Glasilo občanov
Šmartnega ob Paki

SEPTEMBER,
OKTOBER 2018

PESTER PROGRAM POZNOPOLETNEGA FESTIVALA
TABORNIŠKE POLETNE DOGODIVŠČINE
JAVNI RAZPIS – OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE
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Ne sme mimo vas

POKUŠINA ZELIŠČNIH
PRIPRAVKOV OB SVETOVNEM
DNEVU TURIZMA
Vabljeni na prireditev ob svetovnem dnevu
turizma

ŠMARTNO OB PAKI

»BIO NARAVNI IZDELKI – VIR ZDRAVJA«
v četrtek, 27. septembra 2018, ob 17. uri
v Martinovi vasi.
Pokusili boste lahko izbrane zeliščne čaje, sokove, likerje,
aromatizirane vode, zeliščno pivo in kavo z dodatki začimb.
VAŠKA SKUPNOST IN ŠRD GAVCE -VELIKI VRH VABITA
NA

SREČANJE KRAJANOV VAŠKE SKUPNOSTI IN
ČLANOV ŠPORTNO-REKREACIJSKEGA
DRUŠTVA GAVCE-VELIKI VRH,
KI BO V SOBOTO, 15. SEPTEMBRA 2018.
VSE OSTALE INFORMACIJE BODO NA OGLASNIH DESKAH IN NA
SPLETU.
VLJUDNO VABLJENI.

Če želite spoznati neokrnjeno naravo pod Goro Oljko in gostoljubne
ljudi, ki tukaj živimo, doživeti nekaj posebnega ter pozabiti na
vsakdanje skrbi, vas Turistično društvo Šmartno ob Paki vabi na
prireditev

POZDRAV JESENI
ki bo potekala v soboto, 6. oktobra 2018,
v Šmartnem ob Paki, od 14. ure dalje
na prireditvenem prostoru v Martinovi vasi

POZDRAV JESENI
PROGRAM PRIREDITVE
1. Predstavitev žetve ajde ter uporabe ajde in pehtrana v kulinariki
(Ekološka kmetija Potočnik Poprask)
2. Predstavitev avtohtonih vrst sadja in predelave sadja na tradicionalni način
(Sadjarsko društvo Franca Praprotnika Mozirje, Turistično društvo Šmartno ob Paki)
3. Predstavitev vrst medu, priprave medice nekoč in danes ter krasitve
medenega peciva (Čebelarska družina Šmartno ob Paki, Turistično društvo Šmartno
ob Paki)
4. Izdelava rož iz krep papirja za okrasitev doma in praznovanja praznikov
življenjskega kroga (Društvo Revivas Škale)
5. Predstavitev priprave vinogradnika na trgatev in Vinske turistične poti
Šmartno ob Paki (Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki, Turistično društvo
Šmartno ob Paki)
6. Predstavitev izdelave mlečnih izdelkov (Turistično društvo Šmartno ob Paki)
7. Predstavitev ribanja repe in zelja za kisanje (Kulturno društvo Gorenje)
Med posameznimi točkami programa bodo potekale šaljive družabne igre za obiskovalce,
otroške delavnice (OŠ bratov Letonja, Vrtec Sonček) ter degustacije jedi.

Več informacij o prireditvi dobite na spletni strani Turis�čnega društva Šmartno ob Paki:
www.td-smartno.si ali pri Boži Polak, predsednici TD (031 713 763, polak.boza@gmail.com).

Več informacij o prireditvi dobite na spletni strani Turis�čnega društva Šmartno ob Paki:
www.td-smartno.si ali pri Boži Polak, predsednici TD (031 713 763, polak.boza@gmail.com).

Vsebina

Moje misli
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KLJUB VROČINI SE NI DOBRO SAMO SKRIVATI V »SENCI«
Diana Podgoršek

Avgust se počasi preveša v september
in končuje se še ena poletna zgodba,
čas, ki ga šolarji, dijaki in študentje
izkoristijo
za
oddih,
druženje
in absoluten odklop od šolskih
obveznosti. Nekateri bolj, nekateri
manj. In starejši kot si, bolj izkoristiš
vsake počitnice, vsak prosti čas, vsako
poletje, ker – kdo ve – mogoče je tvoje
zadnje brezskrbno. Včasih se nam
vse prehitro mudi odrasti, pa tudi
pričakuje se vedno več – maturiraj,
študiraj, diplomiraj, zaposli se, potuj,
skrbi za svoj dom, prestara si, da bi
se samo družila s prijatelji, uživaj le
še v gurmanski hrani, kvalitetnem
vinu, pogovarjaj se o politiki, udeležuj
se visokih kulturnih dogodkov …
In, kar mene osebno najbolj zmoti:
»Ali nisi prestara, da bi se ukvarjala s
prostovoljstvom? (V mojem primeru s
taborniki.)« Leta prinesejo nove stvari,
nove obveznosti ter skrbi in nemalo je
ljudi, ki so pustili stvari, ki so jih radi
počeli, za sabo. Na tak način postajamo
samo zagrenjeni, brez volje, le senca
tistega, kar smo bili včasih. Nobena
terapija ali zdravila ne nadomestijo
hormonov, ki se sproščajo v telesu, ko
smo zares srečni, zadovoljni s sabo in
z užitim trenutkom, brez skrbi. Zelo
malo je potrebno, da se blagodejni
učinki poznajo na telesu in umu.
Zato me marsikdo čudno pogleda, ko
rečem, da celo leto nestrpno čakam,
da se poleti odpravimo na taborjenje
v Ribno, da se z veseljem udeležujem
akcij čez leto, da s svojimi idejami še
vedno iščem načine, da bi v društvu
še izboljšali svoje delovanje. Za vse to
ni plačila in nihče ne povrne potnih

stroškov, da bi se vse
to izplačalo. Trudim se
za tisti star občutek,
ki me spomni na
preprostejše dni in
sprosti, in ker vem, da
bo »enkrat« poletje
tudi zame zadnje
brezskrbno. Žal, ni
vse enako kot včasih,
ker od stare družbe
ostaja le še peščica,
ker v hitrem tempu
življenja in prostem
času, razprtim med
kavicami in kosili, od
delovanja v društvu
nimaš nič več. A to
ni res. S tovrstnim
prostovoljnim delom
krepiš sebe, svoje
veščine,
ustvarjaš
nekaj dobrega, nekaj,
kar bo prihodnjim
generacijam ostalo za zgled in
na čemer se bo gradilo še naprej.
V Šmartnem je veliko ljudi, ki so
svoje življenje posvetili delovanju
nogometnega kluba, gledaliških
skupin,
prostovoljnih
gasilcev,
planincev … In najdejo se novi, ki
bi želeli poživiti kulturno in športno
dogajanje v naši občini. Vendar, žal,
to ne obrodi sadov, kot jih mogoče
v drugih občinah. Udeležba je nizka,
zanimanja ni, lokalne skupnosti
pri svojem delovanju niso več tako
močne kot včasih. Ko smo z društvom
ob novem letu na stojnici delili topel
čaj in miške, so se nas ljudje v krogu
izogibali, ker je dandanes to, da nekdo
nekaj podari, naredi za dobro drugih,
ne da bi želel kaj v zameno, čudno.
Manjka podpore, manjka pomoči
(včasih tudi s strani občine), manjka
tistega mišljenja, da pri delu za druge
narediš tudi nekaj dobrega zase
in da tudi prostovoljno delo nekaj
šteje. Če se sedaj ozrem 10 let nazaj,
ko so mi taborniki predstavljali en
krožek več v osnovni šoli in možnost
druženja s fantom, v katerega sem
bila zagledana, danes pa mi kot ena
močnejših prostovoljnih organizacij v
kraju, državi in širše poleg neverjetnih
izkušenj in priložnosti predstavlja
drugo družino tudi izven »delovnega
časa«, lahko brez dvoma to odločitev
postavim na sam vrh vseh, ki jih bom
v življenju še primorana sprejeti.
Želim si, da bi generacije za mano (na
kateremkoli področju) lahko enkrat
rekle enako.
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Javni razpis za zbiranje
predlogov za podelitev
občinskih priznanj in nagrad
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Odkitje spominske plošče
pred Bayerjevo vilo v Rečici
ob Paki

