NAPOVEDNIK DOGODKOV
(oktober, november 2020)
OBVESTILO
Dogodki bodo potekali v skladu z navodili NIJZ. Sama izvedba vseh dogodkov pa je zaradi hitro spreminjajoče se epidemiološke
slike odvisna od morebitnih dodatnih ukrepov in navodil NIJZ. Glede na to bralce naprošamo, da spremljate aktualne informacije
organizatorjev v zvezi z izvedbo ali odpovedjo dogodkov.
Vsak ponedeljek
16:00, dvorana Marof
Plesni trening Cici (3–5 let), M-Dance studio
17:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 2 (5.–9. razred), M-Dance studio
18:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 1 (1.–4. razred), M-Dance studio
19:30, Hiša mladih – galerija Dile
Vadba taqime
Vsak torek
17:00, Marof – dvorana Podstrešje
Joga (začetna skupina)
18:00, dvorana Marof
Vadba IziFit
18:45, Marof – dvorana Podstrešje
Joga (nadaljevalna skupina)

Od ponedeljka, 26. oktobra, do petka, 30. oktobra
10:00–12:00, dvorana Marof ali dvorišče MC Šmartno ob Paki
Ustvarjalno-igralno-poučne delavnice za otroke, MC Šmartno ob Paki
Sobota, 31. oktober,
7:00, zbirno mesto v Martinovi vasi
Martinov pohod, več informacij dobite v društveni pisarni PD vsak
četrtek med 20. in 21. uro, Planinsko društvo Šmartno ob Paki
10:00, Lovski dom v Skornem
Spominsko srečanje v počastitev žrtev NOB iz Skornega, Krajevna
organizacija ZB Šmartno ob Paki

NOVEMBER
Nedelja, 1. november,
8:00, centralni spomenik žrtvam NOB v Šmartnem ob Paki
Komemoracija v počastitev žrtvam NOB, Občina Šmartno ob Paki in
Krajevna organizacija ZB Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 2. november,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine

Vsak četrtek
18:00, dvorana Marof
Koronarna vadba
19:00, Marof – dvorana Podstrešje
Vadba iziFit
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

OKTOBER
Četrtek, 1. oktober,
17:00, pred občinsko stavbo
Trgatev potomke stare vinske trte, DV Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 5. oktober,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine
Torek, 6. oktober,
17:00, dvorana Marof
Predstava ob tednu otroka: Kamišibaj z Janjo, MC Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 12. oktober,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 13. oktober,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sobota, 17. oktober,
9:00–12:00, parkirišče pred supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
18:00, Hiša mladih
Potopisno predavanje: Maroko – z motorji po eni najlepših afriških
kraljevin, MK Packenstein

Sobota, 7. november,
Vesela Martinova sobota:
- planinski pohod po Martinovi poti,
- Martinova likovna kolonija,
- Martinova kmečka tržnica,
- otroško martinovanje,
- predstavitev vozov vaških skupnosti,
- Martinov krst vina,
- razglasitev naj kletarja,
- pokušina mladega vina.
Torek, 10. november,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sreda, 11. november,
18:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Slavnostna seja ob občinskem prazniku, Občina Šmartno ob Paki in
MC Šmartno ob Paki
Nedelja, 15. november,
10:00, župnijska cerkev sv. Martina
Slovesna sveta maša v farni cerkvi v Šmartnem ob Paki
Sobota, 21. november,
9:00–12:00, parkirišče pred supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
Nedelja, 22. november,
14:00, telovadnica OŠ
Košarkarski turnir pod šolskimi koši, OŠ bratov Letonja Šmartno ob
Paki
Petek, 27. november,
16:30, pri OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
Miklavžev sejem, OŠ bratov Letonja in Vrtec Sonček
Sobota, 28. november,
17:45, pri občinski stavbi
Blagoslov adventnega venca in prižig prve sveče, TD Šmartno ob Paki

ODPOVED POHODA
Dragi sovaščani VS Mali Vrh!
Bliža se oktober, čas, ko se zberemo na tradicionalnem
pohodu po obronkih naše vaške skupnosti. Vsako leto smo v
odboru v takem času “noreli” z organizacijo, gledali vremenske
prognoze, iskali donatorje, si delili naloge ... Letos bo drugače.
Ker želimo, da smo odgovorni vsi, smo se v odboru odločili, da
pohoda ne organiziramo. Ne želimo tvegati zdravja vas, nas in
vseh bližnjih, zato letos ostanimo doma, prihodnje leto pa se
zopet vidimo.
Lep jesenski pozdrav in ostanite zdravi! Člani VS Mali Vrh

TRADICIONALNI POHOD PO
MARTINOVI POTI
PD Šmartno ob Paki
V okviru vseslovenske akcije Slovenija planinari, ki jo organizira
PZS, bomo sodelovali tudi v PD Šmartno ob Paki. 31. oktobra
2020 bomo izvedli tradicionalni pohod Po Martinovi poti.
Zaradi priporočil NIJZ bo štart od 7.00 do 8.00, da skupine ne
bodo prevelike. Na cilju v Martinovi vasi bomo vse pohodnike
pogostili z brezplačno malico na žlico. Med pohodom bomo
poskrbeli za topel čaj in letošnji pridelek naših vinogradnikov.
Dnevnike Martinove poti bo možno kupiti pred pričetkom
pohoda v Martinovi vasi, niso pa obvezni. Pohodniki se lahko
odločijo tudi samo za del Martinove poti, če se bi jim zdela
celotna trasa predolga (cca. 26 km, 6–7 ur hoje).
Vabljeni vsi planinci in občani, ki jih veseli hoja v naravi!

