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PGD PAŠKA VAS ČESTITAMO OB
100-LETNICI IN PREVZEMU NOVEGA
VOZILA
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Ne sme mimo vas
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BREZPLAČNA ŠTEVILKA

ČESTITAMO ZA

DAN DRŽAVNOSTI

Vsebina

Moje misli

… MI HITIMO VSAKEMU NA POMOČ – ŽE 100 LET
Janez Drofelnik, predsednik PGD Paška vas

Seveda smo hvaležni tudi vsem našim
članom in članicam, ki so skozi vsa ta
leta sodelovali in se žrtvovali za razvoj
društva.

Čut do sočloveka in pomoč ljudem,
ko jih doleti požar, naravna ali kakšna
podobna nesreča, sta vodili, da nekdo
pristopi v gasilsko organizacijo. Na srečo
imamo tudi v naši občini veliko takšnih
ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoj
prosti čas za izobraževanje, vzdrževanje
gasilskih domov, mentorstvo, druge
dejavnosti, ki sodijo h gasilstvu, ter
sodelovanje na intervencijah. V gasilske
vrste sem stopil kot pionir in postal član
PGD Paška vas. Vseskozi sem opazoval
razvoj in delo društva ter spoznal, da
posameznik sam ne more storiti veliko,
ekipa, ki se med sabo dobro razume,
pa lahko doseže neverjetne rezultate.
Je pa v takšni ekipi pomemben vsak
posameznik in ta posameznik je prav
vsak član našega društva. Veseli nas,
da zelo dobro sodelujemo z vsemi
gasilskimi društvi v Gasilski zvezi Šaleške
doline, s sosednjimi društvi, še posebej
pa s PGD Šmartno ob Paki.
V tem letu naše društvo praznuje
100. obletnico delovanja, na kar smo
zelo ponosni. Zelo hvaležni smo
ustanoviteljem društva, saj takšna
odločitev v tistih časih ni bila lahka.

Pred dobrimi desetimi leti se je porodila
želja, da bi pridobili novo, sodobno
gasilsko vozilo – cisterno GVC 16/25
z vso pripadajočo opremo. Leta 2015
je društvo pričelo z resnimi koraki v to
smer in lani konec novembra v gasilski
dom pripeljalo novo gasilsko vozilo
znamke MAN. Projekt je bil vse prej kot
lahek, saj je bila vrednost investicije
izredno visoka. Polovico kupnine je
prispevala Občina Šmartno ob Paki,
drugo polovico pa je moralo poravnati
društvo. Kljub dolgoletnemu varčevanju
nam je zmanjkal del sredstev, zato smo
se s prošnjo za pomoč obrnili na krajane
našega požarnega rajona, podjetja v
naši in tudi izven naše občine. Odziv
je bil izredno dober in skupaj nam je
uspelo. Rad bi se zahvalil občinskemu
svetu in gospodu županu za vso pomoč
in podporo. Še posebej hvala vsem
krajanom, botrom in zlatim darovalcem,
ki so nesebično pomagali.
Ta pridobitev nam omogoča, da smo na
intervencijah še hitrejši, boljši in varnejši.
Dala nam je dodatni zagon in voljo za
delo v društvu, obenem pa nam nalaga
tudi večjo odgovornost do krajanov in
njihovega imetja.
Paški gasilci smo želeli praznovati našo
obletnico, prevzeti novo gasilsko vozilo
in ga blagosloviti 11. julija, pred našo
prireditvijo NOČ NA VASI V PAŠKI VASI.
Žal smo morali zaradi ukrepov vlade in
navodil NIJZ v zvezi s koronavirusom
našo proslavo in prireditev odpovedati,
oziroma preložiti na naslednje leto, ker
želimo, da se na proslavi zahvalimo prav
vsem, ki so nam pomagali.
Na pomoč!
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DU VABI V ŠMARTNO POD
ŠMARNO GORO
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OBRAZEC ZA NAROČILO
ODVOZA KOSOVNIH
ODPADKOV
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., junij 2020
Avtorica fotografije na naslovnici: Urška Strmšek
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

ŽUPAN SPREJEL ODLIČNJAKE
Občinska uprava

Tudi letošnje leto je župan v prostorih Občine Šmartno ob Paki
v sredo, 17. junija 2020, pripravil sprejem za učence 9. razreda
Osnovne šole bratov Letonja, ki so zadnje leto šolanja zaključili
z odličnim uspehom. Letošnje leto je na naši osnovni šoli šolanje
zaključilo 40 učencev, med katerimi je bilo 12 odličnih. Med
temi pa je kar 8 takšnih, ki so bili odlični v vseh razredih osnovne
šole. To je pokazatelj, da gre za zelo uspešno generacijo mladih
Šmarčank in Šmarčanov, ki bodo šolanje nadaljevali v glavnem
v srednješolskih središčih v Velenju in Celju. Med odličnjaki jih
bo največ nadaljnja šolska pot vodila na smer predšolske vzgoje
in gimnazijo. Po enega pa na zdravstveno in elektrotehnično
šolo. Ob tej priložnosti je župan pohvalil mlade šolarje ter jim
čestital za odličen uspeh, ki jim bo služil kot dobra popotnica na
življenjski poti. Predal jim je tudi knjižna darila. Na sprejemu so
se pridnim šolarjem pridružili tudi obe razredničarki Damjana
Modrijan in Damjana Paulič ter ravnatelj Bojan Juras, katerim se
je župan tudi zahvalil za skrb in omogočanje dobrih rezultatov
njihovih učencev.

UREJENOST OBČINE JE ZRCALO OBČANOV

2. Preko obrazca OBRAZEC ZA NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV IZ INDIVIDUALNIH GOSPODINJSTEV
V LETU 2020

Prepuščanje in odlaganje odpadkov zunaj prevzemnega mesta,
odlaganje kosovnih odpadkov na ekoloških otokih in pred zbirnim
mestom ter vsakršno odlaganje odpadkov, ki je v nasprotju z
odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki za občino Šmartno
ob Paki, je STROGO PREPOVEDANO.

Vsako gospodinjstvo ima v okviru GJS enkrat letno možnost za
brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do največ dveh kubičnih
metrov (2m³). Gospodinjstvo odda podpisano naročilnico 14
dni pred želenim kosovnim odvozom. Vsaj tri dni pred kosovnim
odvozom pokličemo in se dogovorimo za datum odvoza. Odvoz
poteka od 25. 2. do 15. 7. in od 17. 8. do 15. 11. 2020. Zadnji
datum naročila je 15. 11. 2020.

Možnosti za brezplačno oddajo kosovnih odpadkov:

Ob večji količini kosovnih in drugih komunalnih odpadkov
(selitev, večje čiščenje, obnova stanovanja) je potrebno naročiti
kontejner po ceniku. Pozivamo občane, da dosledno upoštevajo
odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in ne ustvarjajo
odlagališč odpadkov tako rekoč na svojem pragu.

Občinska uprava

1. Zbirni center Velenje (ob Škalskem jezeru)
DELOVNI ČAS
OD APRILA DO KONCA SEPTEMBRA:
od ponedeljka do petka do 8. do 18. ure, v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.

OD OKTOBRA DO KONCA MARCA:
od ponedeljka do petka do 8. do 17. ure, v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.
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Pestro in družabno

OCENJEVANJE VIN DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek
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izločenih. Skupna ocena vin je bila zelo dobra, saj smo dosegli
povprečno oceno 18,13 točke, kar je višja od lanskega leta. Tudi
leto 2019 je bilo zelo zahtevno za vinogradnike, saj je bilo vreme
dokaj ugodno za razvoj bolezni, ampak smo kljub temu pridelali
izredno kakovostna in pitna vina, vsekakor pa brez strokovnega
dela v vinogradu in izvrstnega kletarjenja ter stalnih izobraževanj
tega ne bi dosegli.
Najbolje ocenjena vina letnika 2019 po sortah:

DV Šmartno ob Paki je 21. maja 2020 za svoje člane v dvorani
Marof v MC Šmartno ob Paki organiziralo že 24. ocenjevanje vin.
Ocenjevalno komisijo je vodila Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.
dipl. inž. kmet., s Kmetijskega zavoda Maribor, v njej pa je bilo
letos pet članov. Vinogradnice in vinogradniki so letos prinesli
v ocenjevanje 77 vzorcev, od katerih je prejelo 45 vzorcev zlato
priznanje in 25 vzorcev srebrno priznanje, 7 vzorcev je bilo

Ranfol, Jože Kovačič, Anže Podgoršek; lipovina, chardonay, Jože
Kugler, Martin Podgoršek, Anže Podgoršek, Jože Kovačič; kerner,
Franc Viher, Alojz Slemenšek, Jože Kovačič, Vinotoč Primožič, Matjaž
Ring; laški rizling, Franc Podgoršek, Stane Vrbovšek, Lovro Mauer;
rumeni muškat, Jože Kugler, Mihael Fajfar, Vinotoč Primožič,
Marko Juvan, Stane Vrbovšek, Alojz Slemenšek; sauvignon,
Jože Kugler, Danilo Pokleka, Boštjan Kocuvan; sivi pinot, Alojz
Slemenšek; dišeči traminec, Vinotoč Primožič, Mihael Fajfar; zvrst
bela, Ivan Goršek, Gregor Kladnik, Marko Juvan, Danilo Pokleka;
zvrst rdeča, Branko Višnjar, Marko Juvan; zweigelt, Branko Višnjar,
Rajko Sotler, Matjaž Ring; modri pinot, Peter Krajnc, Matjaž
Ring, Martin Podgoršek; modra frankinja, Mihael Fajfar, Vinotoč
Primožič, Rajko Sotler, Marko Juvan, Leopold Pečnik; modra
frankinja rose, Marko Juvan, Vinotoč Primožič; dornfelder, Alojz
Slemenšek; modra kavčina, Občina Šmartno ob Paki.
Najbolje ocenjena vina starejših letnikov po sortah:
Sivi pinot, l. 2016, Alojz Slemenšek; rumeni muškat, l. 2018, Jože
Kugler, laški rizling suhi jagodni izbor, l. 2018, Mihael Fajfar.