6 Pestro in družabno

Strokovna ekskurzija
vinogradnikov v Črno goro
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Na vaških igrah 2018 slavili
ekipi Šmartnega ob Paki in
Podgore

8 Mladarije

Taborniške poletne
dogodivščine
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Šmarčani tokrat k
Šmarčanom ob Dreti
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Predstavljamo Poznopoletni
festival 2018

ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 3 891 5376,
pisarna.mc@gmail.com
Gradivo pripravili: Maja Ažman, Marjana Boruta,
Amadeja Koren, Urban Hrastnik, Mirjam Povh,
Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., avgust 2018
Naklada: 1400 izvodov
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Skladno z določili 12. člena Odloka o
priznanjih in nagradah Občine Šmartno
ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 09/2013 )
in Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o priznanjih in nagradah Občine
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št.
21/2017) objavljamo

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2018
Razpisuje se zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj
in nagrad Občine Šmartno ob Paki za leto 2018:
• GRB OBČINE Šmartno ob Paki
Podeli se posamezniku za večletne uspehe ali izjemne dosežke
trajnejšega pomena in skupinam občanov, društvom in drugim
pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi
povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali
drugem področju življenja in dela občine.
• DVE PLAKETI OBČINE Šmartno ob Paki
Podelita se posamezniku, društvom ali drugim organizacijam
in pravnim osebam za izredne dosežke na področju delovanja,
obstoja in razvoja posamezne, za občino pomembne dejavnosti
v zadnjem obdobju.

LOKALNE VOLITVE 2018
Občinska uprava

Občanke in občane Občine Šmartno ob Paki obveščamo, da
bodo v nedeljo, 18. novembra 2018 potekale volitve župana in
Občinskega sveta ter volitve v odbore vaških skupnosti.
Volitve župana potekajo po večinskem sistemu. Kandidature
lahko vlagajo tako politične stranke v skladu s svojimi pravili kot
tudi skupina volivcev. Za župana lahko kandidira le polnoletni
državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini in
ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
Volitve v občinski svet potekajo po proporcionalnem sistemu.
Kandidature lahko vlagajo tako politične stranke v skladu s
svojimi pravili kot tudi skupina volivcev.
Volitve v odbore vaške skupnosti potekajo prav tako po
večinskem sistemu, v odbor vsake vaške skupnosti se lahko
voli 5 članov. Kandidature lahko vlagajo tako politične stranke
v skladu s svojimi pravili kot tudi skupina volivcev. Kadar vlaga
kandidaturo skupina volivcev, mora biti kandidatna lista podprta
z 10 podpisi prebivalcev vaške skupnosti, v kateri kandidat
kandidira. Kandidat za člana odbora vaške skupnosti je lahko le
volivec, ki ima stalno prebivališče v volilni enoti (vaški skupnosti),
v kateri je predlagan.
Več informacij je dostopnih na spletni strani občine Šmartno ob
Paki www.smartnoobpaki.si oziroma neposredno pri tajnici OVK
Darji Lesjak po telefonu (03/898 49 65) oziroma po elektronski
pošti (darja.lesjak@smartnoobpaki.si).

SEPTEMBER, OKTOBER 2018

Pobude za podelitev priznanj in nagrad se zbirajo na podlagi
predlogov občanov, političnih strank, podjetij, društev ter drugih
organizacij in zavodov.
Predlogi za priznanja morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo
vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja,
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
• obrazložitev k predlogu,
• pisno soglasje predlaganega kandidata,
• morebitne dokumente, ki potrjujejo predlog, v kolikor obstajajo.
Javni razpis je objavljen na spletni strani www.smartnoobpaki.si, v
občinskem časopisu in na oglasni deski Občine Šmartno ob Paki.
Razpisni rok traja 15 dni, in sicer od 27. 8. 2018 do vključno 10.
9. 2018.
Prijave na javni razpis predlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko
s pripisom »Javni razpis – Priznanja in nagrade 2018« na naslov
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob
Paki ali oddajo osebno na upravi Občine Šmartno ob Paki.
V roku prispele prijave bo pregledala in ovrednotila Komisija za
občinska priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki. Predlog
potrdi Svet občine Šmartno ob Paki. Priznanja bodo podeljena ob
praznovanju občinskega praznika na slavnostni seji.
Številka: 012-0001/2018-2
Datum: 4. 7. 2018		

Komisija za priznanja in nagrade
Občine Šmartno ob Paki

POSTAVITEV PRIKAZOVALNIKA HITROSTI »VI
VOZITE« V REČICI OB PAKI
Občinska uprava

Občina Šmartno ob Paki je bila uspešna pri prijavi na projekt
Skupaj za večjo varnost – prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« 20182. del Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
v sodelovanju s podjetjem Sipronika, d. o. o., in podjetjem
Intermatic, d. o. o. V desetmesečni brezplačni najem je prejela en
prikazovalnik hitrosti, ki je bil nameščen 21. avgusta 2018, in sicer
na lokacijo ob državni cesti v bližini vrtca Bambi v Rečici ob Paki.
Pametni prikazovalnik hitrosti, ki je hkrati radarska tabla in števec
prometa, spada v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za
izboljšanje varnosti v cestnem prometu in zmanjšanje povprečnih
hitrosti v naselju. Podatki, ki jih prikazovalnik »Vi vozite« zbira,
se bodo uporabljali za načrtovanje različnih ukrepov urejanja
prometa na širšem območju lokacije, kjer je nameščen.
Na ta način bodo poti predšolskih in osnovnošolskih otrok ter
drugih pešcev odslej varnejše.

OBVESTILO
Občinska uprava

V petek, 28. 9. 2018, bo potekala svečana otvoritev dveh
zaključenih projektov, in sicer rekonstrukcije nivojskega prehoda
na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na progi št. 31 Celje–
Velenje (nivojski prehod v Paški vasi) ter mostu v Rečici ob Paki
skupaj z novozgrajenimi pločniki, ki ju je Občina Šmartno ob
Paki izvedla v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ter izvajalcem
VOC Celje, d. d.

Utrip občine
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ŠE 365 DNI
Jerneja Žagar

V Šmartnem ob Paki namenjamo varnosti ene najbolj ranljivih
skupin udeležencev v prometu – otrok – veliko pozornosti. Letos
se zato že drugo leto zapored priključujemo preventivni akciji ŠE
365 DNI. V sodelovanju z AMZS, ki je pobudnik akcije, OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki, DLT/AMD Šmartno ob Paki, SPV občine
Šmartno ob Paki in Občino Šmartno ob Paki bomo opozarjali, da je
za varnost udeležencev v cestnem prometu potrebno skrbeti celo
leto in ne samo nekaj dni ob začetku šolskega leta. V križišču pri
Občini nas obiščite v četrtek, 30. 8. 2018, med 13. in 14. uro, saj se
nam bosta ta dan pridružili tudi maskoti AMZS, podarili pa bomo
tudi kakšno darilce.

