turističnih
ponudnikih, o tradicionalnih dogodkih … Prostore smo na novo
opremili z dodatnim turističnim promocijskim materialom za
obiskovalce, ki se nahaja na stenskih policah ob prihodu v prostore
centra. Tukaj lahko najdete vse od letakov s predstavitvijo naše
občine in lokalnih ponudnikov do predstavitvenih materialov
območja Zg. Savinjske in Šaleške doline do celotne Slovenije.
Za namen enotne predstavitve turistične ponudbe občine
na enem mestu se je na spletni strani MC-ja uredila podstran
turizem, ki jo boste našli pod enako poimenovanim zavihkom.

Na njej so predstavljene glavne turistične zanimivosti, možne
aktivnosti, lokalni turistični ponudniki in tradicionalne prireditve
z območja naše občine. Prav tako so predstavljeni tudi TIC-i v
naši okolici. Spletna stran s predstavitvijo turistične ponudbe
našega območja se je že izkazala kot dobrodošla novost, s katero
lahko vsakdo lažje predstavi zanimivosti in ponudbo naših lepih
krajev svojim gostom, obiskovalcem in turistom. Obenem se je v
sklopu projekta oblikoval in izdelal nov promocijski material za
predstavitev našega območja na prireditvah.
Mladinski center Šmartno ob Paki je s tem projektom postal še
aktivnejši povezovalec in koordinator med turističnimi ponudniki
in organizatorji dogodkov na območju naše občine. V ta namen
sodelujemo tudi z ostalimi TIC-i, organizacijami in zavodi, ki se
ukvarjajo s turizmom z območja naše regije. Sadovi tega dela
so vidni tudi v več novih turističnih katalogih s predstavitvijo
turistične ponudbe naše regije, v katero je vključena tudi naša
občina ter naše turistične zanimivosti in ponudniki.
Ob izteku leta 2019 smo zaključili prvi del projekta, s čimer pa
projektne aktivnosti še niso končane. Tako v letu 2020 izvajamo
drugo fazo, ki se bo zaključila v februarju leta 2021. Glavni rezultati
tega dela projekta bodo nov promocijski turistični material
za našo občino, ki bo zajemal letak in kratek video. Strokovne
zeliščarske delavnice, ki bodo namenjene izboljšanju položaja
ranljivih skupin območja z večanjem znanja in zaposlitvenih
možnosti. Delavnice se bodo pričele izvajati konec marca, nanje
pa se že lahko prijavite. Splača se pohiteti, saj je število mest
omejeno. Kupila se bodo tudi e-kolesa, ki bodo služila izposoji
gostov in domačinov. Ta bodo omogočala pristno doživetje
našega lepega podeželskega okolja in naravi prijazen dostop do
turističnih zanimivosti in ponudnikov.
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STOPI KORAK NAPREJ IN SE VKLJUČI V
PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE
Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 nastal kot
odziv na posledice gospodarske krize, s katero se je dvignilo število
dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske
slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in
posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja
in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene težave.
Ti posamezniki pa se med drugim soočajo s socialno revščino in
izključenostjo.
Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada,
vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po celotni Sloveniji,
v okviru katerih deluje 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki
zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika, vključenega v
sistem socialne aktivacije. Omenjeni projekt se bo po zaključku
sofinanciranja, leta 2022, umestil v sistem socialno varstvenih
storitev in programov v reorganizirano mrežo centrov za socialno
delo.
V programe socialne aktivacije se vključujejo dolgotrajni
prejemniki denarne socialne pomoči, začasno nezaposljive osebe,
druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči,
ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami.
Izvajalci programov socialne aktivacije, ki jih ministrstvo izbere
preko javnega razpisa, vključenim udeležencem nudijo podporo
pri pridobivanju kompetenc za lažji vstop na trg dela ter jim
pomagajo pri razreševanju morebitnih drugih težav.
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike v
naši regiji. V sklopu programov socialne aktivacije se krepi socialna
vključenost udeležencev, povečujejo se njihove zaposlitvene
možnosti, dviguje se motivacija za razreševanje lastne situacije,
krepijo se obstoječe ter pridobivajo nove socialne in funkcionalne
kompetence za učinkovito spopadanje z ovirami, katere
posameznikom preprečujejo vstop na trg dela.

Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene
sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo mnogi
dosedanji primeri dobrih praks, je to mogoče doseči s celovitim
pristopom, ki ga je potrebno umestiti v kontekst delovanja že
obstoječih socialnih služb.
Osebe, vključene v programe socialne aktivacije, lahko pridobijo
tudi konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih v samem
delovnem procesu pod vodstvom mentorja osvojijo tekom
usposabljanja pri delodajalcih. Na ta način udeleženci pridobivajo
nova znanja ter se preizkusijo na konkretnih delovnih mestih,
delodajalci pa lahko v njih prepoznajo morebitne kandidate za
zaposlitev.
Vključevanje v programe socialne aktivacije poteka preko enotne
vstopne točke, torej centra za socialno delo, ter urada za delo. Obe
organizaciji pripravita nabor oseb, ki so potencialni kandidati za
vključitev v programe, ter jih napotita na informativne sestanke
h koordinatorkama socialne aktivacije. Ti s kandidati opravita
individualne razgovore, jih motivirata ter izpeljeta postopek
vključitve. Napotitev h koordinatorkama pa je možna tudi s strani
izvajalskih organizacij ter drugih deležnikov v lokalnem okolju.
V Savinjsko-Šaleški regiji bo v obdobju od 2019 do 2022 skupno
izvedenih 15 programov socialne aktivacije. Trenutno sočasno
potekajo trije šestmesečni programi, katere izvajajo Ljudska
univerza Celje ter Društvo Novus v partnerstvu z Andragoškim
zavodom Ljudska univerza Velenje.
KONTAKTNI PODATKI:
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI
REGIONALNA MOBILNA ENOTA VELENJE
Rudarska 6 (1. nadstropje Poslovnega centra Megatel)
p. p. 116, 3320 Velenje
Koordinatorki socialne aktivacije za Savinjsko-Šaleško regijo (UE
Velenje, Žalec, Mozirje):
Bojana Vrbič (030-715-713 ali bojana.vrbic@gov.si)
Vesna Vošner (030-715-714 ali vesna.vosner@gov.si)

Pestro in družabno

OBČNI ZBOR DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki

V petek, 31. 1. 2020, smo v dvorani Kulturnega doma Šmartno ob
Paki izvedli redni občni zbor društva vinogradnikov.
Občni zbor je s pozdravom prisotnih pričela predsednica DV
Šmartno ob Paki, Mojca Praprotnik, ki je pozdravila vabljene
goste, predstavnike društev, članice in člane društva. Član DV
Anton Šeliga je prebral svojo pesem z naslovom »Pomlad v
goricah«, nato pa je mlad ansambel Pozdrav navdušil navzoče z
odličnim igranjem. Po kulturnem programu se je pričel uradni del
občnega zbora, delovni predsednik zbora je bil Franc Podgoršek.
Predsednica je predstavila poročilo o delu društva, blagajničarka
finančno poročilo in predsednik NO poročilo nadzornega odbora.
Predstavili smo tudi plan dela ter finančni plan za leto 2020.
Predsednica DV Mojca Praprotnik je v izčrpnem poročilu o delu
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za leto 2019 poudarila predvsem pripravljenost članic in članov
za delo v društvu, se zahvalila članom in članicam UO ter vsem
ostalim članom, ki so kakorkoli pomagali, da smo plan v celoti
realizirali. V prihodnjem letu si želi, da bi z društvi še naprej dobro
sodelovali, prav tako pa tudi z občino, MC in seveda ostalim
članstvom. Da bi imeli še več posluha drug za drugega, delali še
bolj povezano, kajti le tako bomo še močnejši in uspešnejši na
naši poti. Volje za delo nam ne zmanjkuje, tako v vinogradu, kleti
in posledično tudi v društvu ne. Vsem članicam in članom v letu
2020 želi veliko uspeha v vinogradu in kleti.
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OTVORITEV RAZSTAVE ŠMARTNO OB PAKI V
GRAFIKI
Dominika Portić, KD Šmartno ob Paki

V ponedeljek, 3. februarja, smo v preddverju Kulturnega doma
Šmartno ob Paki otvorili razstavo Šmartno ob Paki v grafiki. Do 10.
marca 2020 si jo lahko ogledate v Kulturnem domu Šmartno ob
Paki. Grafike so izdelane v tehniki linoreza in so delo mlade velenjske
umetnice Katarine Aman, ki je v šmarških stavbah, spomenikih in
znamenitostih prepoznala lepoto.
O tem, da bi likovno sekcijo oživili, smo se pogovarjali že nekaj
časa in končno nam počasi, a z gotovim korakom uspeva.
Otvoritev razstave je potekala v prijetnem vzdušju in ob pogovoru
z umetnico, ki je občinstvu zaupala, zakaj se je odločila upodobiti
ravno Šmartno ob Paki. Dela, ki jih je predstavila, sodijo v večji
opus, ki ga je poimenovala Šaleška dolina v grafiki.
Njeno grafično izražanje kaže na natančnost, ostrino in
tenkočutnost, s pomočjo katere opazi tudi detajle, ki so običajno
mimoidočim nevidni. Tako ji uspe v grafično podobo ujeti duh
stavb in spomenikov, ki v svoji grafični črnini zažarijo na beli
podlagi in v opazovalcu prebudijo prefinjen občutek za kontrast
in dojemanje globine prostora na papirju.
Katarina Aman je svojo umetniško pot začela na likovnem oddelku
Gimnazije Velenje, nadaljevala pa jo je na Oddelku za likovno
pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Poleg umetniškega
ustvarjanja se ukvarja tudi z japonsko umetnostjo pripovedovanja

STROKOVNE ZELIŠČARSKE DELAVNICE –
»OD HOBIJA DO POKLICA JE LAHKO SAMO
KORAK«
Urban Hrastnik

Operacija MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije nastaja 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.
Mladinski center Šmartno ob Paki pripravlja skupaj s Turističnim
društvom Šmartno ob Paki strokovne zeliščarske delavnice, ki
bodo obsegale 5 srečanj, na katerih boste spoznali celoten proces
od nabiranja in pridelave zelišč do končnih produktov iz zelišč.
Z delavnicami pričnemo konec marca, zaključile pa se bodo v
mesecu maju. Število mest je omejeno, tako da pohitite s prijavo.
Prijave zbiramo na elektronski naslov pisarna.mc@gmail.com ali
na telefon 064 167 940. Ob prijavi nam sporočite svoje ime in
priimek ter vaš kontakt (e-mail, telefon). Za delavnice se plača
kotizacija v vrednosti 20 € za posamezno delavnico ali 60 € za
celoten sklop petih delavnic. Kotizacija je namenjena kritju
stroškov materiala delavnic.
Program delavnic:
1. NABIRANJE ZELIŠČ V NARAVI IN PRIDELAVA ZELIŠČ (petek,
27. 3. 2020, ob 17:00 v Hiši mladih)
- Nabiranje zelišč v naravi, spoznavanje osnovnih zelišč,
rastišče, bonton nabiranja zelišč v naravi.
- Pridelava zelišč na prostem in v zavarovanih prostorih,
zavarovani prostori, seme, setev, razmnoževanje zelišč,
oskrba zelišč z vodo in hranili, dejavniki, ki vplivajo na
rast, kolobar, pleveli, bolezni.
- Praktično preverjanje kaljivosti semena, setev v setvene
plošče, pikiranje sajenčkov, razmnoževanje s potaknjenci.
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zgodb v slikah, ki se tudi pri nas čedalje bolj uveljavlja. Gre za
papirnato gledališče oz. kamišibaj. Občinstvu je kamišibaj s
svojimi avtorskimi ilustracijami tudi predstavila in zbrane močno
navdušila. Poleg grafik in kamišibajev avtorica ilustrira tudi knjige.
Ker je razstava posvečena našemu kraju, sta otvoritev popestrili
tudi članici Literarne sekcije Potke, Janja Grubelnik in Stanka
Kopušar, ki sta prebirali pesmi o Šmartnem ob Paki. Večer se je
zaključil v prijetnem in sproščenem vzdušju ob ogledu grafik in
kramljanju gostov z mlado avtorico.
Veseli smo, da lahko gostimo razstavo, ki je posvečena našemu
kraju – Šmartnemu ob Paki. Vsem, ki so kakorkoli pripomogli
pri organizaciji razstave, se iskreno zahvaljujemo, vsekakor pa si
želimo še več podobnih dogodkov in v svoje vrste vabimo vse, ki bi
si želeli v šmarškem kulturnem domu predstaviti svoja umetniška
dela.