RAZGLASITEV REZULTATOV OCENJEVANJA
VIN LETNIKA 2019 IN PODELITEV PRIZNANJ
Alojz Slemenšek

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je v petek, 12. junija
2020, v dvorani Gasilskega društva Šmartno ob Paki organiziralo
prireditev »Razglasitev rezultatov ocenjevanja vin letnika 2019
in podelitev priznanj«. Po nagovoru predsednice društva Mojce
Praprotnik in kulturnem programu v izvedbi ljudskih pevcev
»Prijatelji« in harmonikaša Marka Juvana smo podelili priznanja
za dosežene ocene vina po posameznih sortah. Pri podelitvi so
sodelovali: vinska kraljica Slovenije za leto 2020 Ana Pavlin, župan
občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, predsednica ocenjevalne
komisije, enologinja in vinska vitezinja Tadeja Vodovnik Plevnik in
predsednica Društva vinogradnikov Mojca Praprotnik. Letos smo
na ocenjevanju dosegli odlično skupno oceno, in sicer 18,13 točke.
Podelili smo 45 zlatih in 25 srebrnih priznanj. Naziv šampion za
leto 2020 pa so prejeli: Mihael Fajfar za sorto modra frankinja z
oceno 18,27 točke, Vinotoč Primožič za sorto dišeči traminec z
oceno 18,43 točke, Alojz Slemenšek za sivi pinot, letnik 2016, z
oceno 18,43 točke in Mihael Fajfar za vino posebne kakovosti
laški rizling SJI z oceno 19,60 točke. Letos smo prvič podelili tudi
priznanja za prvake sort, ti so postali: Branko Višnjar za zweigelt,
Marko Juvan za modro frankinjo rose, Ivan Goršek za zvrst belo,
Mihael Fajfar za modro frankinjo, Franc Podgoršek za laški rizling,
Franc Viher za kerner, Jože Kugler pa za chardonay, sauvignon in
skupaj z Mihaelom Fajfarjem za rumeni muškat. Celotno prireditev
je odlično povezoval Franc Fužir.

ljubiteljev vinske kapljice z vodeno degustacijo 13 vzorcev najbolje
ocenjenih vin. Degustacijo je strokovno vodila Tadeja Vodovnik
Plevnik s pomočjo vinske kraljice Slovenije Ane Pavlin, ki je z
opisom vin poudarila značilnosti posameznih sort in razširjenost
v Sloveniji.
Pred prireditvijo so gostje skupaj z vinsko kraljico Ano Pavlin
obiskali kleti naših vinogradnikov, in sicer klet Kovačič, klet Kugler,
Vinotoč Primožič in klet Podgoršek, vse v Malem Vrhu.

Po podelitvi je sledilo družabno srečanje vinogradnikov in
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Pestro in družabno

»BOGU NA ČAST ... BLIŽNJEMU NA POMOČ!«
»NAJ BO DAN ALI NOČ, MI HITIMO VSAKEMU NA
POMOČ!«
Franc Fužir

Pod tema gesloma so se pred 100 leti zbrali ustanovni člani
Prostovoljnega gasilskega društva Paška vas in postavili temelje
uspešnemu delu in razvoju društva. Že takrat so se zavedali, koliko
pomeni človeku občutek, da v stiski ni nikoli sam, da je ob njem
nekdo, ki lahko nanj računa, nekdo, ki mu je pripravljen pomagati.
To je vedno bila in ostaja glavna naloga vseh gasilcev, organizacije,
ki je prav zaradi svojega poslanstva preživela različne politične
sisteme, različne pogoje financiranja in se najbolj krepila ravno
takrat, ko so bili pogoji njenega delovanja najtežji.
Že leta 1910 so nekateri člani Požarne brambe Šmartno ob Paki,
doma iz Paške vasi in okolice, prišli do ugotovitve, da bi zaradi
hitre rasti in goste naseljenosti vasi ter pogostih poplav reke
Pake potrebovali lastno gasilsko enoto. Toda vedno bolj napeta
mednarodna in domača politična situacija ter izbruh I. svetovne
vojne, sta preprečila uresničitev te namere.
Po končani vojni je leta 1920 prišlo do sporazumne ločitve od
Šmarčanov in 26. septembra istega leta so v Paški vasi uradno in
slovesno razglasili svoje prostovoljno gasilsko društvo.
Prva oprema društva je bila ročna brizgalna z opremo, ki je bila
kupljena že pred uradno ustanovitvijo društva in se je obnovljena
skupaj z vozom ohranila do danes. V letih 1923 in 1924 so zgradili
gasilni stolp, ki je v zapiskih naveden kot »plezalni«, prav tako pa
so zbrali sredstva in nabavili prvi prapor ali gasilsko zastavo kot so
ga takrat imenovali. Poleg stolpa so postavili tudi majhno vrtno
uto, ki jo je krasila podoba sv. Florjana (delo slikopleskarja Plešnika
iz Gorenja).
V naslednjih letih so v društvu zbirali denar za nabavo nove opreme.
Leta 1930 so kupili 20 paradnih gasilskih uniform in prvo motorno
brizgalno. Svečano so jo predali svojemu namenu leta 1931 in jo
predstavili krajanom in gostom. Brizgalna še vedno odlično služi
svojemu namenu in se uporablja za različna tekmovanja starih
motornih brizgaln.
Povojni čas je bil za gasilce zelo težak. Njihova glavna skrb v tistem
času je bila izgradnja novega gasilskega doma, vendar so v prvih
povojnih letih morali pomagati graditi zadružni dom v Gorenju.
Toda ves ta čas so zbirali les in denar za svoj novi dom. Temelje so
izkopali leta 1949 in po treh letih gradnje dom leta 1952 svečano
predali svojemu namenu.
Za društvo so bila zelo uspešna osemdeseta leta, ko se je zgradil
novi gasilski dom in nabavila nova gasilska oprema, vključno z
vozili. V tem času je društvo pridobilo tudi več strokovnih kadrov
JULIJ, AVGUST 2020

in članov, usposobljenih za posamezne specialnosti. Člani društva
so se redno udeleževali tudi vseh gasilskih kongresov, tekmovanj,
prireditev in navezovali prijateljske stike z gasilci iz domovine
in tujine. Začelo se je intenzivno izobraževanje in usposabljanje
operativnih članov, čedalje večji poudarek je bil dan tudi delu
mladih, žena in starejših gasilcev. Zaživele so pionirske, mladinske,
članske in veteranske desetine, ki so na različnih tekmovanjih
dosegale lepe uspehe, posledica tega pa je bilo tudi živahno
društveno življenje.
Leta 1991 in 2012 so kraj prizadejale poplave, ki niso prizanesle
niti gasilskemu domu. Gasilci so po svojih močeh pomagali pri
reševanju imetja in poskušali na ta način čim bolj omiliti posledice
in zmanjšati škodo. S pomočjo vseh krajanov jim je to v veliki meri
uspelo.
V vseh teh letih so se vršile vse redne aktivnosti društva na
operativnem področju, velik poudarek pa je bil dan tudi izvedbam
zabavne prireditve »NOČ NA VASI V PAŠKI VASI«, kot enemu izmed
pomembnih virov lastnega financiranja. Tudi sodelovanje z Občino
Šmartno ob Paki je bilo zelo dobro, saj je znala vedno prisluhniti in
po svojih močeh pomagati pri razvoju društva.
Gasilec brez tovariša in prijatelja ni pravi gasilec. To napotilo
prednikov je društvo vodilo k temu, da je bilo vedno odprto
društvo, ki je spletlo veliko prijateljskih vezi. Prvi prijatelji so
gotovo sosedje iz Šmartnega ob Paki, s katerimi se srečujejo
skoraj na vseh akcijah in družabnih prireditvah. Tako eni kot drugi
se držijo starega reka, »da je dober sosed vreden več, kot pa vsa
žlahta«, kar je prav gotovo dobro za prihodnost gasilstva v občini
Šmartno ob Paki.
Zelo dobre odnose imajo tudi s sosednjimi društvi: Šoštanj,
Lokovica, Letuš in Mozirje ter z ostalimi društvi v Gasilski zvezi
Šaleške doline. Poseben poudarek pa dajejo sodelovanju s
prijateljskimi društvi: Grabšinski breg in Mala Nedelja.
V zadnjih letih je veliko časa in truda namenjeno izobraževanju
članov in članic. Le usposobljen gasilec zmore in sme v vsakem
trenutku izpolnjevati svojo gasilsko službo. Ta pa zaradi vse večjih
obveznosti in odgovornosti ter vse strožjih zakonskih predpisov ni
vedno lahka, toda gasilec, ki jo opravlja z dušo in srcem, to zmore.
Društvo ima vzorno urejen gasilski dom, sodobno opremo v njem,
strokovno dobro usposobljene člane in številen podmladek, ki je
predpogoj za nadaljnji razvoj društva. Za svoje uspešno delo so
prejeli tudi najvišje občinsko priznanje grb Občine Šmartno ob
Paki.
Letos januarja je društvo pripravilo jubilejni 100. občni zbor. Na
praznovanju dneva gasilca GZ Šaleške doline 8. junija v Šmartnem
ob Paki pa je društvo prejelo priznanje GZ Slovenije za posebne
zasluge.
»Gasilca ne naredi blesteča uniforma, temveč čut do človeka ter
pripadnost narodu in domovini – na pomoč!«