PRED

pridobivanja glinice, ki še vedno velja za glavni industrijski proces
za pridobivanje aluminija in glinice.

Pred Bayerjevo vilo v Rečici ob Paki
so v spomin na Carla Josefa Bayerja
postavili spominsko ploščo. V četrtek,
19. julija 2018, sta jo slovesno odkrila
župan Občine Šmartno ob Paki Janko
Kopušar in potomec avstrijskega
kemika Wolfram Bayer.
Carl Josef Bayer je bil pomemben
kemik in izumitelj, ki je v našem kraju
kupil veliko ozemlje in dal v Rečici ob
Paki zgraditi vilo, v kateri je s svojo
številčno družino živel do svoje smrti leta 1904. Wolfram Bayer
je povedal, da je za velikega iznajditelja in za njegovo družino
izrednega pomena leto 1887. Takrat je patentiral osnovo za
postopek pridobivanja aluminija. Pet let kasneje, leta 1892, je
patentiral celoten, dokončno izoblikovan Bayerjev postopek

Slovesnega dogodka so se poleg številnih domačinov udeležili
tudi gostje iz Avstrije, Bayerjevi potomci. S sabo so prinesli sadiko
rdečecvetnega divjega kostanja, ki so jo z županom posadili na
vrtu za vilo. Program so s pesmijo in dobro voljo popestrili otroci
iz vrtca Sonček Šmartno ob Paki in harmonikaš Ambrož Goličnik.

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE
BAYERJEVO VILO V REČICI OB PAKI
Občinska uprava

DRUŽINA BAYER PODARILA DONACIJO VRTCU SONČEK ŠMARTNO OB PAKI
Občinska uprava

Člani družine Bayer iz Avstrije, ki so se udeležili dogodka ob odkritju spominske plošče, so bili nad odzivnostjo in pomočjo Občine ter
posameznikov, ki so sodelovali pri projektu, izjemno navdušeni. V znak zahvale so vrtcu Sonček podarili sredstva za nakup igrač. Na
dogodku se jih je namreč najbolj dotaknila mladostna energija otrok iz vrtca, ti so prisotne pozdravili z ubranim prepevanjem.
Župan je kupljene igrače otrokom in vzgojiteljicam predal v torek, 7. avgusta 2018. Ob tem jim je prenesel tudi pozdrave in zahvalo
družine Bayer. Predaje se je udeležil tudi ravnatelj Osnovne šole bratov Letonja. Otroci so se nove zaloge igrač neizmerno razveselili in
paketi nikakor niso ostali dolgo zaprti.

SEPTEMBER, OKTOBER 2018
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Pestro in družabno

LEPO JE BITI MUZIKANT
Marjana Boruta, KD Gorenje

Tudi letos je Kulturno društvo Gorenje povabilo na ogled
predstave v Poletno gledališče Studenec.
Tako kot vsako leto je bil avtobus poln obiskovalcev. Že pogled
na pokrito gledališče je pokazal, da je predstava razprodana do
zadnjega sedeža. In se je začelo. Naslov predstave je bil Lepo je

biti muzikant. To je zgodba o mladostnih sanjah, prijateljstvu,
ljubezni pa tudi o življenjskih preizkušnjah, o ceni slave. Vse pa
prežema glasba, ki jo poznamo in radi poslušamo ne glede na
leta. Lepo je biti muzikant je igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika
ob 65-letnici njunega ustvarjanja. Njun bogat opus navdihuje
mnoge glasbenike in poslušalce vseh generacij. Tisti, ki že leta
obiskujemo predstave v Poletnem gledališču Studenec, se tja
vedno znova radi vračamo. Pridružite se nam naslednje leto.

STROKOVNA EKSKURZIJA VINOGRADNIKOV V
ČRNO GORO
Alojz Slemenšek

V začetku junija smo se vinogradnice in vinogradniki odpravili na
strokovno ekskurzijo v Črno goro.
Po naporni nočni vožnji se je zelo prilegla degustacija dobrih vin v
vinski kleti Zenta – Vučinič blizu Podgorice. Popoldan smo obiskali
največjo klet v Črni gori podjetja Plantaže, ki ima najbrž tudi največ
vinogradov, in sicer 2300 ha oziroma približno 11.000.000 trsov.
Največ vinogradov je na nekdanjem vojaškem letališču, ena od
kleti pa kar v nekdanjem hangarju. Vina imajo, kot že omenjeno,
odlična.
Naslednji dan dopoldne smo po ogledu Podgorice obiskali vinsko
klet Radevič, ki je v lasti zdravnika kirurga, ki je delal na Kitajskem,
v Južni Afriki in drugod, vendar si je vedno želel živeti na svojem
posestvu z vinogradom in uspelo mu je. Ima vrhunsko tehnologijo
in prideluje izredno kakovostna vina, ki jih izvaža po celem svetu
po za nas astronomskih cenah. Popoldne je najprej sledil obisk
črnogorske prestolnice Cetinje in nato adrenalinska vožnja čez
Lovčen v Njegoše, kjer smo degustirali sir in pršut, nazadnje pa še
vratolomen spust po 25 serpentinah v Kotor. Pot smo nadaljevali v
Hercegnovi ob obali Boke Kotorske in se ustavili na čudoviti lokaciji
v kleti Vinarije Manastir Savina. Odlična degustacija, zelo dobra
vina, predvsem pa razgled na Boko Kotorsko, ki je res enkraten.
Takšen razgled imajo menda le redki in mi smo ga imeli, čeprav le
dobro uro.

OD BRESTANICE DO REPNIH JAM
Marjana Boruta

KO ZZB Šmartno ob Paki je letos svoje članice in člane popeljal na
izlet v Brestanico. Pridružili so se nam še člani KO ZZB Braslovče s
podžupanjo Danico Tajnšek in harmonikar.
Najprej smo se ustavili na gradu Brestanica – Rajhenburg in
si ogledali Muzej slovenskih izgnancev. Grad, ki ima bogato
zgodovino, je bil v času okupacije taborišče. Preko tega taborišča
je bilo v izgnanstvo pregnanih 45.000 Slovencev. Po končani vojni
je bil na gradu zapor, od leta 1968 pa služi kot muzej.
Pot nas je nato peljala do Kleti penin Istenič. Isteničevi so prvi

Zadnji dan smo
obiskali Dubrovačke
podrume v Konavlju
pri
Dubrovniku
in klet Pilač v
Vrgorcu in ponovno
degustirali odlična
vina. Strnemo lahko,
da si bomo izlet
zapomnili po odlični
organizaciji, super
izvedbi in predvsem
po
kakovostnih
vinih pri vseh vinogradnikih, ki smo jih obiskali.
zasebni proizvajalci penin po klasični metodi pri nas. Veliko
pozornosti namenijo kulturi pitja penin, ki jo skozi besedo in
degustacijo predstavijo tudi gostom. Ste že slišali za repne jame?
Veste, kaj je to? To so jame, skopane v kremenčev pesek, ki ga
je naplavilo Panonsko morje pred milijoni let. So delo narave in
človeških rok. Ime so dobile po repi, ki so jo shranjevali vanje. Mi
smo si ogledali repno jamo Najger. Jamo so začeli kopati v 19.
stoletju in je ena izmed najlepših jam. S pomočjo domišljije lahko
v enem od prostorov vidite različne podobe. V osrednjem delu
jame lahko poskusite odprta sortna vina. Na pozno kosilo smo se
oglasili v bližnji gostilni in po dobri hrani in pijači ob spremljavi
harmonike nadaljevali pot domov.