2. SPRAVILO ZELIŠČ (petek, 3. 4. 2020, ob 17:00 v dvorani
Marof)
- Tehnološka in fiziološka zrelost zelišča,
- spravilo (orodje, oprema, čas in način nabiranja),
- nabiranje zelišč v naravi (smrekovi vršički, čemaž),
- priprava zelišč za nadaljnjo uporabo (priprava za sušenje,
namakanje, zamrzovanje, destilacijo),
- shranjevanje oz. skladiščenje zelišč.
3. TRADICIONALNI PRIPRAVKI IZ ZELIŠČ (sobota, 18. 4. 2020,
ob 17:00 v dvorani Marof)
- Vodni izvlečki (timijan, trpotec),
- oljni izvlečki (ognjič, šentjanževka),
- alkoholni izvlečki (kostanj),
- čaji.
4. UPORABA ZELIŠČ V KULINARIKI (petek, 8. 5. 2020, ob 17:00
v dvorani Marof)
- Zelišča, začimbe, dišavnice,
- namen in pravila uporabe,
- dodajanje zelišč jedem (namazi, maslo, kruh, juhe, ipd.),
- aromatizirani kisi in olja, sladkorni posipi, aromatiziranje
napitkov in sladic, zeliščne soli, likerji.
5. UPORABA ZELIŠČ V KOZMETIKI IN V GOSPODINJSTVU
(petek, 15. 5. 2020, ob 17:00 v dvorani Marof)
- Mazila,
- repelenti,
- kadila,
- mila,
- zeliščne blazinice.
Delavnice bodo potekale v sklopu LAS projekta »MARTINOV SVET
– vstopnica SAŠA regije« in so namenjene izboljšanju položaja
ranljivih skupin območja LAS Zg. Savinjske in Šaleške doline,
predvsem starejših in mladih brezposelnih. Zelišča in zeliščarstvo
predstavljajo eno od donosnejših panog v sodobnem podjetništvu
in kot tako edinstveno poslovno priložnost. Če k temu dodamo
znanje in tradicijo zeliščarstva na Slovenskem dobimo odlično
izhodišče za nadgrajevanje znanja in iskanje novih izzivov tako v
poslovnem kot ljubiteljskem smislu. Vljudno vabljeni!
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WILD WEST TOUR 2018 - 3. DEL
Ferek, MK Packenstein
12. dan

Preko Golden Gate na Alcatraz

Nepozaben in naporen dan je bil tole. Že
sama vožnja po slavni pacifiški magistralki
na nedeljsko dopoldne je čista, a zahtevna
poezija. Najbolje bi jo opisal kot kalifornijska
jadranska magistrala. Ovinki, razgledi, zalivi,
ošiljene skale in čeri, ki štrlijo iz morja, številni
majhni avtentični zaselki, plaže prekrite z
mivko, obilni borovci tik ob cesti, na desni
strani visoke pečine nad oceanom (seveda
brez obcestnih ograj), na levi strani ranči in
bujni gozdovi. Rastje je mešanica zmerno
toplega, zimzelenega in mediteranskega.
Dan je sončen in miren, a oblika dreves
nakazuje, da lahko tukaj pogostokrat tudi
močno piha.
Vseskozi vztrajamo ob obali. Navigacija bi
nas želela odpeljati na AC, ki poteka po notranjosti. V San Francisco se
pripeljemo preko znamenitega mosta Golden Gate, ki je plačljiv, a na
nedeljo se očitno ne zaračunava. Zapornice so odprte in mi švignemo
skozi.
Motel najdemo v samem centru, po prav zabavni vožnji po strmih mestnih
ulicah, le cene so tukaj drugačne: 750 $ za dve nočitvi, torej vsaj 2-krat
dražje od Divjega zahoda.
Popoldne izkoristimo za sprehod po mestu. Če izvzamem strogi poslovni
center z glavnimi ulicami in razkošno pristaniško promenado, so predeli,
skozi katere pešačimo, obupni. Smeti, klateži, kriminal, prekupčevanje z
vsem mogočim, droga, vlačugarstvo, skratka svinjsko! Center pa seveda
en sam blišč.
Nas zanima izlet na Alcatraz
in v pristanišču ter na letakih
izvemo, da je potrebna
rezervacija za teden dni naprej.
A nasmehne se nam sreča. Tisti
trenutek pristopi agentka, ki ji
je skupina odpovedala ogled. 7
kart nam proda po 20 $, cena je
sicer 38, odhod pa čez slabo uro, na zadnji barki danes! Hitro zavijemo v
bližnji lokal, ker zajtrk je že daleč, na hamburgerje, pomfrit, »fish & chips«
in pivo za 160 $, potem pa na barko in proti »Skali«.
Resnično vsakega centa vreden izlet. Čudovito doživetje z izjemno
kakovostnim avdio vodenjem. Mislil sem, da o Alcatrazu nekaj vem,
a šele ta ekskurzija mi je odprla oči. Od vojaške utrdbe, preko zapora,
indijanske okupacije, do turistične atrakcije v 200 letih. Od tega le 29 let
v službi zloglasnega zapora, po katerem ga najbolj poznamo. Z otoka
se vrnemo pozno zvečer, s predzadnjo ladjo. Ker z javnim prevozom še
nismo domači, pešačimo z zemljevidom in navigacijo nazaj do motela
dobre 4 km. Idealno, da spoznamo še nočno plat mesta. Huhu. Beda in
blišč, žal več bede. In, ko kdo reče, da je treba biti v ZDA previden, če na
ulici piješ pivo, je to v slumih velemesta res še najmanjši problem. Skupno
smo danes skoraj več prehodili kot prevozili, vsaj tako se počutimo, a bilo
je vredno, poučno in zanimivo. Jutri raziskujemo Svetega Franceljna dalje.
13. dan

Po dolgem in počez po Svetem Frančeku.

Na kratko bi rekel, da smo
prehodili kakih 15 km. Pa
približno toliko smo prevozili
še s »trolejbusom« - na videz
kot v Ljubljani izpred 30
let! Dan je bil rezerviran za
pohajkovanje po mestu s cca
0.8 mio ljudi.
Najprej
v
glavni
park
z
univerzo
in
kupom
znamenitosti. Potem se odločimo za vzpon na Twin Peaks, od koder se
vidi celo mesto. Videti je bil kot Šmarna gora ali Gora Oljka, kolena smo pa
grizli dobro uro in pol.
Potem v kombinaciji dveh avtobusnih linij in sprehoda do 9 km
oddaljenega mosta Golden Gate, zgrajenega že 1937.
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Pa nazaj v pristanišče do ribje tržnice, ki je v bistvu le turistično ime
pomola z bogato ponudbo morskih jedi, rib pa dejansko ne moreš kupiti.
Zapravljamo za spominke in darilca. Obiščemo tudi razkošno čokoladnico.
Zvečer se utrujeni vrnemo v hotel in si spodobno, toplo večerjo
privoščimo kar v lokalnem marketu v bližini motela. Mrak je in brezdomci
že zalagajo temne kotičke pred izložbami. Nekateri vlečejo na kup stare
jogije in lepenko, »premožnejši« pa si kar na pločnikih postavljajo iglu
šotore. Vse to lahko opazujemo kar z balkona motela. Po ulicah paradirajo
vlačuge, mladci se »grupirajo« ob glasnih ritmih rap glasbe, vmes se malo
»zravsajo«, prižgejo kak »špinel«, ko mimo pripelje policijsko vozilo, je vse
»kul« in potem se zabava nadaljuje
...
Prvič vidim, da je scena iz filma
lahko realnost. Smo na obrobju
četrti, v katero se ne hodi in
receptor nam je točno povedal, v
katero smer lahko in v katero raje
ne. In zanimivo, tudi »folk« z ulic
tam tudi ostaja. Druga stran od
motela je že bistveno bolj urejena
in varnejša.
Pod črto rečeno, San Francisco izgleda čudovito od daleč. Ima se za neko
kulturno metropolo. Pa Alcatraz se res splača pogledat. Morda ima res
precej vsemogočih znamenitosti, a beda na ulicah, klateštvo in kriminal
ter obupna komunala v dvomljivih predelih mesta ga postavljajo daleč za
primerljive velike srednjeevropske prestolnice.
Za jutri napovedujejo dež, tako da se nam z odhodom ne bo mudilo. Čaka
nas spet pacifiška HW 1. Javimo pa se iz Pismo Beacha, ki je turistično
središče na obali, vendar je rezervacija enakega motela že 3-krat cenejša.
14. dan