Pestro in družabno

STROKOVNE ZELIŠČNE DELAVNICE BOGATIJO
ZNANJE UDELEŽENK
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.
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razmisliti o njihovem gojenju. Danes najdemo zelišča
na vsakem vrtu in celo balkonih. Gojenje zelišč sicer ni
zahtevno, precej je podobno gojenju vrtnin, pa vendar
zahteva določeno znanje, potrpežljivost in skrb. Poznati
moramo zelišča, ki jih bomo posadili, kakšna tla in lego imajo
najraje, kakšne so zahteve po vodi in hranilih, kdaj in kako
jih pobiramo, posušimo, shranimo in kako jih uporabimo
in predelamo. Ponudba zelišč na tržišču je zelo raznolika.
Temeljno vprašanje, na katerega si moramo odgovoriti,
je, katera zelišča potrebujemo, koliko jih potrebujemo in
kako jih bomo uporabili in predelali. Delavnice so časovno
omejene, zato bodo udeleženke dobile le osnovno znanje,
ki ga bodo lahko dopolnjevale.«

URŠKA ZACIRKOVNIK, UDELEŽENKA DELAVNIC

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki smo skupaj s Turističnim
društvom Šmartno ob Paki v mesecu juniju pričeli izvajati
strokovne zeliščne delavnice, ki smo jih poimenovali »Od hobija
do poklica je lahko samo korak«. Odziv na delavnice je zelo dober,
saj se na njih srečuje devet znanja željnih udeleženk, ki so se v dveh
zaporednih vikendih prelevile v čisto prave zeliščarke. Delavnice
zajemajo pet srečanj, katerih vsebina pokriva celoten proces od
pridelovanja in nabiranja, sušenja in shranjevanja preko uporabe
zelišč v kulinariki, kozmetiki in naravnem zdravilstvu do receptov
za jedi in navodil za kozmetične pripravke, ki jih bodo udeleženke
izdelovale na zadnji delavnici v začetku julija. Resnično obsežne
ter strokovno zastavljene delavnice vodi Boža Polak, strokovna
zeliščarka s pridobljenim nazivom poklicne kvalifikacije zeliščar.
Boža je tekom delavnic s svojo strastjo do zelišč okužila tudi
udeleženke, ki si o njih nabirajo tako teoretično kot tudi praktično
znanje. Slednjega pridobivajo na različnih lokacijah znotraj naše
občine, kjer se učijo prepoznavati zelišča, jih nabirati, sušiti,
pridelovati in predelovati. Odzivi udeleženk in vodje delavnic so
zelo pozitivni.
BOŽA POLAK, VODJA DELAVNIC
»V zadnjem času je opažen povečan trend ukvarjanja z
zelišči. Za mnoge, tudi zame, je to zelo lep in sproščujoč
hobi. Največ zelišč seveda najdemo v naravi. Zavedati se
moramo, da s prekomernim nabiranjem zelišč v naravi
ogrožamo obstoj rastlinskih vrst. Zaradi tega je smotrno

»Zeliščne delavnice mi
predstavljajo nagrado
ob zaključku svojega
dolgoletnega študija,
saj prej kljub veliki želji
in zanimanju nikoli
nisem imela časa.
Sedaj, ko sem končno
doma, lahko svoj čas
posvetim še drugim
izobraževanjem.
V
današnjem času je
še kako pomembno,
da znamo čim več
pridelati sami. Lokalna predelava nam omogoča bolj
zdravo življenje in ozaveščanje o zdravilnih učinkih zelišč, ki
jih imamo neposredno v bližini. Vodja delavnic Boža Polak
nam je s široko paleto znanja prikazala vse potrebno za
domačo pridelovanje zelišč, kar bomo zagotovo uporabljale
v praksi. Najlepše darilo, ki ga lahko podarimo bližnji osebi,
je zagotovo to, kar izdelamo oziroma pridelamo sami.«

Delavnice potekajo v sklopu LAS projekta »MARTINOV SVET –
vstopnica SAŠA regije« in so namenjene izboljšanju položaja
ranljivih skupin območja LAS Zg. Savinjske in Šaleške doline. Njihov
pričetek je bil načrtovan že ob koncu meseca marca, a je izvedbo
onemogočila epidemija virusa COVID-19. Konec epidemije in
sproščanje ukrepov so ponovno omogočili izvedbo delavnic ravno
v času, ko so travniki in vrtovi polni zelišč. Zeliščarstvo predstavlja
namreč 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. To vizijo zasledujejo tudi
delavnice, ki bodo udeleženkam z znanjem in izkušnjami, ki jih
bodo pridobile tekom izvajanja, omogočale dodatne poslovne in
življenjske priložnosti.
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Pestro in družabno

S PESMIJO PO MARTINOVI POTI
Dominika Portić

Kot jo je večini,
jo je tudi pevcem
in pevkam MePZ
Šmartno ob Paki
malce
zagodla
letošnja
situacija.
To pa jih ni ustavilo
na njihovi poti. Tudi
v obdobju brez
pevskih vaj so ostali
v stikih, se motivirali,
prepevali
doma

in v svojem slogu članom in članicam prirejali rojstnodnevna
presenečenja in video voščila. Še vedno glasno kličejo »ne
popuš'at'« in hitijo novim pevskim priložnostim naproti.
In tako so v nedeljo, 14. junija, zakorakali po prelepi Martinovi
poti in odrajžali na Goro Oljko. Ves čas sta jih spremljala smeh in
pesem, s čimer so dokazali, da čisto vseh pesmi še niso pozabili.
Ko so prispeli na Goro Oljko, so se najprej naužili pogleda na
domači kraj, potem pa prisotne obiskovalce razveselili s pravim
manjšim koncertom in marsikomu zagotovo še polepšali dan.
Na poti nazaj so pri Kuglerju poskusili nekaj izvrstnih vin, pot
pa zaključili še s kosilom pri Rakunu. No, pravzaprav so dan
zaključili ob zvoku kitare in ob prepevanju ... Tako se je končala
še ena sezona. Malce drugačna in posebna, a pevci se že veselijo
naslednje, ki naj bo za vse nas lepša, prijaznejša in zdrava.

Mladarije

ZAKLJUČEN JE LITERARNI NATEČAJ
»ŽIVLJENJE PO KARANTENI«
Amadeja Koren

Zadnjega dneva oddaje besedil na nagradni natečaj z naslovom
Življenje po karanteni ne bi mogli bolj jasnovidno določiti. Rok se
je namreč iztekel ravno 15. junija, ko je Vlada Republike Slovenije
preklicala epidemijo. Ta dan smo tako simbolno prejeli tudi
zadnje besedilo, ki je sodelovalo v izboru, in sicer (kot zanimivost)
po pošti ter natipkano na pisalni stroj. To dokazuje, da volja vedno
najde pot, in tako so na natečaju sodelovali tudi tisti, ki niso tako
spretni s spletno pošto.
Poleg omenjenega smo prejeli še 11 besedil, skupaj torej 12 – 8
pesmi in 4 kratke zgodbe. Vsa so bila predana ocenjevalnemu
duetu, ki sta ga sestavljala ljubiteljica književnosti in umetnosti
Petra Šterbenk ter lektor slovenskega jezika in ljubitelj književnosti
Nejc Robida.

NAJBOLJŠA KRATKA ZGODBA
Darja Arh Centrih:
KARANTENA IN ŽIVLJENJE PO NJEJ
Petek, 13. marca 2020. Nekateri verjamejo, da je to grozno
nesrečen dan. Nekateri se ga celo tako zelo bojijo, da se cel dan
ne premaknejo iz postelje. A jaz ob tem vedno le zamahnem z
roko. Ne, ne trdim, da nisem vraževerna, le petek trinajsti me ne
gane. V šolo, kjer učim, sem se tako podala polna optimizma in
trdno prepričana, da so bile grožnje s popolno karanteno, ki sem
jih prejšnji dan poslušala pri poročilih, le prazno besedičenje
preveč pesimističnih paničarjev. Pa na smolo velikega dela
Evrope tokrat ni bilo tako. Z vsako minuto od prihoda v šolo,
kjer je to jutro zevala neka nenavadna praznina, je popolna
karantena vse bolj postajala resničnost. In kmalu je padla tudi
dokončna odločitev. Na izredni jutranji konferenci smo bili
obveščeni, da pouka vsaj dva tedna ne bo in naj se pripravimo
JULIJ, AVGUST 2020