PODELITEV
PRIZNANJ
OCENJEVANJA VIN »VINIS«
Alojz Slemenšek

16. junija smo se vinogradnice in
vinogradniki udeležili podelitve priznanj
ocenjevanja vin VINIS (Zveza društev
vinogradnikov in vinarjev Slovenije) v
Trebnjem. Na omenjeno ocenjevanje
smo poslali 16 vzorcev in prejeli eno
bronasto (Peter Krajnc), sedem srebrnih
(Boštjan Kocuvan, Jože Kovačič, Danilo
SEPTEMBER, OKTOBER 2018

Pokleka, Anže Podgoršek, Jože Kugler,
Vinotoč Primožič dvakrat), šest zlatih
(Boštjan Kocuvan, Danilo Pokleka, Jože
Kugler, Ivan Kolar, Alojz Slemenšek
dvakrat) in dve veliki zlati priznanji
(Mihael Fajfar dvakrat), Mihael Fajfar pa
je prejel tudi naziv šampion za dišeči
traminec l. 2013. Uspeh za uspehom tako
dokazuje kakovost vin in trdo delo naših
vinogradnic in vinogradnikov. Iskrene
čestitke prejemnikom priznanj!

Pestro in družabno
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IZLET V ŠMARTNO V GORIŠKIH BRDIH
Konrad Steblovnik

Šmarčani nadaljujemo z izleti iz serije »Šmarčani k Šmarčanom«.
7. junija 2018 smo se odpravili na drugi izlet v Šmartno v Goriških
Brdih.
Ob 6.30 je avtobus na Primorsko odpeljal enainpetdeset
udeležencev. Po prijetni vožnji smo se okrog 8. ure pripeljali do
razglednega stolpa Gonjače v Brdih. Sprejela sta nas predsednik
krajevne skupnosti Šmartno Dušan Bevčar in predsednik društva
upokojencev Kojsko Karlo Turk. Sledila je dobrodošlica z briško
rebulo ter izmenjava pozdravov in daril. Kdor se je odpravil na vrh
razglednega stolpa, se mu je odprl prelep pogled na Brda, Julijske
in Karnijske Alpe, Dolomite, Furlanijo, Tržaški zaliv, Kras, Vipavsko
dolino in Trnovski gozd. Prevzela nas je vodička Tatjana, ki nas
je vodila po Šmartnem in okolici. Ogledali smo si med drugim
Briško hišo in Oljčni bar. Preizkusili smo tudi briško oljčno olje.
Pred nadaljevanjem poti v Klet Brda smo imeli še okusno kosilo. V
Kleti Brda Dobrovo sta nas sprejela direktor kleti Silvan Peršolja in
župan občine Dobrovo Franc Mužič. Z nami je bil tudi naš župan
Janko Kopušar, zato sta si pozdrave in darila izmenjala tudi oba
župana. Direktor nam je razkazal in predstavil klet, čemur je sledila

NA VAŠKIH IGRAH 2018 SLAVILI
ŠMARTNEGA OB PAKI IN PODGORE

EKIPI

Boža Polak

V nedeljo, 1. julija 2018, so na
prireditvenem prostoru pri
gasilskem domu v Šmartnem
ob Paki potekale tradicionalne
vaške igre 2018. V družabnih
igrah so se pomerile ekipe
Šmartno ob Paki, Podgora,
Veliki
Vrh-Gavce,
Slatina,
Skorno in Paška vas. Ekipe so se
pomerile v treh igrah: hoji po
lesu, slalomu in prenosu vode. V družabnih igrah je zmagala ekipa
Šmartnega ob Paki. V vlečenju vrvi so se pomerile le tri ekipe,
Veliki Vrh-Gavce, Podgora in Paška vas. Prehodni pokal je osvojila
ekipa Podgore. Zmagovalna ekipa Šmartnega ob Paki je poleg
pokala prejela tudi kosilo za celotno ekipo, ki sta ga podarila Aleš
in Berta Urlep, s. p. Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Paki
je za vse tekmovalce prispevalo malico in pijačo.

POSTAVITEV KLOPOTCA
Alojz Slemenšek

Sonči po trsju se grozdje zoreče
in tiho v soncu se polni z močjo
in tiho z žlahtnostjo polni se v pesmi,
ki prek goric jo klopotci pojo.
(Janko Glazer, Jesenska pesem)
Članice in člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki smo
izvedli prvo postavitev klopotca. Ob vsakoletnem postavljanju
klopotcev je prav, da vinogradniki ohranjamo spomin na izročilo,
saj klopotec kot simbol slovenskega vinograda nosi žlahtno
sporočilo. Klopotec ni samo tehnična, temveč predvsem slovenska
kulturna dediščina, ki jo v zadnjem času ponovno množično
obujamo. Postavljanje klopotcev predstavlja čas, ko se je nekoč
gospodar, lastnik vinograda, odločal, ali bo dal viničarju odpoved
ali ga bo obdržal še naslednje leto. Klopotec, ta simbol vinogradov
in pokazatelj prihoda jeseni, bo vse do trgatve odganjal ptiče, da
bo na trti ostalo čim več sladkega grozdja.

obvezna pokušina vina. Počasi se je približevala ura odhoda,
zato smo pohiteli še z nakupi vina in češenj ter se odpravili proti
avtobusu. S prijetnimi vtisi in novim znanjem o Goriških Brdih in
njihovih znamenitostih smo se odpeljali nazaj v naše Šmartno ter
si obljubili, da se ponovno srečamo na izletu v naslednje Šmartno
– Šmartno ob Dreti v jeseni tega leta.
Za konec naj še zapišemo, da je bil izlet tako kot vedno odlično
organiziran in vsebinsko bogat, za kar se moramo spet zahvaliti
šmarškemu Društvu upokojencev, predsedniku Avgustu
Reberšaku in seveda organizatorju Marjanu Knezu, ki tudi tokrat ni
zatajil in je izlet odlično organiziral in izpeljal.

INTEGRALNI
TURISTIČNI
ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE

PRODUKT

Boža Polak

Turistično društvo sodeluje v projektu združenih LAS Integralni
turistični produkt zeliščarske dediščine. V sklopu projekta smo
pripravili prvo od dveh delavnic Uporaba zelišč v kulinariki ter
sodelovali na Festivalu zelišč v Mozirju. Dve članici sta se udeležili
usposabljanja za zeliščarja – pridelovalca in v mesecu juniju sta
pridobili certifikat NPK zeliščar – pridelovalec.