Pacifiška magistrala, Big Sur in Pismo Beach

Ameriški vremenarji so se spet
zmotili, na srečo v našo korist. Od
obljubljenih dnevnih padavin ni
bilo nič. Iz San Francisca so nas
dopoldan pospremile le mokre
ceste, sonce in idealnih 20 °C.
Ponovno smo kar se da hitro s
hitre prometnice zavili na obalno
HW 1, ki nas je peljala vse do 400
km oddaljenega prenočišča v
Pismo Beachu. Podobno kot
predvčerajšnjim – čista poezija in res užitek od vožnje.
Med vožnjo in ob postankih opazujemo valove oceana, ki butajo ob
obalne pečine in čeri ali se razlivajo po obsežnih peščenih plažah. Slednje
so zaradi dolgih plitvin pravi raj za deskarje, ki jih tukaj prvič opazujem
v živo. Drugod pa se v kolonijah zbirajo morski levi, ki so prava paša za
fotoaparate številnih turistov.
Na današnji dan smo priča še prav posebnemu vremenskemu pojavu, ki
je dal naši vožnji nekakšen magično osupljiv pridih: ocean je mrzel, zato
se toplejši in vlažen zrak tik nad njim ohladi in kondenzira v meglo, ki
kot nekaj 10 do 100 m debela odeja prekriva obalno morje. Ker pa so
pobočja obsijana s soncem in ogreta, se ta megla suši in razpada. Pogled
med vožnjo je izredno fenomenalen. Nikoli dejansko ne vozimo v megli.
Morda je kak meter nad
nami. Ko se cesta dvigne,
pa namesto morja pod
nami leži bela koprena. In
vseskozi nas spremlja sonce,
ki ga meglice občasno bolj
ali manj zastirajo. Občutek
je še najbližje tistemu v
letalu, tik nad oblaki. Je pa
res, da zaradi pestre igre
svetlobe fotoaparat to
težko posname.
Kakorkoli že, mi smo neizmerno uživali in vsi ostali turisti zagotovo tudi.
Promet se je namreč večkrat nekoliko zgostil, dejansko pa je to cesta, ki
ima izključno turistični pomen, saj večjih naselij pravzaprav ni. K temu
priča tudi dejstvo, da cena bencina na treh vmesnih črpalkah dosega kar
2,5-kratno povprečno ameriško vrednost.
Ob tej vožnji, pa tisti po 190-ki in še nekaterih ponovno ugotavljam, da
je R66 resnično čista izguba časa in niti približno »mati vseh cest«. Prej
bi jo označil kot zgubano relikvijo preteklosti, ki živi še samo v obcestnih

Pestro in družabno
trgovinicah, v obliki cenenih kitajskih spominkov. Kdor se resnično želi
voziti po čudovitih ameriških prostranstvih, ima veliko drugih možnosti in
kalifornijska HW 1 je zagotovo ena od teh!
Pozno popoldne parkiramo pred motelom za 160 $ v Pismo Beachu.
Obilno toplo večerjo si privoščimo kar v bogati delikatesi bližnjega
supermarketa. Do obsežne mivkaste plaže se peljemo z avtom, saj nas
»musklfiber« od včeraj odvrne od sprehoda. Jutri je na vrsti zadnja etapa
našega kroga. Obalna uživancija do L.A.-ja.
15. dan

Klobasa Divjega zahoda je zašpiljena

Zadnje jutro so vremenarji pravilno »zadeli« dež. Ni nas preveč motil, saj
so padavine ob Pacifiku daleč od naših nalivov. Bolj rosenje z občasnim
dežjem in vmesnimi suhimi obdobji. Tudi temperature so prijetne, okoli
20 °C, magistralka HW 1 pa se kmalu združi z večpasovno hitro cesto HW
101, ki nas odpelje vse do L.A.-ja.
Kakih 100 km pred ciljem pa padavine ponehajo in pokaže se sonce. V
samem »downtownu« imamo rezerviran »dvomljiv« luksuzni apartma
velikosti 139 m2, z 2 spalnicama, 2 kopalnicama ter bazenom, za 1350 $
za 6 nočitev! Nas kar malo skrbi, ker z lastnikom kljub rezervaciji preko
mastercarda nikakor ne moremo stopiti v stik.
Parkiramo pred naslovom, a ko končno dokličemo tipa, se izkaže, da je
naslov zgolj namišljen in da je apartma 600 m stran. 2 Packa počakata z
vso prtljago na ulici, ostali z motorji in avtom do Biker Westa. Mike nas
je vesel, saj je tudi dobro zaslužil z nami, motorji pa so kljub razmeroma
»slabem stanju« opravili svoje delo. Denar mu bo nedvomno prav prišel,
saj ga pri njegovih 80-tih pesti še težko zdravljenje rakastega obolenja.
Poslovimo se in v slovo nam podari čepice. 5 se nas s 7 velikimi, a praznimi
kovčki zbaše v Mazdo 3 in nazaj v 25 km oddaljen center.
Kasneje se prikaže tudi »kao« lastnik in izkaže se, da je dejansko vse kot
na oglasu, res pa je, da »diši po dvomljivem«, saj »naj bomo zvečer bolj
tiho in če bi kdo kaj spraševal, smo pač Ashovi prijatelji«. Tudi wifi in TV
bo uredil naslednji dan, bazen 3 nadstropja nižje pa z lahkoto koristimo.
Stavba je sicer temeljito varovana, vstop v objekt in dvigala je možen
samo s posebnimi daljinci in ključi.
Medtem ko jih 5 že uživa ob razgledu in pivu, dva kandidata vračava
Mazdo nazaj na 25 km oddaljen Hertz pri Lax-u. Zaradi zastoja porabiva
za to razdaljo dobro uro in pol. Za piko na i pa se ob
vračanju nazaj z metrojem, ravno na naši liniji nekaj
pokvari in na eni od postaj obtičiva za 2 uri. Nedvomno
sva v tem času dodobra spoznala »velikost in veličino«
tega mesta.
V apartmaju naju pozno zvečer pričakajo s toplo
večerjo. Razgled z balkona na sosednje stolpnice je
izjemen. Bede iz San Francisca v tem delu ni opaziti.
Naše moto potovanje se je s tem zaključilo. Vse našitke
na naših jopah smo si prislužili, oziroma bi lahko še vsaj
kakšna dva dodali. Plan smo celo presegli za 600 km.
Čaka nas še 6 dni »na easy« med stolpnicami L.A.-ja.
Kam nas bo v teh dneh odneslo, pa vsekakor poročam.
16. dan

Luksuz »Downtowna« in filmska industrija

Zdaj smo pešci in prvič smo bili kot »bajkerji« krepko osramočeni. »Slekli
so nas.« Na barve mislim. Pa gremo lepo po vrsti. Stanovanje, v katerem
bivamo, je resnično čisti luksuz. Sploh skupni prostori z bazenom,
jacuzzijem, roštiljem, kaminom ... Nekako težko ugotavljamo, v čem je
pravzaprav zanka, ker s ceno to nikakor ne gre skupaj. A lastnik že ima
svojo računico ...
Dan smo sicer izkoristili za izlet
po spomenikih filmske industrije.
Najprej v Universalove studie,
potem na Ulico slavnih. Sploh prva
destinacija je prav neverjetna. Osebni
pregled je dosleden kot na letališču,
ostalo je neke vrste kombinacija
potrošništva,
Gardalanda,
kino
predstav ter studiev oziroma
scenskih postavitev, kjer so snemali
številne znane filme ter filmske
scene. Sprehod po osrednjem centru je sicer brezplačen, za ogled studiev
in zabavišča pa računajo najmanj 190 $ pa tudi preko 300 za enodnevni
obisk. Kar pa nas na srečo ne zanima.
No in v Universalu nam prijazna policistka »sleče barve« z obrazložitvijo,
da je to privat območje, kjer je vsakršno izkazovanje pripadnosti (verske,

9

politične, klubske itd.) z »dress
codom« prepovedano! Seveda
jo brezpogojno ubogamo in
obrnemo »lajbiče« pod pogojem,
da privoli v slikanje z Ivekom.
Vedno sem mislil, da mi bo v USA
barve slekel kak »zapečeni« MC, ne
pa nežna in prijazna policajka.
Z metrojem se vrnemo do Pločnika
slavnih, kjer ponovno »butne v nas« filmsko potrošništvo. Pa slikanje, na
vsakem koraku. Kot filmskega nenavdušenca name vse skupaj ne naredi
posebnega vtisa.
Popoldne se vrnemo v naš krepko varovan stanovanjski objekt in
ostanek popoldneva preživimo ob luksuzu, ki so ga tukaj deležni petični
stanovalci. Prevladujejo premožne mlade družine in posamezniki. Lastnik
našega je verjetno nekje v tujini, najemi so namreč možni največ za 21 dni.
Koristimo bazen, jacuzzi, kamin, pingpong in se »bašemo« z Damčovimi
špageti. Si pa človek ob številnih stikih z domačini ustvari prav posebno
mnenje o njih. Sicer odprti in prijazni a ne vedo absolutno o ničemer
nič. S tem mislim na splošno izobrazbo in na dogajanje v sosednji ulici
ali dve nadstropji nižje, kam pelje bus ali metro, kje je najbližji market ali
dobra gostilna. Prodajalec kart v Staples centru ne ve, kdo je Anže Kopitar,
čeprav mu Aleš celo sliko pokaze. Izgovor? »I just work here.« Babica
v metroju pa se zaljubi v nas in nas prosi za skupno fotografiranje, ker
poveže Slovenijo z »lajbičev« z Melanijo Trump, ki jo obožuje. Sicer sem
vedno bolj prepričan, da smo razvojno in socialno že krepko prehiteli
Ameriko.
Ko uživam gostoljubje varovanega stanovanja in se mi dejansko nikamor
ne ljubi, mi je tudi povsem jasno, da njegovemu stanovalcu ni treba
vedeti, kaj se dogaja »tam čez«. Za njegovo dobro počutje in varnost je
namreč ob zavidljivi plači med temi stenami prav odlično poskrbljeno.
17. dan

Santa Monica in Long Beach

Drugi dan pohajkovanja po mestu nas
je odnesel na obalo Pacifika. Koristili
smo metro, na katerem smo za obisk
obeh destinacij skupno preživeli cca 3
ure. Mesto je veliko.
Plaža v Santa Monici lovi podobo
in sloves znamenite Copacabane.
Mivka in valovi do koder seže pogled.
Na prostranem, lesenem pomolu,
ki je pravzaprav ulica s trgovinami
in številnimi glasbenimi zabavljači, je tudi znak, ki neuradno zaključuje
Route 66 – uraden konec označuje kamen v mestu. Malo sprehoda,
namakanja krempeljčkov in nazaj na metro.
Long Beach je drugačen, prestižen pristaniški del L.A., ki stavi na
premožnejši turizem. Okolje je urejeno, čisto, negovano. Sprehodimo
se po Shoreline village, obalni promenadi, z Romčijem pa si privoščiva
še 45-minutni izlet z ladjico. Za 15 $ vidiva »upokojeno« čezoceanko
Queen Marry, ki je danes hotel z muzejem, izliv L.A. river, morske leve, ki le
lenarijo na boji, nekaj velikih tovornih ladij na poti v pristanišče, umetne
otoke, nastale kot posledica črpanja nafte in veliko marino, ki je zelo
pogosto uporabljena kot filmska kulisa »holivudskih« filmarjev. V gostilni
Buba&Forest Shrimp Co. (Forest Gump) za 8 piv na naju čakajoči Packi
odštejejo rekordnih 65 $. To je Long Beach!
Ob vračanju z vlakom nazaj proti centru urejam izposojo minivana
za naslednji dan, ko planiramo izlet v Mehiko. Tvegamo in namesto
»rentacarja« preizkusimo aplikacijo TURO. Podrobnosti preverite na spletu,
gre pa za izposojo vozil od privat lastnikov, ki ponujajo v najem svoja
osebna vozila. Avto dobimo 15 km iz centra za cca tretjino »rentacarjeve«
cene. V mraku z Romčijem s pomočjo
Google Maps in avtobusa enostavno
najdeva naslov prevzema in avto je
ob dogovorjenem mestu tam. Lastnik
je Gruzijec, ki nama brez problema
preda ključe Dodga Grand Caravan,
a ga pred odhodom kljub mraku še
poslika. Rižoto za večerjo je pripravil
Damčo. Malo jacuzzija, piva in čim
prejšnje spanje!
…se nadaljuje…
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Pestro in družabno

