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Ne sme mimo vas

VABILO
Vabimo vas, da se udeležite prireditve:

ISKRENE ČESTITKE
OB DNEVU ŽENA

4. rez potomke stare vinske trte
v petek, 1. 3. 2019, ob 16. uri pri občinski stavbi –
Šmartno ob Paki
Ob prisotnosti Slaveka Jenuša, vodje »bračev« z
Malečnika, ki vsako leto izvedejo trgatev stare brajde
na Lentu, bosta trto obrezala Mojca Praprotnik, ki je
kot predsednica Društva vinogradnikov tudi občinska
skrbnica vinske trte, in Peter Krajnc, dosedanji skrbnik
vinske trte. Pred pričetkom reza bo kratek kulturni
program, po končanem uradnem delu pa boste lahko
poizkusili odlično vino članov Društva vinogradnikov
Šmartno ob Paki.

INDUSTRIJSKA PRODAJALNA
ŠMARTNO OB PAKI
Gorenje 1/b,
3327 Šmartno ob Paki
T: +386 (0)3 896 61 27
E: ip.keramika.gorenje@gorenje.com

Vsebina

Moje misli
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VREDNO SE JE POTRUDITI. VSAK DAN.
Tatjana Štancar Poprask

Foto: Jože Miklavc
Napisati nekaj besed kot uvod v mesec
žena in mam je prav posebna naloga, ki
je, priznam, na začetku nisem bila najbolj
vesela. Mnogo rajši kot pisanje o svojem
poslanstvu imam konkretne dejavnosti.
Peka piškotov. Žgečkanje po kosilu, ko
najmlajši željno čaka moje prste na svoji
glavi. Sprehod z mojim Alešem po našem
Skornu. Nabiranje zelišč. Karkoli, samo
da je delo. Marsikdaj slišim pripombo,
kako je meni »fajn«, ker sem cele dneve
doma, delam, kar hočem in kadar hočem.
Da je super, če si sam svoj šef. Fajn mi je.
Cele dneve sem doma, delam, kar hočem
in kadar hočem. In šef je super. Če ne bi
bil super, ne bi bila z njim poročena že
15 let. Pa vendar se jih zelo malo odloči
za tak »fajn« način življenja. Cele dneve
doma pomeni, da sem vedno v službi.
Moja delavnica je kuhinja, kjer ustvarjam
piškote, marmelade, sirupe in druge
zeliščne izdelke. Moja želja iz otroštva, da
bom nekoč kuharica, se je uresničila na
najlepši možen način. Sama si določim,
kaj bom delala in kdaj bom delala. Čeprav,
priznam, velikokrat ni tako. Naročniki so
tisti, ki mi narekujejo tempo in čas dela.
Velikokrat se služba zavleče pozno v
noč ali celo v zgodnje jutro. Tudi skupne
trenutke z mojimi fanti si moram zaslužiti,
izkoristiti takrat, ko lahko. Hvaležna
sem, da so ti trenutki pogosti, da se
kljub delu znam ustaviti in vzeti čas za
tisto, kar je zares pomembno. Vzeti čas
zase, za svojo družino. To šteje. In to je
najpomembnejše. Ko upravljaš svoj posel,
je najtežje najti pravo mero. Dovolj časa
nameniti svojemu delu, da ostane čas tudi
za domače. Ko si na začetku poslovne poti,
ti je škoda vsake zamujene priložnosti.
Z leti spoznaš, da pridejo nove, še boljše