Takole sta ubesedila svojo odločitev:
Pred ocenjevanjem sva najprej pregledala vse prispevke
in jih uvrstila v dve kategoriji, in sicer med prozo ali liriko.
V drugem krogu sva izločila izdelke, ki niso upoštevali
teme razpisa, in tiste, ki so bili slogovno ali pravopisno
neprimerni. Kot zmagovalko prve kategorije sva izbrala
avtorico besedila Karantena in življenje po njej, Darjo
Arh Centrih. Navdušila naju je verističnost besedila, ki
natančno popisuje vsakdan, proces dela med karanteno
in občutke v času, ko smo bili zares prisiljeni živeti vsak
dan posebej in predvsem drug z drugim. V drugi kategoriji
pa sva izbrala pesem avtorja Toma Vebra. Ta nas lirično, s
tesnobnim podtonom in s pomočjo kontrastne strukture
zapelje v končno misel, mogoče tudi upanje, da bo »tisto
nekaj« vendarle ostalo.
Petri in Nejcu se zahvaljujemo za sodelovanje in korektne
argumente, avtorjema zmagovalnih besedil pa iskreno
čestitamo. Darja Arh Centrih in Tom Veber bosta prejela
darilni bon za kosilo za 2 osebi, ki ga podarja Planinski dom
Gora Oljka.
na pouk na daljavo. Novico smo sprejeli tiho in brez ugovarjanja,
a šok na obrazih vseh prisotnih je kar kričal. In v naših očeh se
je jasno izoblikovalo vprašanje: »Kako?« Od osmih paralelk
od šestega do devetega razreda, kjer je v vsaki vsaj 20 otrok,
je tistega dne k pouku prišlo le 33 otrok. Na nižji stopnji je bil
upad še večji. Razlog? Starši zaradi strahu pred koronavirusom
otrok niso pustili v šolo. Peščica tistih, ki je prišla, se je zabavala,
saj je, jasno, odpadel pouk. Le kateri normalen otrok ne bi bil
vesel obljubljenih dveh tednov, ko bodo lahko doma? V svoji
čisti, veseli in preprosti otroški logiki še namreč niso dojeli, da
karantena ni isto kot počitnice. Da odpadejo druženja s prijatelji,
počitnice na morju, brcanje žoge na igrišču, sprehajanje po
trgovskih centrih, McDonald's in martinčkanje na soncu ob
slastni kepici sladoleda. Z grenkobo v srcu sem pomislila, kako mi
bo to uspelo razložiti mojima najstnikoma doma, pa sem misel
hitro porinila stran in najprej poskrbela za svoje obveznosti do
tistih, ki so k pouku prišli. Šola je bila tega dne strašljivo tiha,
na trenutke že kar zlovešča. V zraku so plavali nevidni duhovi
strahu pred neznanim in dvomi o tem, kaj le nam bo prinesla
črna prihodnost. Tisti trenutek je petek trinajstega res dosegel
vso veličino slave, ki ga kot senca vztrajno spremlja že od
pamtiveka.

Mladarije
In tako se je začela karantena. Obdobje, ko nas je drobni virus
z nepojmljivo močjo širjenja za večji del dneva zaprl med
štiri stene naših domov. Obdobje, ki se kar ni hotelo in noče
končati. Obljubljena dva tedna sta se razvlekla v štiri, a luči na
koncu tega tunela še vedno ni niti slutiti. Vsi, tudi starejši, smo
kaj takega doživeli prvič, zato ni nenavadno, da smo bili polni
skrbi, optimizem in dobra volja sta marsikje padla globoko pod
ničlo. Sama sem se oprijela svojega življenjskega mota, ki pravi,
da je človek najbolj prilagodljivo bitje. Ne vem, kdo je izrekel
te besede, a kdorkoli je to bil, je v njih zajel globoko življenjsko
resnico, s katero sem se in se tolažim vedno, kadar mi je hudo.
Ko sem se iz šole pripeljala domov, sem si vzela nekaj trenutkov
za razmislek. V miru in tišini sem si v glavi izoblikovala načrt,
katerega naslov je bil: NE BOMO SE PREDALI. Na mojo srečo
sta otroka hitro dojela srž problema, v katerem smo se znašli,
in se brez upiranja prepustila toku dogodkov. Doma smo se
dogovorili, da bomo naredili vse, da bodo naši dnevi čim bolj
podobni običajnim, kajti imeli smo velikansko srečo. Vsi v hiši
smo bili zdravi. Določili smo urnik šolskih dni in se dogovorili,
da bomo vsak dan odšli na sprehod po bližnji okolici. Prijatelji
so se za ta čas preselili na drugo stran telefonov in računalniških
zaslonov. Vsi smo sprejeli, da bomo začasno zadovoljni tudi s
popačeno sliko in z zamikom glasu. Vse je bolje kot nič.
Prvi vikend sem bila do vratu zakopana v delo, saj poučevanje na
daljavo res ni šala, sploh če nanj nisi pripravljen. Kljub temu smo
takrat izpeljali prva dva daljša sprehoda po okolici Šmartna. Vsak
dan so jim sledili tudi ostali, ne glede na to, koliko dela je imel
kdorkoli izmed nas. Za vsa opravila, ki so ostala nedokončana,
je še vedno ostajal čas po vrnitvi domov, saj tako ali tako nismo
smeli nikamor drugam. Tako sem iz dneva v dan bolj spoznavala
kraj, kamor sem se po poroki preselila pred šestnajstimi leti.
V času obeh porodov sem ga prehodila po dolgem in počez.
Tako sem vsaj mislila, a okoren trebuh in nato voziček nista
prenesla raznih makadamskih cest in prehudih vzponov. Zdaj
pa so bili naši sprehodi kot nebo, brez omejitev – znotraj kraja
smo lahko šli, kamor smo želeli, pa naj je bila to cesta, stezica,
makadam ali travnik. In kaj sem spoznala? Šmartno ob Paki z
okolico je prelep kraj, ki nudi tisočero možnosti za sprehode,
ob katerih ti nemalokrat zastane dih. Skrivnostna tišina okoli
gradu Packenstein, lepote vinogradov in zidanic, pogled na kraj,
ki se bohoti pred teboj, ko se povzpneš do kapelice na Malem
Vrhu, nova brv, prekrasno sotočje Pake in Savinje, kjer bi lahko
sedela v neskončnost, Slatina, delčki Martinove poti in še bi
lahko naštevala. Res je lepo in hvaležna sem priložnosti, ki me je
prisilila v to, da skoraj vsak dan odkrijem kaj novega. Ta kraj se mi
zdi kot večni kinderjajček. Ko že mislim, da po štirih tednih res
ne morem odkriti ničesar novega več, me vedno znova prijetno
preseneti.
Sprehodi so name delovali kot polnilec – napolnili so me z novo
energijo, ki sem jo presneto potrebovala, ko sem se vrnila v hišo.
Naenkrat sem se iz učiteljice prelevila v učiteljico na daljavo,
učiteljico doma, čistilko, kuharico, svetovalno delavko in še kaj.
Ob tem seveda nisem smela pozabiti ostati mama, žena, sestra,
hči in prijateljica. Presneto veliko vlog, ki te zahtevajo celega.
Predala sem se vsaki posebej z vsem srcem. Kot učiteljica sem
naredila pravo znanstveno raziskovalno delo vseh mogočih
orodij, ki jih ponuja računalnik. Trudim se odgovarjati na
številno elektronsko pošto, biti močna skala svojim učencem in
jim čim bolj olajšati novo snov. Iščem vedno nove načine, kako
jim omogočiti utrjevanje in jim hkrati narediti snov zanimivo.
Kot učiteljica doma se trudim stati ob strani obema otrokoma,
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a to delo obvladam. Dva je prava pesmica proti razredom z
osemindvajsetimi učenci in učenkami. In to še dva pridna. Le
kdo bi si lahko želel več? Kot čistilka in kuharica sem poskrbela,
da se hiša sveti in da nihče od nas ni shujšal. Čeprav imam na tem
področju veliko srečo, saj tudi tašča zelo rada kuha in si breme
kuharije deliva. Na moje veselje vrtenje po kuhinji zanima tudi
sina, ki mi je v vse večjo pomoč, kadar se ne ukvarja z učenjem
in nalogami. Kot svetovalna delavka rešujem medsebojne
kratke stike in s pravo mero dobre volje skrbim, da morala ostaja
v pozitivi. Kot žena in mama z veseljem opažam, da smo se v
tem času še bolj povezali in da se zelo malo prepiramo. Moram
priznati, da mi poleg zdravja to dejstvo pomeni največ. Med
mnogimi šalami sem prebrala, da je prava ljubezen doma tam,
kjer bo mož ženo in otroke tudi po koncu karantene peljal na
počitnice. Mislim, da je strah, da se to ne bi zgodilo, pri nas
na srečo odveč. Kot prijateljica, sestra in hči pa sem ponovno
hvaležna čudežem moderne tehnologije, ki nam ves čas zvesto
služijo in skrbijo, da se lahko kadarkoli ne samo slišimo, temveč
tudi vidimo. In tukaj nas ne ustavi noben virus, noben policist
– nič in nihče. Le slaba povezava, če imamo smolo. Z moderno
tehnologijo lahko potujem po svetu, obiščem prijatelje v Švici,
Franciji, Angliji. Ali pa pokličem in malo poklepetam s staršema,
da si izmenjamo novice in da očetu zaželim vse najboljše za
rojstni dan, čeprav se mi je trgalo srce, da ga prvič v življenju
na njegov rojstni dan nisem mogla objeti in svojega voščila
podkrepiti še z obveznimi poljubčki. In ob vsem nisem smela in
tudi v prihodnje ne smem pozabiti še na eno zelo pomembno
osebo. Nase! Tudi tukaj sem se naučila ostalim reči stop in si
vzeti minute za kavo, branje ljubezenskih knjig, ustvarjanje
srečnih zgodb ali zgolj za gledanje romantičnega filma s srečnim
koncem, saj imam take najraje. Ob njih vem, da bodo na koncu
vsi srečni in zadovoljni, kar za obdobje karantene in po njej
ravno ne upam trditi.
In kakšen bo svet po koncu karantene? Ne vem in si trenutno
tudi ne znam najbolje predstavljati. Pred nami se bo vsekakor
odprl drugačen stari svet. Vanj bomo stopili negotovo kot otrok,
ki je pravkar shodil, radovedno kot ptiček, ki je prvič poletel iz
gnezda, previdno kot slepi, ki se znajde v neznanem kraju in je
odvisen le od svoje palice, a duhovno bogati in polni izkušenj
kot starci in starke, ki v svojih gubah skrivajo prenekatero
življenjsko izkušnjo. Potrebovali bomo čas, da se bomo znebili
strahu pred dotiki, objemi in poljubi, a ko se ga bomo, bomo to
veliko bolj cenili in jih ne bomo jemali za samoumevne, kot smo
to prevečkrat delali do sedaj. Upam, da se bomo znali večkrat
ustaviti ob delu in svoj čas posvetiti ljubljenim in naravi, ki nas
zdaj v času karantene tako velikodušno razvaja s svojimi darovi.
In če se zdaj, po štirih tednih karantene, znova vprašam, če
verjamem v petek trinajsti. Ali res verjamem? Ne, ne in ne. V
trenutku slabosti se mi je zazdelo, da so se 13. marca 2020 zgodile
katastrofalne stvari in da je to le zaradi petka trinajstega, a zdaj
mislim, da nam ni hudega. Morda smo to v časih, v katerih živimo,
potrebovali. Višja sila nas je prisilila k mirovanju in razmišljanju o
tem, kaj nam zares pomeni največ. To zagotovo niso daljni kraji,
večna kopica dela, pomanjkanje časa za najbližje, nakupovanje,
dragi avtomobili, frizura, lepi nohti, obleke po zadnji modi. Kar
človek resnično potrebuje za srečo, so zdravje, dobri družinski
odnosi, svež zrak in čas zase. In zavedanje, da lahko preživiš,
pa naj se zgodi karkoli. Le obupavati ne smeš, saj se vedno
najde pot, kjer je tudi volja. Zato upajte z mano, da se bomo po
karanteni zbudili v lepši in boljši svet.
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NEVERJETEN ODZIV NA DELAVNICO
OBLIKOVANJA GLINE
Amadeja Koren