PLANINSKI POHOD NA SMREKOVEC
Franc Zacirkovnik, PD Šmartno ob Paki

Po napornem skoku v novo leto smo se že kar naslednji dan podali
na čist zrak, tokrat na Smrekovec. Zjutraj smo se zbrali v Martinovi
vasi in se z lastnim prevozom podali proti Belim Vodam, natančneje
na Zgornji Brložnik. Tu smo zapustili vozila in se peš napotili proti
koči na Smrekovcu. Ob vzhajajočem soncu so se čarobni pogledi
razprostirali na obronke Pohorja, Šaleške in Savinjske doline. Pot
nas je vodila skozi gozd, ki pa je vse višje prihajal v zimsko pravljico.
V prijetni družbi pohodnikov je čas hitro minil in že smo prispeli do
koče na Smrekovcu. Po kratkem postanku smo si nadeli dereze,
kajti pot je bila poledenela, zato varnost ni nikoli odveč. Sončno
jutro nas je spremljalo vse do vrha, ki nam je odprl poglede na
KSA s Peco, Uršljo goro, Savinjsko doline, Zasavsko hribovje vse
do Kuma in Boča. Razgledi so segali tudi v sosednjo Avstrijo,
ki je bila obdana s snegom. Sledilo je voščilo v novem letu s
šampanjcem. Po povratku z vrha smo bili očividci helikopterskega
reševanja ponesrečenke, ki si je zlomila gleženj na poledeneli poti

TEČAJI ZA VOZNIŠKE IZPITE IN FILMSKE
PROJEKCIJE – OBUJENA DEJAVNOSTI PRI
AMD DLT
E. Šterbenk, D. Arčan, AMD DLT Šmartno ob Paki

Eno izmed osnovnih poslanstev AMD DLT je od začetka
njegovega delovanja izobraževanje. Zadnje čase smo sodelovali
predvsem pri vzgoji osnovnošolske mladine. Sedaj se vračamo
h koreninam, saj bomo v Šmartnem ob Paki v sodelovanju z
velenjsko avtošolo Relax organizirali tečaje za vozniške izpite.
Zaenkrat bodo potekali v Mladinskem centru, ker je za našo
učilnico treba pridobiti ustrezno dokumentacijo. S tem želimo
staršem tukajšnjih kandidatov prihraniti poti v Velenje in izgubo
časa zaradi čakanja na bodoče voznike.
V našem muzeju smo februarja organizirali prvo kinotečno
predstavo. Prikazali smo film Jožeta Napotnika (po domače
Zimov'ga Pepča) Barvna televizija, ki ga je posnel s takratnimi
sodelavci. Nekaj izmed njih se je prireditve udeležilo, žal pa veliko
nastopajočih ni več med nami. Film je bil posnet leta 1967 in
je prava časovna kapsula ter daleč pred takratnimi tehničnimi
zmožnostmi povprečnih amaterjev. Pričakovali smo dober obisk,
a smo bili vseeno prijetno presenečeni nad številom gledalcev in
njihovim pozitivnim odzivom. S to dejavnostjo želimo nadaljevati,
predvsem popestriti zimske večere in ponovno vas bomo povabili
med nas.

Mladarije
brez ustrezne zimske opreme, ki je še tako potrebna ob takšnih
zimskih pogojih. Po prihodu v kočo smo pomalicali, poklepetali
in požigosali planinske dnevnike. Po zasluženem počitku smo se
počasi polni lepih doživetij odpravili proti domu.
Še enkrat velja opozorilo: NE ODPRAVLJAJTE SE V GORE BREZ
USTREZNE OPREME!
Lep planinski pozdrav.

Letos bomo skupščino organizirali konec februarja (zdaj, ko
tole prebirate, je volilna skupščina že za nami). Če se ozremo na
zadnja štiri leta, smo vsekakor lahko zadovoljni in ponosni. Uredili
smo prostore, odkupili nekaj zemljišča in postavili nadstrešnico
za avtomobile, parkirne prostore pa sedaj oddajamo. Leta 2017
smo zelo svečano praznovali 70 let od začetkov našega delovanja
in izdali odmeven zbornik. Takrat smo se tudi dogovorili, da
gremo v izgradnjo muzeja. To nam je uspelo in mali muzej je
postal ena od privlačnih sestavin turistične ponudbe ter novo
središče kulturnega življena pri nas. Vsako leto pripravimo vsaj
eno ekskurzijo za naše članstvo, ob tem pa se veliko družimo in
utrjujemo naša prijateljstva tako doma kot na tujem. Več o načrtih
pa v poročilu z letošnje skupščine v naslednji številki ŠOP-a.

Projekcija filma Barvna televizija v muzeju AMD DLT
je privabila lepo število gledalcev.

REZ VINSKE TRTE

Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki
Na
čudovit,
skoraj
pomladni
dan
smo
se
vinogradnice
in
vinogradniki
našega
društva
udeležili
zanimivega delovnega
srečanja Rez vinske trte
v Podkraju pri Velenju na
domačiji vinogradnika
Matjaža Ringa. Znanje
je prenašal g. Roman
Štabuc, univ. dipl. inž.
kmet., s Kmetijskega zavoda Maribor. Poudaril je, da zimska rez
trte ostaja najbolj strokovno vinogradnikovo tehnološko opravilo,
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s katero ustvarjamo izhodišče za nov vinski letnik. Z rezjo trte
zagotavljamo pravilno razmerje med količino, kakovostjo in
gospodarnostjo, ob tem pa vplivamo na trajno ohranjanje
obstoječih vzgojnih oblik in omogočimo vse pogoje za dolgoročno
pridelavo stabilnih vsakoletnih količin kakovostnega pridelka
grozdja. Izvedeli smo vse novitete reza vinske trte in prejeli
napotke, kako izvajati rez v letu 2020. Predstavnik podjetja Pellenc
Andrej Bedjanič je predstavil baterijske škarje in baterijski vezalec
šparonov, predstavnik Metroba Marko Kramer pa je predstavil
letošnji škropilni koledar in nekaj novosti s področja FFS. Seveda
pa se je po vseh teh naporih prilegla malica in kozarček izvrstne
kapljice iz kleti Ring, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Mladarije

NAJ BO VSAK DAN KULTURE POLN DAN
Katarina Čokl, OŠ bratov Letonja

6. februarja je v Kulturnem domu Šmartno ob Paki potekala
osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku,
ki jo je organizirala Osnovna šola bratov Letonja. Prireditev, na
kateri so sodelovali naši učenci z gosti, je temeljila na prepletu del
znanih slovenskih literatov Franceta Prešerna in Lovra KuharjaPrežihovega Voranca. Idejno in tematsko sta prireditev zasnovali
mentorici Petra Vnuk in Katarina Čokl, glasbeno pa učiteljica
Blanka Rotovnik. Ob velikem številu nastopajočih sta program
povezovala učenca Vida Ramšak in Nace Kovač. Gostje prireditve
so bili Denis Trap, Moški pevski zbor Franc Klančnik in Leon Kreft,
Folklorna skupina Oljka ter Trobilni ansambel Glasbene šole Fran
Korun Koželjski. Za njihov nastop se jim ob tej priložnosti iskreno
zahvaljujemo, prav tako pa iskrena zahvala g. Branku Kolšku za vso
tehnično podporo.
NAMESTO SLAVNOSTNEGA GOVORA
Osrednja prireditev je sicer za nami, vseeno pa je pustila v nas
različne občutke in misli. Glede na to, da smo v času takšnih
in drugačnih viroz, ki nikomur ne prizanašajo, sploh ker so še
posebej na udaru otroci, naši učenci, ki imajo poleg tega in
pouka še različne dejavnosti, treninge, in nenazadnje ogromno
število ur dodatnega dela tudi za snovalca prireditve, je speljati
takšno zadevo kar zanimiv zalogaj. Ampak vse se da, če se hoče.
Verjetno pa se sprašujete, kaj želim povedati s tem. V bistvu
želim deliti z vami svoje misli zaradi očitkov, da na prireditvi ni
bilo slavnostnega govornika. Ne, ni ga bilo, ker menim, da je bila
sama proslava dovolj zgovorna, da smo se z njo dejansko poklonili
kulturi. To nam je dal s stiskom roke in lepimi besedami vedeti
tudi častni občan, g. Jože Napotnik s svojo ženo. Ampak – ali je res
vedno potrebno leporečiti na dolgo in široko, ker brez tega pač ne
more biti takšne prireditve? Upam si trditi, da slavnostni govornik
ni nujno potreben, da zbranim govori o tem, kaj je kultura, oz.
močno dvomim, da bi s svojim govorom dosegel svoj namen pri
nekaterih, ki ne gledajo s srcem in se ne zavedajo, da je bistvo
očem nevidno, kot nas uči Mali princ.
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kot bi se otepali vraga ne pa dišečega kruha, ki ga vsak z veseljem
duha? Da, kultura je kruh, in če debel si al' suh, ti nujno je kultura
potrebna. Kulturno je biti prijazen in vzgojen, s konkretnim znanjem
podkrepljen. A najbolj je kulturen tisti, ki se v javnosti pojavi, predvsem
na prireditvi ali na proslavi.« In misli, kaj je s tem storil za kulturo.
Po drugi strani pa se morda vendarle motim, kar se tiče
slavnostnega govora. Kot učiteljica materinščine lahko trdim, da
je morda od vseh segmentov kulture ravno beseda tista, katere
namembnost je najbolj jasna in najbolj čista. In če že nismo imeli
koga, ki bi spregovoril na proslavi, mi dovolite, da zopet citiram g.
Repnika. Le-ta je med drugim na poetičen način povedal tudi to,
da so »najboljše besede z jezika šle po svetu Prešernu, našemu poetu.
Seveda ni nič hudega želel, je pa doktor Prešeren eden prvih doumel,
kako krhka in lomljiva je lahko kultura. Kako obsežna in težavna je
procedura, da se ljudje začnejo zavedati le-te, in ne samo to, ampak
da postanejo tudi ponosni na njo. Večkrat ni bil razumljen, ko je od
ljubezni zaslepljen izlival svoja čustva na papir in s tem povzročal
čustveni nemir. Kakšen udarec je to za poeta, ko njegova duša je izpeta,
pesmi njegove pa ostajajo zaprte, večkrat tudi prezrte?! Ker bili takrat
za kulturo so težki časi, tako v mestu kot na vasi, in če povzamemo
takratne in današnje vidike, pravzaprav ni nobene razlike. Že takrat
je umetnik hodil strganih hlač in tudi danes ni kulturnik kaj dosti več
kot berač.«
Naj kultura in slovenska beseda živita še dolgo, mi pa ju
uporabljajmo s ponosom in predvsem razumom. Naslednjič pa
obljubljamo tudi slavnostnega govornika.