Eden prvih, ki je dal idejo za postavitev, je bil Danilo Pokleka,
zato smo to nalogo zaupali kar njemu. Predsednica Društva
vinogradnikov Mojca Praprotnik je predstavila pomen in idejo
postavitve, torej zakaj klopotec sploh postaviti in čemu služi. Prav
tako sta bila nad to idejo navdušena podžupan Janko Avberšek in
predsednica TD Boža Polak. Več, kot bo takšnih prireditev, pestrejše
bo življenje v naši občini. Prireditev je odlično vodila Sonja Juvan,
igranje harmonikarja Timoteja Krefta je navdušilo obiskovalce, še
posebej pa so se izkazali postavljavci klopotca z Danilom Pokleko
na čelu ter pomočniki Anže Podgoršek, Boštjan Kocuvan in Jože
Kovačič. Veter je bil pravi, zato je klopotec takoj zapel svojo pesem,
ki so ji številni obiskovalci z veseljem prisluhnili, kajti klopotajoča
pesem je nekaj posebnega, živi v
dušah vinogradnikov.
Hvala Petračevim – Faniki in Danilu
Pokleka za gostoljubje pri njuni
zidanici, ki je marsikatero grlo
odžejalo in odgnalo lakoto. Naslednje
leto se spet vidimo, verjetno pri drugi
zidanici ali vinogradu v upanju, da bo
prireditev postala tradicionalna.
SEPTEMBER, OKTOBER 2018
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TABORNIŠKE POLETNE DOGODIVŠČINE
Urša Irman

Za mostom levo ... Po cesti z nešteto luknjami do pravljice ... Taborniki
ji pravimo Ribno ... Tudi letos smo po zaključku napornega šolskega
leta nestrpno odštevali do jutra, ko smo polni pričakovanj stopili
na avtobus, ki pelje novi desetdnevni zgodbi, polni nepozabnih
trenutkov in norih dogodivščin naproti.
Manjša skupina naših vodnikov si je ob družbi tabornikov iz Pesja in
Topolšice tokrat zadala precej zahteven izziv ter se do Kajuhovega
tabora v izvidnico nekaj dni prej odpravila peš. Tridnevna hoja s
številnimi žulji in bolečimi nogami jim ni vzela volje, temveč jih je
dodatno podkurila za novo desetdnevno avanturo, ki smo jo tokrat
obarvali s praznično tematiko. Vsako jutro sta nas toplo sonce
in glasen taborniški rog zbudila v nov slovenski državni, verski
ali tradicionalni praznik. Kot se spodobi, smo taborjenje začeli z
novim letom, a letos nekoliko drugače in prvič ne vsi skupaj, saj je
avtobus naših GG-jev obstal nekoliko prej in starejše tabornike
postavil pred izziv tridnevnega bivakiranja do Ribna, ki ni postregel
le z lepotami Blejskega vintgarja in razgledom z vrha Male Ojstrice,
temveč GG-je dodatno obogatil z uporabnim znanjem iz bivanja
v naravi. Naši najmlajši so medtem ob družbi Prešerna na slovenski
kulturni praznik spoznavali kulturo in se v njej različno udejstvovali,
za prijeten zaključek dneva pa si ogledali tudi lutkovno predstavo.
In ker taborjenje brez tistih prvih, skritih simpatij preprosto ne gre,
je bil naslednji dan kot nalašč za vse zaljubljence, saj smo praznovali
Gregorjevo – plesali smo Rim-šim-šim, se slikali s svojimi najbližjimi,
izdelovali gregorčke in pripravili odprto kuhinjo, saj gre ljubezen
nenazadnje prav skozi želodec. Seveda nismo pozabili na veliko noč
in tradicionalno barvanje pirhov, že naslednji dan pa prvomajski čas
izkoristili za prijeten izlet na Bled. Meseci na našem koledarju so tekli
in dočakali smo 25. junij, dan državnosti ter ga v duhu taborniških
volitev preživeli svečano, odmevno in seveda vse prej kot običajno.
Obiskal nas je predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor in
z nami po svečanem zboru, v katerem sta tokrat spevno odmevala
slovenska himna in usklajen korak častnega voda, spregovoril o
domovini, slovenskih praznikih in njihovem pomenu, preizkusil naše
in nekoliko tudi svoje znanje ter vsakemu izmed nas pustil nepozaben
spomin na julijski dan državnosti. Sledil je dan reformacije in noč
čarovnic, ko smo namesto buč raje izrezljali in izpraznili kar lubenice
ter se z njimi še prijetno posladkali. In ker se vsako leto konča z
decembrom, tudi z našim desetdnevnim ni bilo nič drugače. Čudovito
božično jutro je pregnalo vsako sled utrujenosti in nespečnosti ter nas

MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI V
NAJBOLJ VROČIH MESECIH LETA
Amadeja Koren

Ko smo nad poletjem že skoraj obupali, je tudi naše kraje zajel
vročinski val. Mnogi ste v tem času iskali svoj prostor pod soncem
(ali v senci) v številnih turističnih krajih. V Mladinskem centru smo
nadaljevali s počitniškimi aktivnostmi za otroke, s katerimi smo
uradno pričeli na Koncertu za kon'c šole s Challetom Salletom in
praznovanjem 20-ke MC-ja. Tako smo prvi teden v juliju organizirali
počitniške ustvarjalne delavnice. Otroška domišljija se je zrcalila
v morskih bitjih vseh vrst in iz različnih materialov, izdelkih iz
priljubljenih perlic, bleščečih svečnikih in drugih zanimivih izdelkih.
Po izrazito nogometno obarvanem mesecu, smo si v nedeljo,
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napolnilo z energijo za blatni poligon, radodarnostjo za medsebojno
obdarovanje in ekipnim duhom za veliko bitko z vodnimi baloni. Za
vrhunec dneva je, kot se za božič spodobi, z nekaj pomoči gasilcev
zapadel tudi sneg, kar pa ni bilo edino darilo za zaključek taborjenja,
saj smo po enoletnem premoru z vodniškim tečajem pridobili kar
12 novih in zagnanih vodnikov iz različnih rodov, ki so skozi celotno
taborjenje pokazali veliko taborniškega znanja in volje do ustvarjanja
boljšega sveta, zato nas za prihodnje delovanje rodu zagotovo ne bi
smelo skrbeti.
Kljub končanemu taborjenju v Ribnem pa taborniki s poletjem še
nismo zaključili. Naša vodnika Laura in Nik sta se v mesecu avgustu
udeležila tečaja bivanja v naravi ter postala bogatejša za novo
taborniško izkušnjo, ki je temeljila na preživetju v naravi, pionirstvu in
seveda novih, trdnih prijateljskih vezeh. Laura je to poletje zbrala še
več drznosti in poguma ter se poleg omenjenega tečaja udeležila še
Roverwaya, največjega evropskega skavtskega dogodka, ki je tokrat
od 20. 7. do 3. 8. potekal na Nizozemskem, o njem pa je povedala
sledeče: »Naša odprava na Roverway je štela okoli 100 članov, seveda
pa sem se družila s taborniki iz različnih držav sveta, s katerimi smo
sedaj postali dobri prijatelji. Med 4000 taborniki je bilo vzdušje noro
in definitivno bi to izkušnjo v prihodnje še želela ponoviti.«
Poletje se počasi izteka, s tem pa se odpirajo nova vrata in priložnosti
za še bolj nore in nepozabne taborniške dogodivščine, ki jih z novim
šolskim letom ne bo manjkalo.