NAJBOLJŠA PESEM
Tom Veber: NEKAJ VEM

Nekaj vem
da bo ostalo
upognilo se bo
čez lasten hrbet
in se v molu
prislonilo ob tvoja lica
nekaj bo
vztrajalo
(do svetlobe)
pa čeprav samo
mrvi prsti
ob ustju nabrežja
nekaj neslišnih prostorov
vgraviranih v nek čas
v nek zdaj
morda bodo naši otroci
svobodni
tisto nekaj
bo ostalo
celo.

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
Jerneja Žagar

Na letošnjem razpisu Turizmu pomaga lastna glava, katerega
naslov je bil Festival naj bo!, je ponovno sodelovala tudi šmarška
šola. Učenci Vida Ramšak, Matej Jager, Ema Holešek, Jan Pavel
Pungartnik in Florijan Satler so se pod mentorstvom učiteljic
Jerneje Žagar in Lee Stiplovšek soočili z izzivom priprave
festivala. Poimenovali so ga 1. šmarški ekofestival, ideja pa je
temeljila na pobudi »zero waste«, kar pomeni, da bi poskrbeli za
kar najmanj odpadkov. Z idejo so poželi veliko pohval in dosegli
odlično srebrno priznanje. Čestitamo!
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Po sproščanju nekaterih vladnih ukrepov za zajezitev širjenja
novega koronavirusa smo se v MC Šmartno ob Paki vrnili v
ustaljene tirnice in organizirali težko pričakovane skupinske
aktivnosti in srečanja »v živo«. Prva izmed njih je bila priljubljena
ustvarjalna delavnica Glina, ki se je tako med domačini kot tudi
obiskovalci od drugod precej prijela in so jo v preteklih letih z
navdušenjem obiskovali ter izdelovali glinene sklede, kipe in
okraske. Letos je odziv presegel vsa pričakovanja, saj smo morali
po dolgem času število udeležencev omejiti. Na tem mestu se
opravičujemo vsem zainteresiranim, ki se delavnice niso mogli
udeležiti, in obljubljamo njeno ponovitev.
Pod kozolcem se nas je tokrat zbralo kar trideset, delavnico pa
sta vodili Alenka in Maja iz Lončarskega centra Bahor. Udeleženci
so izdelali simpatične obešanke, kot po navadi pa je veliko
zanimanja vzbudilo še lončarsko vreteno, s pomočjo katerega so
izdelali majhno skledo.
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TABORNIKI ZAKLJUČUJEMO TABORNIŠKO
LETO
Urša Irman

Pretekli tedni so v naš vsakdan vnesli nove priložnosti za
medsebojno druženje, česar smo se s previdnostjo v skrbi drug
za drugega razveselili tudi mi, taborniki. Sklenili smo, da kljub
razmeram, ki so tokrat naša vsakotedenska srečanja onemogočila,
taborniško leto zaključimo kot se spodobi. Orli – sekcija starejših
tabornikov, je tokrat zaključno akcijo izvedla v kulinaričnih vodah.
Predjed in glavno jed so pripravili na dveh skrbno postavljenih

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
Katarina Čokl
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ognjiščih, kjer je bila priprava v primerjavi z domačo kuhinjo
svojevrsten izziv. Za predjed so se okrepčali z gobovo pomako
s popečenimi kruhki in sladkokislo zelenjavo z oreščki. Večerjo
so nadgradili z zelenjavnimi tortiljami, piščancem z zelenjavo in
pečenim krompirjem, zaradi vremenskih razmer pa so sladico
nadomestile več kot odlične domače češnje. Kljub temu da so
bila zaradi razmer njihova vsakomesečna srečanja nekaj časa
prekinjena, so bili z zaključkom zadovoljni, hkrati pa se naslednje
leto veselijo novih izzivov.
Po nekajmesečnem premoru
so bili aktivni tudi naši vodniki.
V Rimskih Toplicah so se
udeležili 3. pionirskega tabora,
kjer so obnovili svoje znanje
grajenja pionirskih objektov
in preživeli vikend v naravi ob
dobri družbi. Ker fizično delo
zahteva previdnost, varnost
in znanje, so najprej prisluhnili
predavanju o varni uporabi
orodja ter zatem postavili
tabor. Popoldne so se posvetili
izdelavi pionirskih objektov ter
večer preživeli ob tabornem
ognju.
Vzdušje na ponovnih (čeprav zaključnih) taborniških srečanjih je
bilo odlično, ob tem pa nas najbolj veseli, da se s tem taborniško
obarvano poletje še ne zaključuje. V mesecu juniju nas čaka
taborjenje v Ribnem, ki ga seveda z veliko nestrpnosti že močno
pričakujemo.

skupaj z ravnateljem podelili spričevala, priznanja in pohvale, v
nadaljevanju pa so jih nagovorili ravnatelj šole Bojan Juras, župan
Janko Kopušar in predstavnica Sveta staršev Marjeta Malus, ki
so jim zaželeli srečno pot v prihodnost. Učenci so nato pripravili
kratek, a zanimiv in prisrčen program s prepletom besed, glasbe,
plesa in petja, s katerim so se zahvalili vsem zaposlenim za prijetno
skupno popotovanje skozi vseh 9 let osnovnega šolanja.
Ob tej priložnosti jim namenjamo tudi naslednje misli Jamesa
Alena: »Veličastne sanje sanjaj in kakor sanjaš, takšen boš postal.
Tvoja vizija je obljuba tistega, kar boš nekoč postal; torej ideal je
prerokba, kar boš nekoč odkril.«
Vsem učencem, tako devetošolcem kot ostalim, želimo čim lepše
in brezskrbne poletne počitnice, napolnjene z zdravjem, smehom,
veseljem ter igrivostjo.
Prav tako pa želimo tudi vsem vam mirno, zdravo in toplo poletje.

Letošnje šolsko leto bo ostalo v našem spominu zaznamovano
kot prav posebno. Vsi učenci so se po nekajmesečnem »korona«
izobraževanju od doma vrnili v šolske klopi, da bi pridobili še nekaj
manjkajočih ocen, devetošolci pa tudi zato, da bi se, kot se spodobi,
uradno poslovili od šolskih klopi – z valeto. Čeprav je morala biti
na nek način improvizirana in okrnjena, brez tradicionalnega
plesnega venčka in stiska rok, se je generacija 2005, oziroma
generacija 2020, če namesto letnice rojstva vzamemo letnico,
ko so zaključili osnovnošolsko izobraževanje, v ponedeljek, 15.
junija, slovesno poslovila v avli OŠ bratov Letonja. V uvodnem
delu sta jim razredničarki Damjana Modrijan in Damjana Paulič
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Mladarije