Ob tem mi na misel prihajajo tudi besede g. Marka Repnika,
direktorja JSKD, ko sem ga dve leti nazaj poslušala ravno kot
slavnostnega govornika. Dejal je: »Kdo je kulturen in kaj reči o
kulturi, da se človek ne razburi? Ko si jo podajajo od praga do praga,

OBELEŽILI SMO DAN VARNE RABE INTERNETA
Amadeja Koren

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki smo ob dnevu varne
rabe interneta, ki smo ga letos obeležili 11. februarja, pripravili
delavnico z naslovom »Škljoc« in fotka je na netu! S tem smo
se pridružili več kot 245 osnovnim in srednjim šolam ter drugim
zavodom, ki želijo s sodelovanjem spodbuditi vse deležnike k
ustvarjanju prijaznejšega interneta za vse, še posebej za najmlajše
uporabnike.
Delavnice so se udeležili učenci, stari od 10 do 16 let. Pogovarjali
smo se predvsem o fotografiranju, snemanju in objavljanju na
spletu. Preko primerov iz vsakdanjega življenja smo ugotavljali, kaj
se sme in kaj se ne sme početi na spletu, spoznali smo človekovo
pravico do lastne podobe in se naučili prepoznati nasilje v obliki
deljenja fotografij brez privolitve. Na koncu smo iskali rešitve za
različne nepredvidljive situacije, povezane s pastmi uporabe
družbenih omrežij. Udeleženci so domov odnesli uporabne
zloženke, ki jih je prijazno prispeval safe.si.
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IZ TABORNIŠKIH VRST
Urša Irman

Petek je zagotovo za marsikoga najljubši dan v tednu, še posebej
pa razveseljuje nas, tabornike, saj z vsakotedenskimi druženji
dopolnjujemo svoja taborniška znanja in utrjujemo prijateljske
vezi. Seveda naša dejavnost obsega več kot le enourna druženja,
kar smo uspešno dokazali tudi v preteklih dveh mesecih.

Vodniki smo dva tedna prej raziskovali lepote doline Radovne
in motivacijski vikend izkoristili za načrtovanje prihajajočih
dejavnosti ter nabiranje novih moči za prihodnje, prav tako pestre
mesece. Poleg tega smo se v februarju sestali na občnem zboru
in naredili kratek pregled preteklega leta. Počivali niso niti naši
najstarejši člani, vod ORLI, ki so tokrat obiskali escape room in se v
mesecu februarju udeležili večera poezije.

Januarja smo se odpravili na tridnevno zimovanje v Završe, kjer
smo se preizkusili v detektivskih vlogah. Najmlajši so opravili
pravi kriminalistični zagovor, izurili svoje spretnostne veščine na
poligonu, si izdelali detektivsko opremo in na krajšem orientiringu
obnovili svoje orientacijske sposobnosti. Nekoliko starejši so
odkrivali skrivnosti nerešenih kriminalističnih primerov, ob
mraku pa zbrali dovolj poguma in se podali na zahtevno nočno
orientacijo. Čez dan so posebno pozornost posvetili delavnici
bivanja v naravi ter na ognju spekli mafine in skuhali smrekov čaj,
kot pravi kriminalistični vajenci pa niso pozabili obnoviti znanja iz
prve pomoči. V tej delavnici so sodelovali tudi naši najmlajši, saj
je nenazadnje ob nezaželenih nesrečah in manjših poškodbah
tovrstno znanje ključno.
Pestro in družabno

ŠMARČANI NA ZLATI LISICI

V soboto, 15. 2. 2020, smo se člani Kluba športnih navdušencev
udeležili tekme za Zlato lisico, ki je letos potekala v Kranjski Gori.
Ob 7. uri smo se zbrali v Šmartnem in se odpeljali proti Podkorenu.
Tam so nas pričakali Darja Hrovat in ostali Metini navijači, po
okrepčilu s toplimi napitki pa smo se skupaj odpravili na tekmo.
Že po prvi vožnji smo bili nad videnim navdušeni, slovenske
smučarke so si prismučale vrhunska mesta za napad v drugo.
Vzdušje v Podkorenu je bilo izjemno, uživali smo v prelepem
vremenu in odličnih predstavah naših smučark. Po koncu tekme
smo se veselili izjemnih rezultatov, Meta Hrovat je bila 3., Tina
Robnik 6., Ana Bucik pa je zasedla 14. mesto. Po koncu tekme smo
se srečali tudi z našo Ano Drev, ki je pred dnevi naznanila konec
športne poti. Skupaj smo se odpravili do Hrovatovih, kjer smo
se Ani zahvalili za vse lepe dogodke, spomine in trenutke ter ji
zaželeli vse dobro tudi v prihodnje. Preden smo se odpravili proti
domu, pa smo se srečali še z Meto Hrovat in tudi njej čestitali za
izjemen uspeh, manjkali pa niso niti avtogrami in fotografiranje.
Ob tej priložnosti se želimo še enkrat v imenu celotnega Kluba
športnih navdušencev – Fan cluba Ane Drev zahvaliti Ani za vse
trenutke sreče in ponosa, ki smo jih na tekmah doživeli ob njenih
uspehih, in ji iz srca še enkrat čestitati za kariero, na katero je
lahko zelo ponosna in na katero smo zelo ponosni tudi mi. Hvala,
Ana, in vse dobro tudi v prihodnje. Vas pa vabimo, da se še naprej
udeležujete tekem in z nami navijate za slovenske športnike. Se
vidimo!

ŠMARŠKA AKADEMIJA ŽE TRETJIČ VABI
ČLANE RAZLIČNIH DRUŠTEV

Vsakega srečanja se je do sedaj udeležilo več kot 25 predstavnikov
različnih društev in vaških skupnosti v Občini Šmartno ob
Paki, ki so zelo
zadovoljni,
da
imajo možnost
druženja
in
nadgradnje znanj
v sklopu Šmarške
akademije.
Dokazali smo, da
smo skupaj lahko
le še močnejši.

Vita Kopušar, Klub športnih navdušencev

Edita Gabrič Zager

Občina Šmartno ob Paki je za društva in vaške skupnosti v občini v
letu 2019/2020 začela z mini izobraževalnim programom Šmarška
akademija, katere cilj je spodbuditi še več sodelovanja med
društvi in omogočiti organizacijam in posameznikom nadgradnjo
obstoječih znanj. Po uspešnem prvem srečanju v novembru in
drugem srečanju v januarju, bomo marca izvedli že tretje srečanje,
tokrat na temo pisanja privlačnih vsebin. Z nami bo Denis Oštir,
direktor področja v Skupini Hisense in dolgoletni urednik portala
24ur.com, delil svoje skrivnosti o pisanju zanimivih zgodb. Prijave
zbiramo na e-naslovu akademijasop@gmail.com do 29. 2. 2020.
MAREC, APRIL 2020
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STROKOVNA EKSKURZIJA
Vabimo vas, da se nam 9. 5. 2020 pridružite na strokovni ekskurziji.
UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO DOLE PRI POLJČANAH

ŠMARTNO OB PAKI

Na poligonu si bomo ogledali alternativne objekte za prebivanje in shranjevanje pridelkov. Območje je
popolnoma samooskrbno in ima zagotovljeno lastno pridobivanje sončne energije, lastne vodne vire in permakulturne pridelovalne
površine.
ŽIČKA KARTUZIJA
Žička kartuzija je bila zgrajena po vzoru francoskih kartuzij. Zgornji in spodnji samostan sta med
seboj ločena. Povezuje ju Dolina svetega Janeza Krstnika. V zgornjem samostanu, Žički kartuziji,
so prebivali menihi, v spodnjem samostanu, Špitaliču, pa so živeli bratje konverzi, ki so opravljali
predvsem ročna opravila, potrebna za obstoj in delovanje samostana. Danes so v Žički kartuziji
štiri stalne razstave, v samostanski kleti v miru in tišini zorijo penine podjetja Zlati grič, pod oboki
mojster lončarjenja prikazuje svojo obrt, zeliščni vrtovi pa obujajo spomine na neprecenljivo
samostansko dediščino. Po zgodovini Žičke kartuzije se bomo sprehodili v družbi turističnega
vodnika.
SKOMARSKA HIŠA
V naselju Skomarje si bomo z oskrbnikom hiše ogledali značilno skomarsko hišo, ki sodi med
najpomembnejše spomenike na Slovenskem. V njej je tudi spominska soba pohorskega
pesnika Jurija Vodovnika.

Cena ekskurzije je 43,00 eur na osebo. V ceno so vključeni vstopnina in vodenje na vseh lokacijah, prikaz lončarjenja in degustacija
zeliščnih jedi in napitkov v Žički kartuziji, kosilo v gostišču Gorska reka ter prevoz.
Prijave zbira Boža Polak (031 713 763). Ob prijavi je potrebno poravnati stroške

V SPOMIN JOŽETU DROBEŽU
Člani PGD Velenje in GZ Šaleške doline

13. decembra je ugasnil
plamen v očeh, zastal je
trden korak in ustavilo se
je plemenito srce našemu
prijatelju,
gasilskemu
tovarišu, članu PGD Velenje
in predsedniku GZ Šaleške
doline Jožetu Drobežu.
Težko je dojeti, da ga ni in
ga ne bo več med nami.
Še težje je to sprejeti. Bil je
človek z veliko začetnico. Bil
je gasilec s srcem in dušo
in tak bo za vedno ostal v
spominu, ne samo vseh nas, gasilcev Šaleške doline, ampak tudi
v spominu gasilcev širom po Sloveniji, s katerimi je v svoji bogati
gasilski karieri stkal mnogo tovariških in prijateljskih vezi.
Leta 1958 se je včlanil v Prostovoljno gasilsko društvo Velenje in
vse od takrat se je udeleževal različnih izobraževanj na področju
gasilstva ter napredoval vse do čina Višji gasilski častnik II. stopnje,
ki ga je pridobil leta 2001.
Udeleževal se je tudi veliko tečajev za pridobitev različnih gasilskih
specialnosti. Bil je član številnih organov v PGD Velenje, kjer je dolga
leta opravljal funkcijo poveljnika društva. V gasilski zvezi Šaleške
doline je od leta 1997 do 2008 opravljal funkcijo poveljnika, od leta
2008 naprej pa predsednika. Vedno je bil preudaren, umirjen, svoje

bogato znanje in izkušnje pa je vedno znova nadgrajeval. Tako
je bil v naši gasilski organizaciji spoznan za izjemno zanesljivega
in odgovornega, zaupane naloge na nivoju GZ Slovenije pa je
opravljal z največjo mero poštenja in preudarnosti, še posebej ko
je bil član UO GZ Slovenije, predsednik Regijskega sveta, član UO
GZ in član komisije GZ Slovenije za odlikovanja in priznanja.
Res redki so ljudje s tako voljo in srčnostjo, kot je bil Jože. Za svoje
požrtvovalno delo je prejel več gasilskih odlikovanj in priznanj,
med drugim tudi najvišja: značko za 60 let dela v gasilstvu, Zlati
znak Civilne zaščite, najvišje gasilsko priznanje Matevža Haceta in
plaketo Državnega sveta Republike Slovenije za izjemne dosežke
na področju prostovoljstva.
Bil je avtoriteta in bil nam je vzor zaradi vsega njegovega gasilskega
znanja, izkušenj, predvsem pa zaradi njegove človečnosti,
sočutnosti, skromnosti, premišljenosti in razsodnosti, zaradi vseh
premnogih dobrih lastnosti, ki jih je nosil v sebi in jih delil z nami.
Naša velika gasilska družina gasilcev Šaleške doline je z njegovim
odhodom izgubila očeta. Bil je tisti, ki nas je povezal, ki je vedno za
vsakega našel pravo besedo in dober nasvet. Znal je sprejeti naše
pomanjkljivosti, pohvaliti prednosti, pomagati vsakomur. In zato
smo ga vsi tako spoštovali in ga imeli tako radi.
Dragi Jože, obljubljamo ti, da bomo nadaljevali tvoje delo. V vseh
14 društvih naše zveze boš živel naprej. Poslavljamo se s tvojimi
besedami: »En sam v gasilstvu ne pomeni veliko, ko pa strnemo
vrste, smo močni in skoraj nepremagljivi. Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!«
MAREC, APRIL 2020
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Med ljudmi