Foto: Andrej Konovšek
15. julija, na velikem platnu ogledali tekmo finala svetovnega
prvenstva. Končani nogometni evforiji so sledili manj športni
popoldnevi in večeri. Predvsem lahkotni in ležerni. Filmski in
glasbeni. V četrtek, 19. julija, smo vrteli drugi film iz serije poletni
kino pod kozolcem. V mističnem zavetju MC-jevega kozolca smo
vnovič dali priložnost Rodriguezu, glasbeniku iz 70-ih. Ogledali smo
si namreč dokumentarec o zgodbi glasbenika, ameriške rockovske
ikone, ki to nikoli ni bil. Z ogledom filmov na prostem želimo pokazati
pozabljene zgodbe, podirati mite o suhoparnosti dokumentarnih
filmov, prikazati, da nekatera današnja dejstva niso samoumevna.
Želimo odpreti oči, dati idejo, navdušiti. V petek, 10. avgusta, smo
nadaljevali s predvajanjem filmov pod kozolcem. Na platnu se je
vrtela odštekana francoska komedija, ki je pod kozolec privabila lepo
število obiskovalcev. Pridružili so se nam tudi likovniki , ki so od 10. do
19. avgusta v okviru vsakoletne Likovne delavnice Šmartno pri nas
bivali in ustvarjali. Delavnica, ki jo organizira JSKD, vodi pa akademski
slikar Dušan Fišer, je letos potekala pod naslovom Mitologija globalne
vasi. Uradno se je zaključila v soboto, 18. avgusta, ko so udeleženci
v dvorani Marof pripravili osupljivo razstavo, drugačno od vsega,
kar običajno razumemo pod oznako ljubiteljsko slikarstvo. Robotika
in legendarne kocke LEGO so bile za »šmarško mularijo« ponovno
zanimiva popestritev iztekajočih se počitnic. V torek, 21. avgusta, so v
dvorani Marof pod mentorstvom Malih ustvarjalcev sestavljali vrteče
se ptice, lačne krokodile, spretne nogometaše, jadrnice in futuristične
avtomobile ter spoznavali osnove robotike. Da zadnji počitniški
teden mineva kar se da prijetno, v Mladinskem centru organiziramo
še zadnje poletne ustvarjalne urice. Toliko raznolikih izdelkov je
mogoče ustvariti iz materialov, ki jih lahko najdemo kar doma. Tistim,
ki v tem tednu zaključujejo počitnikovanje, želimo kar se da prijeten
skok v šolske klopi, prav vse pa prijazno vabimo na prireditve v okviru
Poznopoletnega festivala 2018.
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NEKAJ MISLI OB GODOVIH V SEPTEMBRU IN
OKTOBRU, O SVETNIKU MESECA IN OBVESTILA
Dekan Ivan Napret

Pozdravljeni, bralke in bralci ŠOP-a. V septembru stopajo v ospredje:
− 8. septembra Marijino rojstvo (mala maša);
− 14. septembra povišanje svetega križa, pri srcu sta nam Gora Oljka
in Sveti Križ nad Belimi Vodami, kamor še vedno romamo za ta
praznik;
− 15. septembra je god Žalostne Matere božje, mnogi ste že obiskali
Stično, Žalostno goro pri Mokronogu ali Preserju, seveda se tudi
doma radi izročamo v Marijino varstvo in se ji priporočamo;
− 21. septembra goduje sveti Matej, evangelist;
− 24. septembra je smrtni in godovni dan blaženega škofa Antona
Martina Slomška, glavnega zavetnika celjske škofije;
− 29. septembra obhajamo god nadangelov Mihaela, Gabrijela in
Rafaela.
Mesec oktober je posvečen Mariji, Kraljici svetega rožnega venca.
Letos mineva 160 let, odkar se je Marija v Lurdu prikazala sveti
Bernardki in po njej naročila, naj molimo rožni venec. Mnogim je ta
molitev ljuba še danes.
4. oktobra se bomo spomnili svetega Frančiška Asiškega, ki je bil
močno povezan z Bogom, poleg tega je bil tudi občudovalec narave
in živali božjega stvarstva. Spomnili se bomo papeža Frančiška, ki je
po njem prevzel svoje ime.
Med svetniki tega meseca je vredno omeniti še svetega Maksimilijana
Celjskega, sveto Terezijo Avilsko, svetega Luko, evangelista, 22.
oktobra pa se bomo s hvaležnostjo spomnili svetega papeža Janeza
Pavla II. Ta je dvakrat obiskal Slovenijo in po njegovi zaslugi je Vatikan
med prvimi priznal Slovenijo kot samostojno državo.
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
Povzemam misli škofa Franca Krambergerja. O liku blaženega škofa
Slomška so številne znanstvene študije že objavljene in še bodo
napisane. Njegove zasluge za slovenski narod imajo neminljivo
vrednost. Njegova napisana beseda, njegova dela, prežeta s preroškim
duhom, njegova škofovska dejavnost in svetniško življenje zaslužijo
našo trajno pozornost in hvaležnost. S srcem in dušo je bil slovenski
rodoljub. V sorazmerno kratkem življenju (1800–1862) je toliko naredil
na verskem, duhovnem, kulturnem, vzgojnem in narodnostnem
področju, da ostaja nepozaben in neizbrisan v zgodovini našega
naroda in Cerkve. Poleg drugih slavnih in zaslužnih mož je prav
njegova velika zasluga, da je slovenski narod na ozemlju naše sedanje
mariborske nadškofije in metropolije ohranil svoj jezik, narodno
zavest, svojo krščansko identiteto. Prežet z evangelijskim duhom se je
Slomšek z vsem srcem zavzemal za obrambo pravic svojega naroda.

Iz Šmarške fare
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Slomšek nam govori …
Nekoč je bogat mož imel edinca, ki ga je zelo majhnega poslal v
tujo deželo. Veliko let je preteklo, oče se je postaral, sin je odrastel in
nista se videla. Oče je zbolel in umrl, veliko premoženje pa zapustil
sinu. Povabili so ga, naj prevzame zapuščino, toda namesto enega
so prišli trije in vsak je trdil, da je pokojnikov sin. Nikjer ni bilo
človeka, ki bi ga prepoznal. Gosposka je ukazala na steber postaviti
podobo pokojnega, trije so morali streljati vanjo in kdor bi zadel
bližje srca, tisti naj bi bil pokojnikov sin. Prvi je zadel desno stran
prsi, drugi je prebodel podobo tik pri srcu, tretji pa je prijel za orožje,
ga prestrašeno odložil ter rekel: »Bog vari raniti podobo mojega
ljubega očeta.« »Ta je pravi sin pokojnega očeta,« je zavpilo ljudstvo in
gosposka mu je z veseljem izročila premoženje. Zato: spoštuj očeta in
mater, da ti bo dobro na svetu in boš dolgo živel.
Ob njegovem godu naj se naših src dotakne Slomškova pesem o
vinski trti, saj ima naša župnija Društvo vinogradnikov in veliko
pevcev:
Na svetu lepše rož'ce ni,
nobene dobre volje ni,
kakor je vinska trta;
da ne bi b'la spošt'vana.
pozimi spi, polet' cveti,
v jesen sodé nataka.
Naše srce razveseli,
povzdigne nam veselje,
Te druge rož'ce tud' cveto,
tud' slabim svojo moč deli,
nobena ni tak' žlahtna:
tolaži naše želje.
en čas cveti, se posuši
in minejo brez sadja.
Otrokom sladko grozdje da,
možem pa dobro vino,
Po hribcih je nas'jana,
za vsakega veselja 'ma
od sonca obsijana,
zato jo vsi častimo.
od kmetiča obrezana,
od Jezusa dar'vana.
Kak' sladko je, poskus'mo zdaj
od vinske trte piti.
Nobene svete maši ni,
Bog ji še tudi za naprej
da ne bi b'la dar'vana,
obilno daj roditi.
Obvestila:
2. 9. 2018, angelska nedelja, ob 10.00 v župnijski cerkvi maša za bolne
in ostarele; naprošeni ste za prevoz tistih, ki nimajo prevoza – hvala.
8. 9. 2018 ob 10.00 škofijski molitveni dan za duhovne poklice v
Petrovčah
15. 9. 2018 – srečanje mladih v Stični, če bo dovolj prijav, bo peljal
avtobus
23. 9. 2018 ob 15.00 Slomškova nedelja v Vuzenici, če bo dovolj prijav,
bo peljal avtobus
7. 10. 2018 – jesensko popoldansko romanje k Mariji Pomagaj na
Brezje
14. 10. 2018 ob 15.00 na Gomilskem srečanje dekanijskih pevskih
zborov braslovške dekanije