NOVA NORMALNOST V MC ŠMARTNO OB PAKI

Počitniško dogajanje po dnevih
od 29. junija do 3. julija

Amadeja Koren

Nova normalnost pravijo nekateri obdobju po tem, ko je presneto
prestopno leto 2020 prineslo virus, ki je tako nepričakovano
spremenil naš normalen vsakdan. Kaj nam prinaša? Bo res vse
drugače? V naši hiši nekatere stvari zagotovo ostajajo čisto
normalne.
Na primer prvi počitniški teden bomo kot po navadi obeležili z
različnimi dejavnostmi za otroke. Od ponedeljka, 29. junija, do
srede, 1. julija, bo Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Paki
organiziralo počitniško varstvo za otroke. Animatorji obljubljajo
pestro tridnevno dogodivščino. V četrtek, 2. julija, bo potekala
otroška ustvarjalna delavnica, teden pa se bo zaključil s petkovo
delavnico LEGO robotike, kar je pri nas tako ali tako že skoraj
normalno.
Upamo, da bodo normalne postale tudi vse druge počitniške
aktivnosti, ki jih z začetkom počitnic ponujamo pod našo streho
(bodisi pod streho Hiše mladih, streho kozolca ali pod šotorom).
Igrali boste lahko namizni tenis ali badminton, preizkušali svojo
natančnost pri igri pikada, se borili v ročnem nogometu, lovili
ravnotežje na slacklinu ali igrali vse vrste družabnih iger, ki jih ni
malo – verjemite!
Normalno, kot že vsa leta poprej, bomo pripravili tudi poletni kino
pod kozolcem. Prva filmska predstava bo na sporedu v četrtek, 16.
julija. Kaj pravite na rahel poletni vetrc, ki se vije skozi kozolec, in
osvežilno pijačo, medtem ko gledate napeto akcijo ali se na ves
glas smejite ob komediji?
V tednu, ko se bodo počitnice bližale h koncu, bomo v sodelovanju
z Medgeneracijskim središčem SAŠA organizirali delavnice
angleščine, ki bodo temeljile na igri in sproščenem vzdušju,
prilagojene pa bodo starosti, znanju, interesu in željam otrok.
Idealno priložnost za ponovitev snovi iz angleščine vam ponujamo
od ponedeljka, 24. avgusta, do srede, 26. avgusta. Četrtek, 27.
avgusta, pa je ponovno rezerviran za Male ustvarjalce in za učenje
robotike ob priljubljenih LEGO kockah.
Kaj pa PPF?
Nam nova normalnost dopušča tudi izvedbo festivala? Pri nas
smo optimistični, zato smo prvi avgustovski petek in potem še vse
septembrske rezervirali za tradicionalni Poznopoletni festival oz.
PPF, kot mu rečemo na hitro. Normalno je, da že vsi pogrešamo
druženje in koncertne dogodke, zato smo napeli možgane in za
petek, 28. avgusta, napovedujemo odprtje Poznopoletnega
festivala 2020! Letošnja novost bo t. i. koštiljada – nekaj za
pokoštat'. Vsi vemo, da je v karanteni marsikdo preizkušal
svoje kulinarične spretnosti in iskal nevsakdanje kombinacije
okusov, zato naj bo to priložnost, da svoje specialitete tudi javno
predstavite. Več informacij o pravilih in prijavi ekip sledi kmalu. Ali
bo nova normalnost »odnesla« šmarško plažo, bomo še videli, g.
Potrebuješ pa je že potrdil večerni nastop »svojih« Čukov!
Upamo, da bo mladina septembra normalno sedla v šolske klopi,
zato bomo v petek, 4. septembra, pripravili koncert ob začetku
šole s čist hudo hiphop sceno, yo! V okviru PPF-ja bosta sledila
še koncert v slogu »tega še niste slišali« in poseben filmski večer.
Zaključek festivala pa bomo v petek, 25. septembra, obeležili z
normalnim rock koncertom z nenormalno dobrima bendoma.
Vse informacije v zvezi s poletnim dogajanjem, vključno s
programom Poznopoletnega festivala bomo redno objavljali
na spletni strani www.mcsmartnoobpaki.si ter na družbenih
omrežjih Facebook in Instagram. Želimo vam prijetno, zanimivo in
normalno poletje – karkoli naj že to pomeni. 
JULIJ, AVGUST 2020

Ponedeljek

Počitniško varstvo za otroke (1.–5. razred), DPM
Šmartno ob Paki

Torek

Počitniško varstvo za otroke (1.–5. razred), DPM
Šmartno ob Paki

Sreda

Počitniško varstvo za otroke (1.–5. razred), DPM
Šmartno ob Paki

Četrtek

Otroška počitniška delavnica, MC Šmartno ob
Paki

Petek

Delavnica LEGO robotike, Mali ustvarjalci

Počitniško dogajanje po dnevih
od 24. avgusta do 28. avgusta
Ponedeljek

Angleške delavnice, Medgeneracijsko središče
SAŠA – Generacije pod krošnjo

Torek

Angleške delavnice, Medgeneracijsko središče
SAŠA – Generacije pod krošnjo

Sreda

Angleške delavnice, Medgeneracijsko središče
SAŠA – Generacije pod krošnjo

Četrtek

Delavnica LEGO robotike, Mali ustvarjalci

Petek

Dogajanje na šmarški plaži, MC Šmartno ob
Paki

2020

MLADINSKI CENTER
ŠMARTNO OB PAKI

28. 8. - 25. 9. 2020

OTVORITEV
POZNOPOLETNEGA FESTIVALA
28. 8. 2020 od 16.00 dalje

ŠMARŠKA PLAŽA
KOŠTILJADAa pokoštat'
z
in ob 20.00

KONCERT SKUPINE ČUKI
... a to je šele začetek! Celoten program vam razkrijemo kmalu!
Spremljajte www.mcsmartnoobpaki.si ter Facebook (Mladinski center
Šmartno ob Paki) in Instagram (mc sop).

Ne sme mimo vas
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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

JULIJ, AVGUST 2020
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Ne sme mimo vas

MEŠANI
KOMUNALNI
ODPADKI

50%

LOČENO
ZBRANI

50%

Naročnik: Simbio, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, info@simbio.si

Zbrani mešani odpadki
gredo na mehansko-biološko obdelavo v RCERO,
od tod pa gre del obdelanih odpadkov
(težka frakcija) na odlagališče, drugi del (lahka
frakcija) pa na sežig v toplarno.

REGIONALNI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI CELJE

S svojo vrhunsko
tehnologijo predela
skoraj vse odpadke

ODPADKOV JE KORISTEN
vir surovin

KOMPOST

OKOLI 10% ODPADKOV
pristane na odlagališču

TOPLARNA CELJE
Toplotna energija, ki nastane
pri sežigu, se delno porabi
V SISTEMU DALJINSKEGA
OGREVANJA mesta Celje
in delno ZA PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE.
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RECIKLAŽA

KOMPOST

LES

GORIVO

Iz šmarške fare

UVODNE MISLI, SVETNIK MESECA IN
OBVESTILA ZA JULIJ IN AVGUST 2020
Dekan Ivan Napret

Drage bralke in bralci ŠOP-a, lepo vas pozdravljam. S pojavom
virusa COVID-19 v Sloveniji ste nekateri spremljali svete maše,
blagoslov velikonočnih jedil, češčenje po kanalu You Tube iz naše
domače cerkve in tako smo si bili blizu. Kot nam govorijo zdravniki,
je virus še vedno med nami in temu primerno bomo preživeli za
mnoge počitniška meseca julij in avgust.
Ni sreča samo v tujini, tudi naša domovina ima polno čudovitih
krajev, cerkva, gradov, gora, jezer, kraških jam, turističnih kmetij,
kjer se bo vredno ustaviti in, če bo možno, preživeti počitnice.
Godovi svetnikov, posebej če nosimo njihova imena, so nam
postali domači in radi obiskujemo njim posvečena svetišča.
5. julija obhajamo god slovanskih apostolov svetih bratov Cirila
in Metoda, ki sta slovanskim narodom oznanjala evangelij in
polagala temelje slovanski književnosti. Njima je posvečeno kar
nekaj cerkva: Radenci, Ljubljana Bežigrad, kapela na Komnu nad
Ljubnim.
12. julija godujeta sv. Mohor in Fortunat, pod njuno okrilje je
blaženi škof Slomšek postavil knjižno založbo. Njima je posvečena
mogočna katedrala v Gornjem Gradu, lahko dosegljiva sta Šmohor
nad Laškim, Šmohor nad Moravčami.
25. julija goduje priljubljeni apostol sv. Jakob, njemu je v Sloveniji
posvečenih 68 cerkva.
26. julija je god sv. Ane – naši predniki so se ji zelo priporočali,
posebej mame s prošnjo za srečen porod. Njej v čast so zgradili 70
cerkva. Vredno je obiskati cerkev svete Ane v Leskovcu pri Krškem,
Tunjice …
5. avgusta obhajamo god Marije Snežne. Ob obisku Logarske
doline lahko obiščemo starodavno cerkev v Solčavi, v gorah so
kapele Marije Snežne na Krvavcu (zidana 1929 po načrtih Jožeta
Plečnika), na Veliki planini in najvišja na Kredarici pod Triglavom.
10. avgust: sveti Lovrenc – obiska vredni kraji in cerkve so Luče,
Lovrenc na Pohorju …
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16. avgust: sv. Rok – priprošnjik v času kužnih bolezni, tudi v tem
času se mu priporočamo. Na Brezju pri Mozirju se njegovi častilci
še danes radi zbirajo k mašam. Lahko obiščemo Šmarje pri Jelšah,
Ljubljano Dravlje, Brežice.
24. avgust: god sv. Jerneja – Ob obisku samostana v Pleterjah nas
pot pelje mimo Šentjerneja na Dolenjskem, kjer lahko obiščemo
tudi njihovo župnijsko cerkev.
Svetnik meseca
Sv. Ludvik IX. Francoski kralj (1214–1270)
Ob 750. obletnici njegove smrti želim, da spoznamo kralja, ki je
živel kot svetnik. Njegov zgled lahko tudi nas usmerja k dobroti,
dobrim delom. Posredujem vam del njegove oporoke svojemu
sinu.
»Imej srce polno sočutja do revežev, bednih in nesrečnih ter jim po
svoji moči pomagaj in jih tolaži. Za vse imetje, ki ti ga je Bog dal, se
mu zahvaljuj, da boš vreden še več prejeti. Do svojih podložnikov
bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi zašel na
desno ali na levo; in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina,
dokler se nisi prepričal o resnici. Trudi se, da bosta pri vseh tvojih
podložnikih vladala pravičnost in mir.«
Kralj Ludvik je vladal Franciji celih 44 let (1226–1270).Vodil je
dve križarski vojni, umrl pa v Tunisu. Bil je blag vladar in odločen
borec za resnico. Bil je pobožen in spokoren kot menih. Edino
merilo sodstva je bila pravičnost, izpolnjeval je Jezusovo zapoved
ljubezni do bližnjega, pomagal je revnim in bolnikom, ustanovil
številne bolnišnice, zavetišča, sirotišnice, samostane. Načelo
krščanske pravičnosti ga je vodilo tudi v odnosih do drugih držav.
Po teh načelih je vzgajal tudi svoje otroke.
Leta 1980 je bilo v Sloveniji 6653 Ludvikov, redke različice tega
imena pa so Ludovik, Ludovika, Ludvika, Luigi, Luiza, Luja, Lujo,
Luje, Lajči (v Prekmurju).
Obvestila
Navodila slovenskih škofov v cerkvah v času začasne umiritve
epidemije COVID-19 poglejte na spletni strani: www.katoliskacerkev.si

11. avgust: sv. Klara – zavetnica klaris. Sestre klarise bodo vesele
vašega obiska v njihovih samostanih v Nazarjah, Turnišču,
Dolnicah pri Ljubljani.