INTERVJU: ALEŠ POVŠE, NAJ OSEBNOST LETA
2019
Amadeja Koren

še zadnje leto v Šmartnem, potem pa še v srednji šoli. Obiskoval
sem računalniško šolo v Velenju, kjer smo se veliko prestavljali iz
učilnice v učilnico in iz nadstropja v nadstropje. Včasih je bilo treba
v drugo stavbo ali v 5. nadstropje tudi po 3-krat ali 4-krat na dan.
Tako da smo skupaj premagali kar lepo število stopnic.
Kako pa se je potem začela vaša športna pot? Ste se s športom
ukvarjali že pred nesrečo?
Ja, v Šmartnem smo fantje bolj ali manj vsi igrali nogomet, sam
sem bil takrat golman. Po nesreči pa se je šport spet »kar pojavil«.
Najprej atletika – toliko, da sem se malo preizkusil. Sicer sem se
z atletiko v 90-ih nekaj let kar precej ukvarjal in pridno oz. resno
treniral. Ampak je, žal, pri invalidskemu športu vse odvisno od
vrste poškodbe, saj smo športniki klasificirani glede na vrsto
poškodbe. In če te razvrstijo tja, kamor ne sodiš popolnoma oz. ti
ne ustreza, potem nimaš možnosti za vrhunske rezultate. Kasneje
sem se začel ukvarjati še s košarko in namiznim tenisom, ki sem ga
že prej igral. Pa s plavanjem in potapljanjem. Tudi kegljam.
Kateri pa vam je od naštetih najljubši?

Pačan – vse življenje živim v Paški vasi, od 14. leta dalje na
vozičku. Sem zagrizen športnik in sem aktiven v društvu
paraplegikov (Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske,
op. a.). – odgovarja na vprašanje, kako bi se na kratko opisal.
Kako komentirate to, da ste postali osebnost leta?
Že nad nominacijo samo sem bil zelo presenečen. Pa sem si mislil:
zakaj pa ne. Da pa bo toliko ljudi glasovalo za mene, si pa nisem
mislil. Očitno so ocenili, da je bil to velik dosežek (3. mesto v svoji
kategoriji na 5. mednarodnem tekmovanju s športnimi vozički za
invalide, op. a.), ki si zasluži pozornost.
Vsekakor si jo. Aleš, vrniva se nekoliko nazaj. Kaj se je zgodilo
tistega nesrečnega dneva, da ste pristali na vozičku?
Zgodilo se je tako, da smo šli 13 in 14 let stari fantje na zelo vroč
avgustovski dan s kolesom do Savinje. Tam smo se lovili, kot že
tolikokrat poprej, jaz pa sem skočil na glavo v reko in zadel skalo …
Tako sem si zlomil vratno hrbtenico. Posledica tega je tetrapareza.
To pomeni prizadetost vseh štirih udov, ne popolna ohromelost,
saj noge sicer čutim, vendar si z njimi ne morem veliko pomagati.
Včasih sem še celo lahko šel nekaj korakov z berglami, sedaj ne več.
Imam pa srečo, da so moje roke skoraj nepoškodovane – prizadeti
so le prsti na desni. Večina tistih, ki imajo podobno diagnozo, ima
zelo prizadete roke.
S tem dogodkom se je vaše življenje konkretno spremenilo.
Kako je potekalo prvo obdobje po tem, ko ste bili postavljeni
pred dejstvo, da boste na vozičku?
To traja kar nekaj časa. Iz bolnišnice v bolnišnico, kjer poskušajo
vse mogoče. Po enem mesecu sem šel v zavod za rehabilitacijo v
Ljubljani, kjer sem preživel pol leta. Vmes sem zamudil en, zadnji
razred osnovne šole, ki sem ga dokončal kasneje. Ko si med samimi
»vozičkarji«, šele počasi dojemaš, kaj se je zgodilo. Mislim pa, da
mi je bilo lažje, ker sem bil tako mlad. Sicer smo ljudje različni,
ampak se mi zdi, da se mlajši vseeno lažje soočijo, privadijo in
zaživijo naprej.
In ko ste prišli domov?
Doma so me eno leto vozili po stopnicah, imamo namreč 12
stopnic do vhoda. Enkrat oče, drugič sosedje … Potem pa smo
zgradili dvigalo. V šoli so me sošolci nosili po stopnicah, najprej
MAREC, APRIL 2020

Košarka na vozičkih. Je le ekipni šport in zelo dinamičen. Pri atletiki
si pa sam in se je včasih treba tudi zelo prisiliti, da bi treniral. Pri
košarki pa tega problema ni.
Kje trenirate?
Za atletiko imamo organizirane treninge v Celju na stadionu
Kladivar, in sicer poleti. Za zimo pa je primernejša košarka, ki jo
treniram dvakrat na teden prav tako v telovadnicah v Celju.
Menite, da je invalidu, ki se želi ukvarjati s športom, pri nas
težko?
Ja. Sprva mora sam sebe prepričati, da je to možno. In drugič, pri
športih invalidov so, žal, stroški za opremo zares visoki. Recimo
cena vozičkov za košarko je od 3.000 € naprej, za najosnovnejše
modele. Cene za dirkalni voziček se začnejo pri 4.000 €. Da se sicer
dobiti kak rabljen voziček, a prav velike izbire pri nas ni. Poleg tega
je večina tovrstnih vozičkov narejena po meri.
Kako pa je z vašimi vozički?
Sam sem na vozičku že več kot 30 let in tako je tudi ta, navadni
voziček že sedmi po vrsti. Imel sem veliko srečo, če se ne motim,
mi je država plačala v celoti vse, razen enega. A to ni ustaljen
postopek, žal jih vsi ne dobijo. So pa tudi ti vozički kar dragi, še
posebej, če želiš čim lažjega in čim okretnejšega. Imam pa tudi
voziček za košarko, ki sem ga sam kupil. Po tem ko sem prvih 10
ali 15 let treniral na starih in težkih vozičkih … Ampak nekako je
treba začeti.
Na kakšen način je sploh poskrbljeno za finančno pomoč
športnikom invalidom?
Žal ne dobro. Če se ne motim se invalidi v Sloveniji ukvarjajo s 36
različnimi športi. In krovna organizacija, ki je Paraolimpijski komite
(Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski
komite, op. a.), mora financirati vse te športe, sredstva pa so seveda
nizka. V zadnjih letih je stvar taka, da moraš sam priti do določene
ravni in šele potem dobiš finančno pomoč za naprej. Menim, da
bi država morala poskrbeti, da bi športniki invalidi že na začetku
kariere prejeli nekaj sredstev, tako bi marsikaj lažje steklo. Če si
zaposlen in imaš nek prihodek, še nekako gre, vsi pa v šport ne
zmorejo vlagati.

Med ljudmi
Seveda ne moreva mimo pogovora o Rusiji, kjer ste se udeležili
mednarodnega tekmovanja s športnimi vozički za invalide in
dosegli več kot odlično 3. mesto v svoji kategoriji. Kako vam
je to uspelo?
To se ni zgodilo preko naše Zveze za šport invalidov Slovenije ali
po uradni poti. Vse izhaja iz potapljanja, pri katerem z Rusi zelo
veliko sodelujemo. Tako smo prišli do ljudi, ki so nam omogočili,
da smo dobili povabilo na dirko. Zame je bila odločitev kar težka,
saj dirkalnega vozička do lani nisem vozil več kot 20 let, 21 km pa
tudi ni tako kratka razdalja. Vendar smo se potem odločili, da se
vabilu odzovemo. Dirke sva se lahko udeležila dva iz Slovenije,
sicer pa poteka v zelo ozkem krogu povabljenih tekmovalcev. Na
koncu pa je vse skupaj izpadlo veliko boljše, kot smo pričakovali.
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Ko že omenjate čuden voziček, kako je bilo z opremo?
Na srečo ima naše društvo en dirkalni voziček, ki se zelo redko
uporablja. Je pa vožnja z njim zelo naporna in se člani ne drenjajo
za njegovo uporabo. Ima tri kolesa, dirkač sedi zadaj, s popolnoma
pokrčenimi nogami, tako da se s prsmi dotika kolen, prednje kolo
pa je daleč naprej, zaradi ravnotežja – da se človek ne prekucne na
hrbet. Ta voziček ni ravno za na navadno cesto, bolj je namenjen
vožnji na stadionu, no, v Rusiji pa smo dirkali kar na dirkališču
Formule 1. Obvezen del opreme je tudi čelada, pri rokavicah je pa
tako … Večina tekmovalcev ima posebne 3D natisnjene rokavice,
jaz pa rokavice iz trgovine za tehniko, ki so komaj zdržale 21 km. Ne
vem, kako bi bilo, če bi moral voziček poganjati še kak kilometer
dlje, saj sem že v treh tednih priprav dobil kar nekaj žuljev. Sicer
sem imel podrokavice, dodatne rokavice brez prstov in čez še te,
delavske, tako da je šlo.
Kako so Rusi odreagirali nad takšnim uspehom tujca?
Bili so kar presenečeni, po resnici povedano. Navajeni so, da
domačini posegajo po najvišjih rezultatih in da povabljenci iz
drugih držav ne sodijo v prvo kategorijo in niso tako uspešni v
tem športu. Ampak so me lepo sprejeli, izročili zelo lepo nagrado
in počutil sem se enakovredno njihovim športnikom. Bili so zelo
prijazni.
Po takšnem uspehu in doživetju me zanima, v katero smer so
zastavljeni vaši cilji ali želje za prihodnost?