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA
NAJ OSEBNOST LETA 2020
Tako kot že nekaj let zapored bomo tudi letos ob izteku leta
v Šmartnem ob Paki izbirali naj osebnost leta 2020. Ob tej
novici vas pozivamo, da nam pošljete vaše predloge, komu naj
letos pripade ta naziv.
Predloge s krajšo obrazložitvijo pošljite po pošti na
naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327
Šmartno ob Paki, oziroma po elektronski pošti na e-naslov:
pisarna.mc@gmail.com.

Ker smo bili v marcu zaradi epidemiološke situacije primorani
odpovedati vse delavnice, vas AZ Ljudska univerza Velenje
(VGC Planet generacij) in Mladinski center Šmartno ob Paki
ponovno vabimo na

BREZPLAČNI OSVEŽITVENI TEČAJ
ANGLEŠKEGA JEZIKA.
Ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za ohranjanje
našega zdravja bi tečaj izvajali predvidoma ob petkih
popoldne v dvorani Marof, vodja tečaja bo Žiga Krajnc, prof.
angl. jezika. Ob zadostnem številu prijav bi s tečajem lahko
začeli v petek, 9. oktobra 2020.
Prijave zbiramo na e-naslov planet.generacij@lu-velenje.si ali
telefonsko št. 031 781 142, kjer lahko dobite tudi podrobnejše
informacije.
Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU Z GLASILOM ŠOP
Spoštovane občanke in občani Šmartnega ob Paki. Veseli bomo, če si boste vzeli 5 minut časa in rešili anketni vprašalnik, s katerim
bomo pridobili vaša mnenja o glasilu občanov Šmartnega ob Paki – glasilu ŠOP, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu in razvoju
glasila. Vprašalnik je anonimen.
Izpolnjen vprašalnik izrežite iz Napovednika dogodkov in ga pošljite na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327
Šmartno ob Paki. Lahko ga k nam prinesete tudi osebno ali ga pustite v našem nabiralniku. Do spletnega vprašalnika lahko dostopate
preko priložene QR kode.
Hvaležni bomo za vaš čas in odgovore!
Uredniški odbor glasila ŠOP

1 V kolikšni meri se zanimate za glasilo ŠOP? (Prosimo, označite simbol pred izbranim odgovorom.)

 Ko izide, preberem celotno glasilo ŠOP, saj se tako na enem
mestu dobro informiram o tem, kaj se dogaja v občini.

 Glasila ŠOP skoraj nikoli ne berem.



 Glasila ŠOP ne berem.

Ko izide glasilo ŠOP, preberem prispevke, ki me zanimajo.

2 Kako ste zadovoljni z glasilom ŠOP?
Zelo
Nezadovoljen
nezadovoljen

Niti zadovoljen, niti
nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo
zadovoljen

Vsebina











Videz











Če želite, lahko svojo oceno pojasnite: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3 Ali v glasilu ŠOP preberete koristne in zanimive informacije s področja življenja in dela v občini?
V občinskem glasilu ŠOP preberem koristne in zanimive informacije o:
Sploh se ne
strinjam

Ne strinjam se

Niti se
strinjam, niti
se ne strinjam

Strinjam se

Popolnoma
se strinjam

delu občinske uprave, aktualnih javnih
razpisih, občinskih projektih, …











delu in aktivnostih društev v občini.











delu in aktivnostih javnih zavodov in
društev s področja mladih v občini.











dogajanju v župniji Šmartno ob Paki in z
njo povezanih društvih.











prihajajočih dogodkih in prireditvah v
občini.











3.1 Ali pri vsebini glasila ŠOP pogrešate določeno vsebino?
 Da						 Ne
V kolikor ste izbrali odgovor DA, prosimo, napišite katero: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Ali menite, da je videz glasila ŠOP všečen in pregleden?
Sploh se ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Niti se
strinjam, niti
se ne strinjam

Strinjam
se

Popolnoma se
strinjam































Glasilo ŠOP je pregledno –
pri čemer se preglednost nanaša na dobro
organiziranost besedila in vsebine, ki je zaradi tega
jasna in enostavna za razumevanje.
Glasilo ŠOP je všečno na pogled –
pri čemer všečno pomeni, da pritegne vašo pozornost in
ga z veseljem prelistate.
Razmerje med besedilom in fotografijami je ustrezno.

V kolikor menite, da razmerje ni ustrezno, obkrožite, česa bi moralo biti več:
 Besedila					 Fotografij
4.1 Ali bi pri videzu občinskega glasila ŠOP kaj spremenili oz. v zvezi s tem kaj pogrešate?

 Da 						 Ne

V kolikor ste izbrali odgovor DA, prosimo, napišite kaj: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5 Glasilo ŠOP se deli na različne vsebinske rubrike. Če poznate katero izmed njih, jo, prosimo, zapišite: _______
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 Katera od rubrik v glasilu ŠOP vam je najbolj všeč oz. vam da največ koristnih in zanimivih informacij?
(Prosimo, označite simbol pred izbranim odgovorom.)
 Ne sme mimo vas
 Iz šmarške fare

 Moje misli

 Med ljudmi

 Utrip občine

 Križ-kraž

 Pestro in družabno

 Napovednik dogodkov

 Mladarije

 Jih ne poznam.

7 Spol

8 Starost

 30–44 let

 Moški

 do 15 let

 45–60 let

 Ženski

 15–29 let

 nad 60 let