Ne sme mimo vas

ŠMARČANI TOKRAT K ŠMARČANOM OB DRETI
Društvo upokojencev Šmartno ob Paki vabi na izlet iz serije
»Šmarčani k Šmarčanom«. Tokrat se bomo podali v Zadrečko
dolino.
V četrtek, 25. oktobra 2018, se bomo zbrali pred supermarketom
Mercator v Šmartnem ob Paki in se ob 8. uri z avtobusom odpeljali
proti Nazarjam.
Najprej bomo obiskali Grad Vrbovec, v katerem so danes med
drugim prostori Občine Nazarje. Pred gradom, ki je dobil ime
po vrbovju, ki je nekoč raslo ob sotočju Savinje in Drete, nas bo
sprejel župan. V istem kraju si bomo ogledali Muzej gozdarstva
in lesarstva in spoznali življenje holcarjev, furmanov, žagarjev
in splavarjev, katerim je les v tistih časih predstavljal edini
vir zaslužka. Po vzponu na grajsko ploščad, razgledno točko,
od koder so Nazarje kakor na dlani, se bomo odpravili še do

Frančiškanskega samostana, kjer nam bo pater Tomaž razkazal
samostansko knjižnico, ki se ponaša z redkimi eksponati. Sledil
bo ogled župnijske cerkve Marijinega oznanjenja in samostana
ter Bohačevega toplarja, velikega dvojnega kozolca, ki je danes
pomemben kulturni spomenik kraja in celotne Zgornje Savinjske
doline. Tam bomo pokušali jedi, ki so značilne za Zadrečko dolino,
in se odžejali s »tokcom«. Po ogledu razstave rokodelcev se bomo
odpeljali do Radmirja, kjer si bomo ogledali cerkev sv. Frančiška
Ksaverja in zakladnico mašnih plaščev z nekaterih evropskih
dvorov. Pot nas bo nazadnje vodila v Šmartno ob Dreti. Tam si
bomo v vaškem jedru ogledali cerkev sv. Martina, po kateri je kraj
tudi dobil ime. Po ogledu si bomo privoščili pozno kosilo, zaključek
izleta pa ostaja zavit v tančico skrivnosti. Predviden povratek v
naše Šmartno je ob 19. uri.
Zainteresirane vabimo, da se na izlet prijavijo v prostorih Društva
upokojencev. To lahko storijo od torka do sobote od 9. do 12. ure.
Cena izleta je 25 € za člane in 30 € za nečlane.
SEPTEMBER, OKTOBER 2018
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PRAVILA
občinskega glasila ŠOP za izrabo
časopisnega prostora za vsebinsko
predstavitev kandidatov in njihovih
programov pred lokalnimi volitvami
2018
Uredniški odbor v skladu z veljavnimi predpisi
in s svojo uredniško politiko omogoča
objektivno, enakomerno in primerno vsebinsko
predstavitev kandidatov in njihovih programov
pred volitvami.

Pri objavi je obvezna najava naročnika vsebinske
predstavitve. Dovoljena je tudi uporaba
logotipa, ki ga mora uredništvu posredovati
naročnik sam in mora biti pripravljen v vektorski
obliki.

ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA NAJ
OSEBNOST LETA
2018

Drugih zapisov, povezanih s predstavitvijo
kandidatov na volitvah, glasilo ŠOP ne bo
objavljalo.

Kot že dve leti poprej, bomo
tudi konec letošnjega leta v
Šmartnem ob Paki izbirali naj
osebnost leta 2018, ki jo bomo
razglasili na prireditvi Pozdrav
novemu letu, 1. januarja 2019.
Pozivamo vas, da nam pošljete
predloge za naj osebnost
leta 2018. 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
pisarna.mc@gmail.com.

Besedila, morebitne fotografije in logotip
morajo biti uredništvu poslane po elektronski
pošti najpozneje do vključno 17. oktobra 2018
na naslov: pisarna.mc@gmail.com.

O vsebini, obsegu, pogojih in načinu novinarskih
prispevkov, ki obravnavajo volilno kampanjo,
odloča uredniški odbor samostojno, objektivno
in uravnoteženo ter v skladu z uredniško
politiko, ki temelji na uredniški zasnovi časopisa.

Uredništvo ne bo z ničemer posegalo v
vsebino posredovanih predstavitev, pridržuje
pa si pravico do jezikovnih oziroma lektorskih
posegov v besedila, za kar bo pridobilo
avtorizacijo naročnikov predstavitve.

Glasilo ŠOP bo za brezplačno vsebinsko
predstavitev kandidatov in njihovih programov
namenil polovico strani za vsakega kandidata ne
glede na to, ali vsebinsko predstavitev pripravi
kandidat, politična stranka ali skupina občanov.

Pravila in morebitna dopolnila bodo objavljena
na spletni strani Javnega zavoda Mladinski
center Šmartno ob Paki.
Uredniški odbor glasila ŠOP

Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 17. 10. 2018 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327
ŠMARTNO OB PAKI. NAGRAJENEC PREJME PRAKTIČNO NAGRADO. NAGRAJENEC PREJŠNJE KRIŽANKE JE MARKO POCAJT,
VELIKI VRH 10, 3327 ŠMARTNO OB PAKI .
SEPTEMBER, OKTOBER 2018
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PREDSTAVLJAMO POZNOPOLETNI FESTIVAL
2018
Amadeja Koren

V času, ko se bo poletje počasi poslavljalo in bo tihoma nastopila
jesen, bomo v Mladinskem centru Šmartno ob Paki tradicionalno
organizirali Poznopoletni festival 2018. Letos bo potekal od 31. avgusta
do 28. septembra in ponudil zanimiv program, ki vas ne bo pustil
ravnodušne. Predstavljamo vam pisano druščino glasbenih gostov, ki
vas bodo za časa festivala zabavali ob petkih. Z nami bodo eden najbolj
prepoznavnih primorskih glasov Slavko Ivančić, za jazzovski pridih
bo poskrbel Big Band Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje,
z bogatimi besedili in poslušljivostjo nas bodo očarali člani skupine
Papir, na mladinski veselici bomo zaplesali ob zvokih priljubljenega
ansambla Spev in mladega ansambla Zažur, za rock poslastico pa
bodo poskrbele skupine Old School, Dry Fish in BO!.