Obletnice poroke v letu 2020: Tisti, ki v tem letu obhajate okroglo
obletnico (5., 10., 15., 20. … 60. ali višjo), vabljeni k zahvalni sveti
maši, ki bo v soboto, 4. julija 2020, ob 10. uri v župnijski cerkvi.
Svojo udeležbo prijavite do petka dopoldan (03 5885 524).

15. avgust: Marijino vnebovzetje – ta dan že od nekdaj radi
romamo v Mariji posvečene cerkve.

Oratorij za otroke: Od 10. do 14. avgusta 2020. Prijavnice bodo na
voljo v župnišču oziroma na mizi pri oznanilih v cerkvi.
Med ljudmi

S soglasjem avtorjev objavljamo še nekaj zanimivih fotografij s fotografskega natečaja, ki smo ga razpisali v mesecu marcu 2020.

Mojca Blatnik
Monika Hribar

Tom Veber
JULIJ, AVGUST 2020
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Križ-kraž

Ne sme mimo vas

Rešitve pošljite do 14. 8. 2020 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki. Nagrajenka prejšnje križanke
je Romana Mandelc, Rečica ob Paki 8 a in prejme nagrado Mladinskega centra Šmartno ob Paki, ki jo bomo poslali po pošti. Čestitamo!
Ne sme mimo vas

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PONOVNO VABI V
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
DU Šmartno ob Paki vas vabi v četrtek, 3. septembra 2020,
na izlet v Šmartno pod Šmarno goro. To bo že peti izlet iz
serije izletov »Šmarčani k Šmarčanom«.
Ob 8.00 se bomo z avtobusom odpeljali proti Ljubljani in se ustavili
v njeni 17. četrtni skupnosti Šmarna gora, kjer se v njenem središču
nahaja Šmartno pod Šmarno goro. V skrajnem severnem delu
MO Ljubljana nas bodo sprejeli predstavniki četrtne skupnosti in
njihovih lokalnih društev.
Najprej si bomo ogledali Rašico, enega izmed opomnikov
okupatorjevih zločinov med drugo svetovno vojno, sedaj pa
priljubljeno izletniško točko Ljubljančanov. Tam si bomo privoščili
malico in se nato odpravili na ogled Tacna.
V Tacnu si bomo ogledali Policijsko akademijo, Policijski muzej
Slovenije ter progo za slalom na divjih vodah. Sprehodili se bomo
JULIJ, AVGUST 2020

tudi skozi starejši del naselja, ki leži ob cerkvi svetega Jurija.
V središču Šmartnega pod Šmarno goro bomo obiskali cerkev sv.
Martina. S poznopopoldanskim kosilom se bomo nato okrepčali v
pravi šmarški gostilni. V nadaljevanju dneva nam bodo predstavili
še Rusko dačo v Zgornjih Gameljnah, kulturni spomenik, ki je bil
temeljito obnovljen in ponuja različne dogodke ter doživetja.
Domačega Šmartnega se bomo razveselili okoli 19.30 ure.
Cena izleta je 25 € za člane DU 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 poti po slovenskih Šmartnih!

OBVESTILO: V primeru ponovne zaostritve ukrepov za
preprečevanje širjenja novega virusa bo izlet prestavljen. Hvala za
razumevanje.

Ne sme mimo vas
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Izpolni PUP‐S Stranka obveščena dne: _______________ Datum odvoza:_______________

OBRAZEC ZA NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ INDIVIDUALNIH GOSPODINJSTEV V LETU 2020
Šifra odjemnega mesta*: ______________ Naslov odjemnega mesta*:__________________________________ ___Šifra plačnika*: ______________
Ime in priimek plačnika*:
Naslov*:
Pošta*:
Telefon*:
E‐pošta:
Opombe:
*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena
Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izberite in označite količino odpadkov )
Količina odpadkov do največ 2m3 (primer: 1m širine x 2m dolžine

x 1m višine = 2m3)

Količina odpadkov večja od 2m3 ( naročilo kesona, ki se plača po ceniku podjetja)
Vsako gospodinjstvo ima možnost, enkrat letno, v okviru GJS do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do največ dveh kubičnih metrov (2m3).
Gospodinjstvo odda podpisano naročilnico 14 dni pred želenim kosovnim odvozom. Vsaj tri dni pred kosovnim odvozom pokličemo in se dogovorimo
za datum odvoza. Odvoz bo potekal od 25.2. do 15. 7. in od 17.8. do 15.11.2020. Zadnji datum naročila je 15.11.2020.
Kosovni odpadki se pripravijo poleg zabojnika za mešane komunalne odpadke oz. dogovorjena mesta za strojni prevzem odpadkov.
V primeru večjih količin kosovnih odpadkov od 2m3 je potrebno naročiti keson po ceniku PUP‐Saubermacher (ustrezno označiti zgoraj).
Obrazec za naročilo kesona za kosovne odpadke je objavljen na http://www.pup‐saubermacher.si/s/obrazci/
Kosovne odpadke je možno brezplačno pripeljati v zbirni center (ZC) Velenje in Podhom. Vstop v ZC je s položnico in osebnim dokumentom.
V spodnji tabeli obvezno navedite količino posamezne vrste kosovnih odpadkov, saj v nasprotnem bo naročilnica brezpredmetna.
Kosovni odpadki (ustrezno izpolnite število in obkrožite odpadek):
kos

Kosi pohištva: oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture)

kos

vzmetnice (jogiji)

kos

leseno pohištvo (mize, stoli, postelje, ležišča, omare, komode, vrata)

kos

sanitarna oprema (plastična, kovinska)

kos

kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo, karnise, vozički, okovje, nosilci)

kos

gospodinjski aparati (pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki, sesalniki,…)

kos

hladilno‐zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave)

kos

odpadna električna in elektronska oprema (televizorji, monitorji, računalniki, radijski sprejemniki)

kos

športni rekviziti (smuči, jadralna deske, kolesa, tekaške steze, sobna kolesa, orbitrek)

kos

svetila, senčila

kos

ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače, preproge)

kos
oblačila pripravljena v vreči
Med kosovne odpadke ne sodi: gradbeni material., kot tudi keramika, wc školjka, keramični umivalniki…, odpadki, ki vsebujejo azbest, avtomobilski
deli, gume, okenski okvirji s steklom, zeleni odrez (vejevje…), tekstil, nevarni in mešani komunalni odpadki. Naštete odpadke je možno pripeljati v
zbirni center. Oddajo gradbenih se plača po ceniku podjetja.
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite po pošti na sedež podjetja, na elektronski naslov ali po faksu:
PUP‐Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax:03‐896‐87‐19, e‐naslov: podjetje@pup‐saubermacher.si
Podpis naročnika: ____________________________________
Pridobljene podatke bomo uporabljali izključno le za namen obveščanja o ravnanju z odpadki.
Izpolni izvajalec PUP‐Saubermacher ob odvozu odpadkov!
Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu in podpis:__________________________
Ime in priimek prevzemnika PUP‐Saubermacher d.o.o.:_______________________
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Obvestilo!
Prosimo, da uporabljate zbirni center Velenje oz. naročite brezplačen kosovni odvoz (do 2m3) z naročilnico in koristite
akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Odpadke je prepovedano puščati ob ograji zbirnega mesta.
1. Zbirni center Velenje
Pred vstopom v ZC je potrebno uslužbencu pokazati položnico in osebni dokument osebe, ki je nosilec položnice oz.
njenega ožjega družinskega člana. V primeru dostave odpadka druge osebe, je potrebno pooblastilo in osebni dokument
povzročitelja odpadkov.
Po dvigu zapornice se z vozilom zapeljete na tehtnico in počakate, da se na semaforju levo, spredaj, prižge zelena luč. Z
vozilom zapeljete do kesonov/zabojnikov, ki so označeni z nazivom in številko odpadka in sami razvrstite odpadke.
ZBIRNI CENTER
DELOVNI ČAS
VELENJE ob Škalskem jezeru
OD APRILA DO KONCA SEPTEMBRA–
od ponedeljka do petka do 8. do 18. ure, v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.
OD OKTOBRA DO KONCA MARCA –
od ponedeljka do petka do 8. do 17. ure, v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.
Pravni subjekti lahko koristijo zbirni center za oddajo odpadkov, ki nastajajo zaradi dejavnosti. Pred tem je potrebno
podpisati soglasje za uporabo zbirnega centra in dogovor glede cen ter dogovoriti postopek za izdajo evidenčnega lista.
2. Naročilo odvoza kosovnih odpadkov
Vsako gospodinjstvo ima možnost, enkrat letno, v okviru GJS do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do največ dveh
kubičnih metrov (2m3).Gospodinjstvo odda podpisano naročilnico 14 dni pred želenim kosovnim odvozom. Vsaj tri dni
pred kosovnim odvozom pokličemo in se dogovorimo za datum odvoza. Odvoz poteka od 25.2. do 15. 7. in od 17.8. do
15.11.2020. Zadnji datum naročila je 15.11.2020.
3. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
V mesecu septembru, 7.9.2020, od 17‐18h, bo potekala še druga mobilna akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Nevarne
odpadke je potrebno doma ločeno zbirati, pustiti v original embalaži, in na mestu, ki niso dostopni otrokom. Nevarni
odpadki se ne smejo med seboj mešati, saj lahko pride do eksplozije ali izlitja. Nevarni odpadki so: čistila, zdravila,
kozmetika, čistila, avtokozmetika, akumulatorji, baterije, škropiva, lepila, topila, razkužila in embalaža z ostanki nevarnih
snovi.
4. Oddaja gradbenih odpadkov v zbirni center Velenje
Sprejemamo manjše količine gradbenih odpadkov iz gospodinjstev, po ceniku PUP‐Saubermacher. Občanom Šaleške
doline, v letu 2020, delno strošek oddaje gradbenih odpadki krijejo Občine Šaleške doline. Zaradi zaostrovanja oddaje
odpadkov v predelavo, je potrebno upoštevati spremembe pri pripravi in oddaji gradbenih odpadkov.
Gradbeni odpadek s številko 17 01 07 z nazivom mešanice betona, opek, ploščic in keramike lahko vsebujejo le tovrstne
odpadke.
Gradbeni odpadek s številko 17 09 04 z nazivom mešani gradbeni odpadek, pa lahko vsebuje samo 5 % materialov kot so
izolirni material, les, steklo, plastika, karton, železo, kabli, mavčne plošče, bitumenske mešanice in še to manjše koščke,
ki jih fizično ni možno izločiti.
Odpadke je potrebno že doma pripraviti tako, da se jih čim lažje ločeno odda v za to primerne kesone/zabojnike.
Ob zaključku razvrščanja odpadkov je potrebno ponovno zapeljati na tehtnico ter podpisati tehtalni list.
5. Silažna folija
Silažna folija in mrežica od bal nista komunalna odpadka in ne sodita v rumen zabojnik, zato v teh primerih velja načelo
povzročitelj plača. V zbirnem centru sprejemamo čisto odpadno folijo in ločeno, mrežico od bal.
Več na : http://www.pup‐saubermacher.si/s/locevanje‐odpadkov‐1/prevzem‐silazne‐folije/
Vsa navodila glede ločevanja odpadkov so objavljena na www.pup‐saubermacher.si
Hvala, ker sledite zakonskim usmeritvam in ločujete odpadke.
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ŠMARTNO OB PAKI