Po uspešni prijavi na tekmovanje, urejanju vize in letalskih
kart in po usklajevanju z organizatorjem so bile na vrsti
priprave …
Ja, komaj tri tedne! Tri tedne so me gledali, kako sem z nekim
čudnim vozičkom dirkal po navadnih cestah. Prav daleč si nisem
upal, saj je položaj drugačen kot pri navadnem vozičku, pogled je
usmerjen dol in ne naprej. Časa je bilo res malo, res pa je, da sem
vselej v dobri osnovni kondiciji, drugače niti ne bi zmogel. Sam
sem si postavil cilj, da 21 km prevozim v uri in pol, kar mi je tudi
uspelo, to pa je bilo zame edino pomembno.

Prvi cilj je vsekakor uspešno izveden zaključni turnir v košarki na
vozičkih za državni naslov, ki bo čez dva meseca na Vranskem.
Letos je za organizacijo zadolženo naše društvo, oziroma sem jaz
tisti, ki mora v veliki meri poskrbeti za to. Društvo paraplegikov
jugozahodne Štajerske deluje na območju 33 občin in imamo
ekipo, ki igra v slovenski ligi. V Sloveniji so žal samo 4 take ekipe,
iz Celja, Maribora, Ljubljane in združena ekipa Novega Mesta in
Kranja. Poleti pa si želim čim več potapljanja, predvsem več kot
lani.
Upamo, da se želje uresničijo in da uspešno izpeljete omenjeni
turnir. Imate za konec kakšno misel, ki bi jo delili z občani
Šmartnega ob Paki?
Sicer nekega mota v življenju nimam. Lahko pa rečem: živi iz
dneva v dan! In tudi če se ti kaj zgodi, še ni konec sveta, življenje
gre naprej.
Aleš, najlepša hvala za vaš čas. Želimo vam še veliko uspeha
in srečno!

AVSENIK 2020
GŠ Goličnik

V začetku februarja je v Begunjah na Gorenjskem v hiši Avsenik potekalo že 14.
mednarodno tekmovanje v igranju na diatonično in klavirsko harmoniko za pokal
Avsenik. Nastopilo je sto tekmovalcev v različnih starostnih kategorijah. Stroga
mednarodno uveljavljena komisija s Slavkom Avsenikom ml. na čelu je imela zelo
zahtevno nalogo in ob zaključku zelo pohvalila tekmovalce in učitelje, ki vsako leto bolj
nabrusijo prste svojih učencev.
Na tekmovanju že več let sodeluje tudi domača glasbena šola Goličnik s sedežem v
Rečici ob Paki in poslovnimi enotami v Škalah, Preboldu in Celju, ki jo vodi priznan
in uveljavljen učitelj Robert Goličnik s sodelavci. Nastopilo je osem njihovih učenk in
učencev, od teh pa štirje prihajajo iz naše občine. Tako so si GREGOR LIKEB, AMBROŽ
GOLIČNIK in ŽIGA HRIBERŠEK priigrali zlata priznanja in najmlajša udeleženka
tekmovanja NIKA DROFELNIK srebrno priznanje. Vsi so pokazali ogromno talenta in
posluha do Avsenikove glasbe nam je zaupal Robert Goličnik, ki ponosno govori o
svojih učencih. Mi pa jim želimo v tem letu čim več odličij in hitrih prstov.
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Ne sme mimo vas

PRIKLOPLJENI NA
POZITIVNO ENERGIJO.
Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v
Sloveniji. Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot
tri četrtine vse električne energije iz obnovljivih virov.
Kot osrednji steber slovenskega elektroenergetskega
sistema zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše
delovanje in razvoj temeljita na načelu odgovornosti
do okolja in družbe. Z izkušnjami in znanjem več kot
tri tisoč strokovnjakov v skupini HSE odpiramo nove
razvojne priložnosti, ob stalnem nadgrajevanju strateških
partnerstev tako doma kot v tujini pa utiramo pot v
zanesljivo prihodnost proizvodnje električne energije.

www.hse.si

HSE oglasi_final.indd 1
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Iz šmarške fare

O SVETNIKU MESECA, MISLI H GODOVOM IN
PRAZNIKOM TER OBVESTILA
Dekan Ivan Napret

S pepelnično sredo, 26. februarja, smo vstopili v postni čas. Zvrstilo
se bo šest postnih nedelj. Šesta postna velja kot cvetna nedelja,
saj takrat blagoslavljamo snope in drugo zelenje, ki nas spominja
na Jezusov prihod v Jeruzalem in množico, ki ga je pozdravljala s
palmovimi in oljčnimi vejami. Hvala vsem, ki pripravljate snope in
jih prinašate h blagoslovu. Cvetni nedelji sledi veliki teden in višek
cerkvenega leta – velika noč.
10. marec – štirideset mučencev
S cesarjem Konstantinom (leta 313) je bila krščanska vera
državno priznana. Na Zahodu je potekalo gladko, na Vzhodu pa
je Konstantinov sovladar Licinij po sporu z njim začel preganjati
kristjane. Preganjanje se je začelo okoli leta 320. V Kapadokiji
je razglasil odlok, po katerem se mora vsak kristjan pod smrtno
kaznijo odreči svoji veri. Ta odlok je Agrikolaj, cesarski namestnik
v Kapadokiji v Mali Armeniji, posredoval vsem, ki so služili
cesarski vojski. Na podlagi tega odloka je bilo obsojenih na
smrt 40 vojakov sloveče rimske legije. V njej so služili domačini
iz Kapadokije in Armenije, nekaj vojakov je bilo iz drugih delov
cesarstva. Cesarjev ukaz je izpolnil Licinijev namestnik Agrikolaj.
Mučeništvo so pretrpeli v Sebasti (danes Sivas v Turčiji). Najprej
jih je skušal pripraviti do tega, da bi se odrekli krščanski veri, a so
vsi neustrašeno priznali, da jih nobena muka ne bo odvrnila od
Kristusa. Zato si je zanje izmislil kruto smrt. V Armeniji je marca
še huda zima. Prepustil jih je umirati na mrazu. Odvzeli so jim
vso obleko in jih postavili na zamrznjen ribnik znotraj mestnega
obzidja. Bil je peklenski mraz in pihal je leden veter. Naslednje jutro
je prišel sodnik in ukazal, naj tistim, ki so še živi polomijo noge, jih
sežgejo na grmadi, pepel pa stresejo v reko. Čaščenje štiridesetih
mučencev se je hitro razširilo na Vzhodu, na Zahod pa je njihovo
češčenje prinesel škof Gavdencij iz Briksije, ki je obiskal vzhodne
kraje. Po kmečki veri je god štiridesetih mučencev mejnik: vreme
tega dne drži štirideset dni.
14. marec – 3. Vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov v Zavodu
Antona Martina Slomška v Mariboru.
Osnovna tema bo vloga moža v odnosu do žene in družine. Ob
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srečanju ob 9.30 bo sveta maša, ki jo bo vodil g. nadškof msgr.
Alojzij Cvikl.
Ob obhajanju svetnikov sta v tednu družine od 19. do 25. marca v
ospredju vzornika in priprošnjika Sveti Jožef in Marija. V litanijah ju
kličemo »Sveti Jožef, varuh in steber družin – prosi za nas«, »Marija,
kraljica družine – prosi za nas.« Mnogi, ki se zatekajo v svojih
molitvah k svetemu Jožefu in Mariji, niso bili razočarani. Vsem
mamam in bodočim mamicam izrekam čestitke za materinski dan.
Urad za družino pri slovenski škofovski konferenci je za letošnji
teden družine izbral geslo »Kdor se uči, je mlad«. Za vsak dan
bodo na spletnih straneh pripravljene misel in življenjska zgodba
ter molitev in iztočnica za pogovor v družini. Preko katoliških
medijev bodo vsak dan tudi nagovori z različnimi gosti iz vrst mož,
očetov, žena, mater, zakoncev, staršev, mladih, ločenih, samskih,
ovdovelih.
5. april – cvetna nedelja: Sv. maše ob 7.00, 8.30 v Gorenju, ob 10.30
blagoslov snopov in zelenja.
9. april – veliki četrtek: Ta dan škofje v stolnicah posvetijo sveta
olja, ki jih uporabljamo pri zakramentu krsta, birme, bolniškega
maziljenja, mašniškega posvečenja. Večerne maše so maše
Jezusove zadnje večerje. Ta večer posebej vabimo bodoče
prvoobhajance in njihove starše. Med mašo utihnejo orgle in
zvonovi.
10. april – veliki petek: Ob celodnevnem strogem postu se
spomnimo Jezusove smrti na križu. Ob 15.00 smo povabljeni h
križevemu potu. Ta dan Cerkev ne obhaja svete maše, ampak zgolj
obrede v večernih urah.
11. april – velika sobota: Ob 7.00 blagoslov ognja, ki ga odnašate
na svoje domove in ponazarja božjo ljubezen, ki jo je pokazal
Jezus Kristus, ter ogenj Svetega Duha, ki ga je poslal na binkoštni
praznik. Čez dan med 10.00 in 16.00 uro, v Gorenju ob 15.00 uri,
prinašate h blagoslovu velikonočna jedila in častite Gospoda v
božjem grobu. Zvečer ob 19.00 sledijo obredi velike sobote.
12. april – velika noč: Zjutraj nas prebudijo zvonovi. Ob 7.00 je
slovesnost Kristusovega vstajenja s procesijo in slovesno mašo.
Sveta maša bo tudi ob 10.30, medtem ko v Gorenju odpade. Vsem,
ki berete te vrstice, želim srečno in blagoslovljeno veliko noč.
Ne sme mimo vas

5. REZ POTOMKE STARE TRTE

Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki
Email: vinogradniki.smartno@gmail.com

V sredo, 4. 3. 2020, ob 16. uri prireja Društvo vinogradnikov
Šmartno ob Paki pred občinsko stavbo že 5. rez potomke
stare trte z Lenta, ki smo jo zasadili leta 2015. Rez bo opravila
predsednica Društva vinogradnikov in skrbnica vinske trte
Mojca Praprotnik, seveda pa ji bodo pomagali še nekateri
pomembni gosti. Po dogodku bo pogostitev vseh prisotnih,
ki jo bosta pripravila Društvo vinogradnikov in Turistično
društvo.
Lepo vabljeni!

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki

MAREC, APRIL 2020
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Križ-kraž

Ne sme mimo vas

Popravljeno pod križanko: Rešitve pošljite do 15. 4. 2020 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenka prejšnje križanke je LILIJANA LESNJAK, Veliki Vrh 22, in prejme DVE VSTOPNICI za flamenco & etno koncert Ex Auro, ki ju
lahko prevzame v Mladinskem centru. Čestitamo!
Ne sme mimo vas

MAREC, APRIL 2020

Ne sme mimo vas
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MOTOKLUB PACKENSTEIN IN MLADINSKI CENTER
ŠMARTNO OB PAKI PRIREJATA 13.