11

bi ustvarjala lepe pesmi – pesmi, ki bi svetu nekaj pomenile in ga še
dolgo razveseljevale. Njihovo ustvarjanje temelji na kakovostni avtorski
izvedbi in na modernejših zvrsteh soula, jazza, bluesa in šansona.
Skupaj z njimi bomo lahko prepevali skladbe »Slutnja«, »Čudež«,
»Srajca«, »Objem« …
Gostje letošnje mladinske veselice v okviru Poznopoletnega festivala
bodo člani domačinom dobro poznanega in zelo priljubljenega
ansambel Spev. Fantje so s svojimi narodno-zabavnimi melodijami
prekrižarili Slovenijo po dolgem in počez in kar težko bi našli veselico ali
festival, na katerem še niso zaigrali, obširen pa je tudi seznam nagrad, ki
so jih prejeli na dosedanji glasbeni poti. Spevovci se ponovno vračajo v
Šmartno ob Paki, kjer jim je bila publika vedno naklonjena in tudi zdaj
se nadejamo pravega narodno-zabavnega odklopa za vse ljubitelje
plesišča in harmonike. Da bo žur zares uspel, bodo pred njimi na oder
stopili člani ansambla Zažur. Mlad ansambel sestavljajo fantje in dekle
iz širše okolice, vsi skupaj pa obljubljajo vroč, čeprav jesenski, večer.
Vabljeni na ples v petek, 21. septembra!
Kot se za pravi festival spodobi, bo konec
Poznopoletnega festivala glasen in udaren. Zadnji
festivalski petek, 28. septembra, bo ponovno
rockovsko obarvan. Oder bo stresla vse bolj
uspešna slovenska rock skupina BO!, družbo pa
ji bosta delali skupini Old School in Dry Fish.
BO!-jevci trenutno promovirajo zelo poslušljiv
tretji album KingKong in se bodo v sklopu turneje
ustavili tudi pri nas, mi pa se že veselimo »Maske«,
»1000 luči« in »Drugega kroga«, ki jih je moč slišati
na slovenskih radijskih postajah. Kot rečeno, bosta
vzdušje prižgali skupini Old School in Dry Fish.
Prireditve letošnjega Poznopoletnega festivala
bodo potekale pod šotorom na prireditvenem
prostoru ob Mladinskem centru Šmartno ob Paki,
le koncert skupine Papir se bo odvil v dvorani
Kulturnega doma Šmartno ob Paki. Celoten
otvoritveni dogodek, koncert Big Banda Glasbene
šole Fran Korun Koželjski Velenje, mladinska
veselica in zaključni rock večer bodo brezplačni,
medtem ko bo prispevek za koncert skupine Papir
znašal 7 €.

Otvoritev Poznopoletnega festivala, ki bo letos v petek, 31.
avgusta, že tradicionalno prinaša šmarško plažo, roštiljado, pestro
popoldansko dogajanje in večerni koncert. Z druženjem bomo
začeli ob 16. uri, ko bodo za najmlajše na »šmarški plaži« na voljo
bazeni za čofotanje, vodne pištole in razne igre, primerne za poletni
čas. Članice Društva prijateljev mladine Šmartno ob Paki bodo za
otroke izvedle ustvarjalne delavnice z morsko tematiko, taborniki rodu
Hudi potok pa jih bodo poučili o osnovah lokostrelstva. Drugi se boste
lahko osvežili s pijačo ali se preizkusili v pripravi hrane na žaru. Ponovno
bomo namreč organizirali roštiljado, v okviru katere bodo prijavljene
ekipe skušale ponuditi različne specialitete z žara. Obiskovalci jih boste
lahko preizkušali od 17. ure dalje. Dogajanje »na plaži« bodo popestrili
nastopi učencev solo petja pod vodstvom Anite Dobnik in plesalci
Plesno-rekreativnega studia M-Dance. Za vrhunec dneva bo ob 20.
uri poskrbel raskavi glas primorskega glasbenika Slavka Ivančića z
uspešnicami »Črta«, »Solinar«, »Ko mene več ne bo« in drugimi.
Na drugi festivalski petek, 7. septembra, bomo prisluhnili ritmom Big
Banda Glasbene šole Fran Korun Koželjski iz Velenja. Zasedba, ki jo
vodi dirigent prof. Jani Šuligoj, v letošnjem letu obeležuje 10. obletnico
delovanja. Mladi glasbeniki imajo s sodelovanjem v orkestru priložnost
spoznati zabavno, predvsem swing, latino in popularno glasbo. Igranje
v jazzovskem orkestru zahteva za razliko od klasičnega drugačen stilski
pristop. Spodbuja se predvsem glasbena kreativnost v smislu jazzovske
improvizacije. Obeta se nam torej nepozaben jazz večer, poln pozitivne
mladostne energije.
V umirjenem ambientu dvorane Kulturnega doma bodo v petek, 14.
septembra, za še en praznik za ušesa poskrbeli člani skupine Papir.
Skupina vrhunskih glasbenikov je bila oblikovana, kot sami pravijo, da
SEPTEMBER, OKTOBER 2018

NAPOVEDNIK DOGODKOV

september, oktober 2018
Vsak ponedeljek
od 16.00 do 20.00, dvorana
Marof
Zumba Big Stars, Plesnorekreacijski studio Mdance
ob 20.00, zumba za odrasle,
Plesno-rekreacijski studio
Mdance
Vsak torek
ob 18.30, dvorana Marof
Vadba IziFit
Vsak četrtek
ob 18.30, Marof – dvorana
Podstrešje
Vadba IziFit

SEPTEMBER
Sobota, 1. september,
pohod PD Šmartno ob Paki na
Križevnik (1909 m) – prijave na
pohod pri članih društva, PD
Šmartno ob Paki
Nedelja, 2. september,
ob 10.00, enodnevno
kolesarjenje
Prijave na 041 776 379 (Miran
Dobravc), KD Gorenje
Petek, 7. september,
ob 20.00, prireditveni prostor
MC Šmartno ob Paki
Poznopoletni festival – koncert
Big Banda Glasbene šole
Fran Korun Koželjski Velenje
(prireditev je brezplačna),
MC Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 10. september,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna
soba
svetniška pisarna SD
Petek, 14. september,
ob 17.00, pod kozolcem MC
Šmartno ob Paki
Letni piknik pred začetkom
smučarske sezone, Klub
športnih navdušencev FC Ana
Drev
ob 20.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Poznopoletni festival – koncert
zasedbe Papir (vstopnina 7 €),
MC Šmartno ob Paki
Sobota, 15. september,
pohod PD Šmartno ob Paki na
Malo Mojstrovko (2332 m)
Prijave na pohod pri članih
društva, PD Šmartno ob Paki
od 8.00 do 12.00, parkirišče
pred supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno
ob Paki
ob 15.00, Martinova vas
Prireditev s povorko konjenikov
in vpreg ob 20. obletnici
Konjerejskega društva Šmartno
ob Paki, Konjerejsko društvo
ŠoP
Torek, 17. september,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi

Petek, 21. september,
ob 19.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Avdicija za Mešani pevski zbor
Šmartno ob Paki, MePZ ŠoP
ob 20.00, prireditveni prostor
MC Šmartno ob Paki
Poznopoletni festival –
mladinska veselica: ansambla
Spev in Zažur (prireditev je
brezplačna), MC Šmartno ob
Paki
Četrtek, 27. september,
ob 17.00, Martinova vas
Prireditev »Bio naravni izdelki –
vir zdravja«, pokušina zeliščnih
pripravkov ob svetovnem
dnevu turizma, TD ŠoP
Petek, 28. september,
ob 20.00, prireditveni prostor
MC Šmartno ob Paki
Zaključek Poznopoletnega
festivala – rock koncert: Old
School, Dry Fish, BO! (prireditev
je brezplačna), MC Šmartno ob
Paki

OKTOBER

Ponedeljek, 8. oktober,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna
soba
svetniška pisarna SD
Sobota, 20. oktober,
od 8.00 do 12.00, parkirišče
pred supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno
ob Paki
Sobota, 27. oktober,
ob 13.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Srečanje starejših občanov in
občank, Občina Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 29. oktober,
od 10.00 do 12.00, dvorana
Marof
Počitniške ustvarjalne
delavnice
Torek, 30. oktober,
od 10.00 do 12.00, dvorana
Marof
Počitniške ustvarjalne
delavnice

Sreda, 31. oktober,
ob 10.00, Spominsko srečanje
Sobota, 6. oktober,
pri Lovskem domu v Skornem
od 9.00 do 12.00, MC Šmartno
ob spominski plošči žrtvam
ob Paki
nacizma, KO ZB Šmartno ob
Menjalnica igrač, DPM Šmartno Paki
ob Paki in MC Šmartno ob Paki
od 14. ure naprej, Martinova
vas
Pozdrav jeseni, TD ŠoP