»ENOLONČNICE IN ŠTRUKLJI«
Ljubitelje priprave jedi na prostem vabimo, da se nam pridružite
v nedeljo, 23. avgusta 2020, ob 9. uri v Martinovi vasi.
Pripravljali bomo enolončnice in štruklje z različnimi nadevi.

S seboj prinesite gorilec, plinsko jeklenko, primerno posodo in kuharski pribor.
Kotizacija znaša 15,00 eur na osebo in vključuje stroške organizacije in
sestavin za pripravo jedi in 1 pijačo/osebo. Kotizacijo je potrebno nakazati na
TRR Turističnega društva Šmartno ob Paki SI56 0237 4025 7674 367
najkasneje do 10. avgusta 2020.

Prijave zbira Boža Polak do 10. avgusta 2020
na 031 713 763 ali polak.boza@gmail.com.

JULIJ, AVGUST 2020

NAPOVEDNIK DOGODKOV (JULIJ, AVGUST 2020)
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice, Knjižnica Šmartno
ob Paki
- Po polju rožice cveto, razstava v izložbenem
oknu knjižnice (Vrtec Sonček Šmartno ob Paki);
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v Šmartnem
ob Paki, stalna razstava v izložbenem oknu
knjižnice

KONEC JUNIJA
Sreda, 24. junij,
19:00, https://www.kulturaobpaki.si/
Virtualna proslava od dnevu državnosti, KD
Šmartno ob Paki
Četrtek, 25. junij,
9:00–17:00, športno igrišče Šmartno ob Paki
Nogometni kamp Martinko, ŠD Šmartno ob
Paki
Petek, 26. junij,
9:00–17:00, športno igrišče Šmartno ob Paki
Nogometni kamp Martinko, ŠD Šmartno ob
Paki
Sobota, 27. junij,
9:00–17:00, športno igrišče Šmartno ob Paki
Nogometni kamp Martinko, ŠD Šmartno ob
Paki
Nedelja, 28. junij,
9:00–17:00, športno igrišče Šmartno ob Paki
Nogometni kamp Martinko, ŠD Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 29. junij,
9:00–17.00, MC Šmartno ob Paki
Počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda,
DPM Šmartno ob Paki
Torek, 30. junij,
9:00–17.00, MC Šmartno ob Paki
Počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda,
DPM Šmartno ob Paki

JULIJ
Sreda, 1. julij,
9:00–17.00, MC Šmartno ob Paki
Počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda,
DPM Šmartno ob Paki
Četrtek, 2. julij,
10:00–12:00, dvorana Marof
Otroška počitniška delavnica, MC Šmartno ob
Paki
Petek, 3. julij,
10:00–13:00, dvorana Marof
Delavnica LEGO robotike za otroke, več
informacij na www.mcsmartnoobpaki.si. Prijave
na www.maliustvarjalci.si, cena: 15 €. MC
Šmartno ob Paki

17:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Strokovne zeliščarske delavnice »Od hobija do
poklica je lahko samo korak«, MC Šmartno ob
Paki in TD Šmartno ob Paki
Sobota, 4. julij,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Varno v gore (Logarska dolina; štiri smeri glede
na težavnost poti), vse informacije dobite na
sedežu PD vsak četrtek med 20. in 21. uro ali pri
vodnikih na št. 041 490 771 (Franc Zacirkovnik),
041 776 398 (Zoran Predolnik), Planinsko
društvo Šmartno ob Paki
Od ponedeljka, 6. julija, do petka, 10. julija,
MC Šmartno ob Paki
M-Dance plesni kamp, M-Dance studio
Četrtek, 16. julij,
ob 21.00, MC Šmartno ob Paki – pod kozolcem
Poletni kino pod kozolcem, MC Šmartno ob
Paki
Sobota, 18. julij
zbirno mesto v Martinovi vasi
Planinski pohod na Malo Mojstrovko (Hanzova
pot; zelo zahtevna pot), Slemenova špica (lahka
pot), vse informacije dobite na sedežu PD vsak
četrtek med 20. in 21. uro ali pri vodnikih na št.
041 490 771 (Franc Zacirkovnik), 041 776 398
(Zoran Predolnik), Planinsko društvo Šmartno
ob Paki
9:00–12:00, parkirišče pred supermarketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

AVGUST
Od petka, 7. avgusta, do nedelje, 16.
avgusta,
MC Šmartno ob Paki
Likovna delavnica Šmartno: Industrijska krajina;
pod vodstvom akademskega slikarja Dušana
Fišerja, JSKD in MC Šmartno ob Paki
Od ponedeljka, 10. avgusta, do petka, 14.
avgusta,
Cerkev sv. Martina
Oratorij za otroke
Četrtek, 13. avgust,
ob 21.00, pod kozolcem MC Šmartno ob Paki
Poletni kino pod kozolcem, MC Šmartno ob
Paki
Sobota, 15. avgust,
20.00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Razstava likovnih del, nastalih na Likovni
delavnici Šmartno, JSKD in MC Šmartno ob Paki

Sobota, 22. avgust,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Planinski pohod na Prisojnik/Prisank
(Kopiščarjeva pot; zelo zahtevna pot), varianta
Slemenova špica (lahka pot), vse informacije
dobite na sedežu PD vsak četrtek med 20. in
21. uro ali pri vodnikih na št. 041 490 771 (Franc
Zacirkovnik), 041 776 398 (Zoran Predolnik),
Planinsko društvo Šmartno ob Paki
Nedelja, 23. avgust,
9:00, Martinova vas
Enolončnice in štruklji, priprava jedi na
prostem; prijave: 031 713 763, polak.boza@
gmail.com; kotizacija: 15 €, TD Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 24. avgust,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Angleške delavnice, prilagojene znanju in
željam otrok (utrjevanje snovi, družabne
igre …), Medgeneracijsko središče SAŠA –
Generacije pod krošnjo
Torek, 25. avgust,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Angleške delavnice, prilagojene znanju in
željam otrok (utrjevanje snovi, družabne
igre …), Medgeneracijsko središče SAŠA –
Generacije pod krošnjo
Sreda, 26. avgust,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Angleške delavnice, prilagojene znanju in
željam otrok (utrjevanje snovi, družabne
igre …), Medgeneracijsko središče SAŠA –
Generacije pod krošnjo
Četrtek, 27. avgust,
10:00–13:00, dvorana Marof
Delavnica LEGO robotike za otroke, več
informacij na www.mcsmartnoobpaki.si. Prijave
na www.maliustvarjalci.si, cena: 15 €. MC
Šmartno ob Paki
Petek, 28. avgust,
16.00, prireditveni prostor MC Šmartno ob Paki
otvoritev Poznopoletnega festivala 2020;
šmarška plaža, koštiljada (»za pokoštat'«) in
koncert skupine Čuki, MC Šmartno ob Paki
POLETNI DELOVNI ČAS KNJIŽNICE ŠMARTNO
OB PAKI
V juliju in avgustu
vsak torek od 12:00 do 18:00