MOTOZBOR
Z BLAGOSLOVOM
POD KOZOLCEM HIŠE MLADIH

v nedeljo, 5. aprila

Program srečanja:
10.00 – 11.00 Zbor motoristov,
10.30 – 12.00 Panoramske vožnje,
12.30 – 13.00 Blagoslov motorjev in vseh
zbranih
13.00 Rock žur s SHADOWS PLAY
in zabavnim programom.
Vabljeni motoristi, mopedisti, motoveterani, ljubitelji
starodobnih vozil, … Vabljeni tudi vsi firbci in tisti, ki pač takrat
nimate kaj pametnega za počet …
Srečanje so po svojih močeh podprli:
Občina Šmartno ob Paki, Mladinski center Šmartno ob Paki ter sponzorji
in donatorji, ki bodo predstavljeni na sami prireditvi.
V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO PRIREDITEV V SOBOTO,
11. APRILA.

MAREC, APRIL 2020

NAPOVEDNIK DOGODKOV

konec februarja, marec, april 2020
Vsak ponedeljek
16:00, dvorana Marof
Plesni trening Cici (4–6 let), M-Dance
studio
17:00, dvorana Marof
Plesni trening ŠOP2 (9–11 let), M-Dance
studio
18:00, dvorana Marof
Plesni trening ŠOP1 (7–8 let), M-Dance
studio
19:00, dvorana Marof
Plesni trening ŠOP3 (12 + let), M-Dance
studio
19:30, Hiša mladih – Galerija Dile
Vadba taqime (pridružite se lahko
kadarkoli v letu, vadba je primerna za vse
starosti)
Vsak torek
18:00, dvorana Marof
Vadba IziFit
18:00, Marof – dvorana Podstrešje
Joga (vadba je primerna tudi za začetnike)
Vsak četrtek
18:00, dvorana Marof
Koronarna vadba
19:00, Marof – dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
Vsak petek
19:30, Marof – dvorana Podstrešje
Pilates
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki
- Srečko Puncer – borec za severno mejo,
razstava ob 100. obletnici spomina na
boje za slovensko
severno mejo (avtorji: Franc Kralj, Edita in
Ivan Šparaš), na ogled do 16. 3. 2020;
- Pravljično mesto, razstava v izložbenem
oknu knjižnice (pripravili Oranžni in
Rdeči palčki – otroci, stari 4–6 let, iz Vrtca
Sonček Šmartno ob Paki s pomočjo svojih
vzgojiteljic);
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v
izložbenem oknu knjižnice.

KONEC FEBRUARJA
Petek, 28. februar,
10.00–13.00, dvorana Marof
Delavnica LEGO robotike za otroke, več
informacij na www.mcsmartnoobpaki.
si. Prijave na spletni strani www.
maliustvarjalci.si, cena: 15 €, MC Šmartno
ob Paki
Sobota, 29. februar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Pohod na Raduho (2062 m; zimska
zahtevna pot), več informacij dobite na
sedežu PD vsak četrtek med 19. in 20. uro,
Planinsko društvo Šmartno ob Paki
19:30, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Gledališki večeri z GPK: VOHUNI NA DELU,
J. Chapman (izvedba: PD Štandrež), KD
Šmartno ob Paki – GPK

MAREC
Nedelja, 1. marec
8:00–9:00, Hiša mladih – zeleni kotiček
Meritve krvnega tlaka, holesterola,
trigliceridov in krvnega sladkorja, KO RK
Šmartno ob Paki in KO RK Gorenje
Ponedeljek, 2. marec,
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Medgeneracijska pogovorna skupina
Šmartnice, Knjižnica Šmartno ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek
občine

Sreda, 4. marec
16:00 uri, pred občinsko stavbo v
Šmartnem ob Paki
Rez potomke stare trte, DV Šmartno ob
Paki

20:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Ex Auro (Maria Keck in Tomaž Pačnik),
flamenko & etno koncert s predstavitvijo
prve zgoščenke, MC Šmartno ob Paki

Nedelja, 8. marec,
16:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Gledališki večeri z GPK: ADAMSOVI (režija:
Aleš Podrižnik, izvedba: Kulturno društvo
Gornji Grad), KD Šmartno ob Paki – GPK

Sobota, 21. marec,
9:00–12:00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 9. marec,
18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica: Vesele majčke (ustvarjalna
delavnica za otroke od 4. leta dalje), vodi:
Darinka Bizjak, Knjižnica Šmartno ob Paki
18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Delavnica Zavoda KROG: Vesele majčke
(ustvarjalna delavnica za odrasle), vodi:
Admira Robin, Knjižnica Šmartno ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 10. marec,
19:30, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Valovi Dalmacije, koncert ob dnevu žena s
Klapo Kampanel in MePZ Šmartno ob Paki
(vstopnina v predprodaji: 12 €, Cvetličarna
Geli), KD Šmartno ob Paki in MC Šmartno
ob Paki
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sreda, 11. marec,
17:00, Marof – dvorana Podstrešje
Brezplačni poskusni trening Pole dance
fitness za otroke (6–8 in 10–12 let),
Kulturno društvo plesa in animacije
Mavrica
18:00, Mladinski center – dvorana Marof
Šmarška akademija: Kako napisati
privlačno vsebino? (Obvezne prijave:
akademijasop@gmail.com), Občina
Šmartno ob Paki

15:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Avto Rajh Ljutomer (člani), ŠD Šmartno
ob Paki
Nedelja, 22. marec,
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Žalec A (U-13, mlajši dečki), ŠD Šmartno
ob Paki
Petek, 27. marec,
17:00, Hiša mladih – sejna soba
Strokovne zeliščarske delavnice – »Od
hobija do poklica je lahko samo korak«
(prijave na pisarna.mc@gmail.com ali 064
167 940), kotizacija 20 €/delavnico ali 60 €
za celoten sklop (5 delavnic), MC Šmartno
ob Paki in TD Šmartno ob Paki
Sobota, 28. marec,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Pohod po Šaleški poti (3. del; lahka pot),
več informacij dobite na sedežu PD vsak
četrtek med 19. in 20. uro (pozimi) ali med
20. in 21. uro (poleti), Planinsko društvo
Šmartno ob Paki
8:00–12:00, zbirna mesta po vaških
skupnostih, prireditveni prostor MC ŠOP
Čistilna akcija s pogostitvijo, Občina
Šmartno ob Paki in MC Šmartno ob Paki
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 – NK
Šampion A (U-11, starejši cicibani), ŠD
Šmartno ob Paki

20:00, Marof – dvorana Podstrešje
Brezplačni poskusni trening Pole dance
fitness za odrasle (18 +), Kulturno društvo
plesa in animacije Mavrica

Nedelja, 29. marec,
15:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 :
NK Laško (U-19, mladinci), ŠD Šmartno
ob Paki

Četrtek, 12. marec,
17:00, Hiša mladih – galerija Dile
Pravljična matineja: otroška predstava
Lisičje zgodbe (izvedba: KUK Potovke), MC
Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 30. marec,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina za
otroke, Medgeneracijsko središče SAŠA:
»Generacije pod krošnjo«

Sobota, 14. marec,
15:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 :
NK Šmarje pri Jelšah (U-17, kadeti), ŠD
Šmartno ob Paki
Nedelja, 15. marec,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Pohod na Kal (985 m), Mrzlico (1122
m; lahka pot), več informacij dobite na
sedežu PD vsak četrtek med 19. in 20. uro
(pozimi) ali med 20. in 21. uro (poleti),
Planinsko društvo Šmartno ob Paki
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 –
NK Šampion A (U-13, mlajši dečki), ŠD
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 16. marec,
14:00–15:00, Hiša mladih – zeleni kotiček
Brezplačna učna pomoč – angleščina za
otroke, Medgeneracijsko središče SAŠA:
»Generacije pod krošnjo«
19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Sreda, 18. marec,
15:30, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : ND
Mozirje (člani), ŠD Šmartno ob Paki
Petek, 20. marec,
15:30, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Žalec (U-15, starejši dečki), ŠD Šmartno
ob Paki

APRIL
Petek, 3. april,
17:00, dvorana Marof
Strokovne zeliščarske delavnice – »Od
hobija do poklica je lahko samo korak«
(prijave na pisarna.mc@gmail.com ali 064
167 940), kotizacija 20 €/delavnico, MC
Šmartno ob Paki in TD Šmartno ob Paki
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 – NK
Šmarje pri Jelšah (U-15, starejši dečki), ŠD
Šmartno ob Paki
Sobota, 4. april,
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Turnir (U-9, mlajši cicibani), ŠD Šmartno
ob Paki
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928
– DNŠ MU Šentjur (U-19, mladinci), ŠD
Šmartno ob Paki
Nedelja, 5. april,
10:00, prireditveni prostor pri MC Šmartno
ob Paki
Motozbor z blagoslovom, MK Packenstein
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 – NK
Rogaška (U-13, mlajši dečki), ŠD Šmartno
ob Paki
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 – NK
Zreče (člani), ŠD Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 6. april,
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Medgeneracijska pogovorna skupina
Šmartnice, Knjižnica Šmartno ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek
občine
Torek, 14. april,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sreda, 15. april,
16:00, dvorana Marof
Županov sprejem za novorojenčke,
Občina Šmartno ob Paki in MC Šmartno
ob Paki
Četrtek, 16. april,
8:30, dvorana Marof
Podjetniški zajtrk, Občina Šmartno ob
Paki in MC Šmartno ob Paki
Od petka, 17. aprila, do petka, 24.
aprila
Ponedeljek–petek 10:00–20:00, sobota
9:00–13:00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje knjig; MC
Šmartno ob Paki
Petek, 17. april
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928
– ND Mozirje (U-15, starejši dečki), ŠD
Šmartno ob Paki
17:00, prireditveni prostor MC Šmartno
ob Paki
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
17:00, prireditveni prostor MC Šmartno
ob Paki
Zemlja je tudi tvoja – družabni dogodek
ob dnevu Zemlje, MC Šmartno ob Paki in
Občina Šmartno ob Paki
Sobota, 18. april,
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 –
ND Mozirje (U-11, starejši cicibani), ŠD
Šmartno ob Paki
17:00, dvorana Marof
Strokovne zeliščarske delavnice – »Od
hobija do poklica je lahko samo korak«
(prijave na pisarna.mc@gmail.com ali 064
167 940), kotizacija 20 €/delavnico, MC
Šmartno ob Paki in TD Šmartno ob Paki
Nedelja, 19. april,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Pohod na Polhograjsko Grmado (898
m; lahka pot), več informacij dobite na
sedežu PD vsak četrtek med 19. in 20. uro
(pozimi) ali med 20. in 21. uro (poleti),
Planinsko društvo Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 20. april,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina za
otroke, Medgeneracijsko središče SAŠA:
»Generacije pod krošnjo«
19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Četrtek, 23. april,
19:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Proslava v počastitev treh praznikov (dan
upora proti okupatorju, praznik dela,
dan zmage); ZZB OB, ZVVS, ZSČ, Občina
Šmartno ob Paki, MC Šmartno ob Paki
Sobota, 25. april,
16:30, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 –
ND Dravinja (U-19, mladinci), ŠD Šmartno
ob Paki
Nedelja, 26. april,
16:30, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 – NK
Veržej (člani), ŠD Šmartno ob Paki