priložnosti. In da je vredno kdaj
reči ne, če to pomeni več časa z
otroki. Ker še vedno sem najprej
mama. In otroci me potrebujejo
zdaj. Ta trenutek. Ne jutri. Vse
ostalo bo počakalo, otroci pa
odrastejo in odidejo po svoji
poti. Ko tole pišem, smo na
pragu počitnic. Ne vem, ali
so jih bolj veseli otroci ali jaz.
Teden dni brez popoldanskih
obveznosti, brez jutranjega
bujenja in hitenja zadnjo
minuto. Spočijejo si tako otroci
kot jaz. Vse je bolj mirno, tiho, počasi. Rada
imam, da se stvari ne odvijajo v vrtincu,
da si lahko vzamem minutko za pogovor
z možem ob kavi. Ti trenutki v dvoje so
dragoceni, tako za naju, kot za družino in
posel. Zjutraj načrtujeva dan, popoldan
ga usklajujeva. To so po navadi tudi edini
deli dneva, ko se vidiva in pogovarjava.
Brez podpore en drugemu bi naša kmetija
ne bila tam, kjer je. Ko sva se pred petimi
leti odločila, da se bomo resno ukvarjali
s predelavo, si nihče ni predstavljal, kam
nas bo to pripeljalo. Niti sanjalo se nama
ni, da bomo postali prepoznavni daleč
naokoli, ne samo v našem Šmartnem.
Ne bom rekla, da je šlo z lahkoto. Bilo je
veliko trdega dela, neprespanih noči in
neskončno prevoženih kilometrov po naši
ljubi Sloveniji. Ampak je bilo vredno. In je
še vedno. Vsak kozarček, ki ga napolnim
z marmelado, vsaka vrečka, v katero
zavežem dišeče piškote, vse mi daje
potrditev, da delam prav. Delam pošteno,
z vsem srcem in strastjo, ki jo premorem. In
verjamem, da je v življenju mogoče uspeti
samo s poštenostjo in trdim delom. Pa
čeprav nas prepričujejo drugače, največ
šteje skromno, mirno življenje. In za to se
je vredno potruditi. Vsak dan.
V mesecu, ki prihaja, bo veliko govora o
ženah, materah, podjetnicah. Vse smo
vredne, da nas omenjajo, o nas govorijo
in nas hvalijo. Zaslužimo si tisti rdeči
nageljček za dan žena in tisti moker
poljubček za materinski dan. Ker smo
posebne, močne, sposobne. Pa čeprav
tega ne pokažemo glasno in jasno.
Pokažimo pa vsak dan, da smo tukaj in
da smo vredne! Vsega spoštovanja in
ljubezni. Naj bo lep marec, pa katerikoli
dan boste praznovale, drage dame!
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izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 3 891 53 77,
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., februar 2019
Avtor fotografije na naslovnici: Lumi Lumi
Naklada: 1400 izvodov
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Utrip občine

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH
STANOVANJ

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA

Obveščamo vas, da je od 25. 2. 2019 do vključno 14. 3.
2019 na spletni strani Občine Šmartno ob Paki http://www.
smartnoobpaki.si objavljen Javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem za leta 2019–2021, kjer
je poleg besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazec.

Obveščamo vas, da je od 27. 2. 2019 do vključno 15.
3. 2019 objavljen na spletni strani občine Šmartno
ob Paki http://www.smartnoobpaki.si Javni razpis za
sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa
v občini Šmartno ob Paki za leto 2019, kjer so poleg
besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazci.

JAVNI RAZPIS ZA MG

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA

Občinska uprava

Občinska uprava

Od 27. 2. 2019 do vključno 15. 3. 2019 je na spletni
strani občine Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.
si objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za
spodbujanje malega gospodarstva – podjetništva v
občini Šmartno ob Paki v letu 2019, kjer so poleg besedila
Javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazci. Sredstva v
skupni višini 3.500,00 EUR so zagotovljena v proračunu
občine za leto 2019 za naslednje ukrepe:
1. spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje
trge
2. spodbujanje usposabljanja in izobraževanja
3. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti ali razvoj
4. spodbujanje novih delovnih mest
5. socialno podjetništvo.

JAVNI RAZPIS ZA MKČN
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 27. 2. 2019 do vključno 15. 3.
2019, objavljen na spletni strani občine Šmartno ob Paki
http://www.smartnoobpaki.si Javni razpis za dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2019, kjer
je poleg besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazec. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v
proračunu občine za leto 2019.

Občinska uprava

Občinska uprava
Obveščamo vas, da je od 27. 2. 2019 do vključno 26. 3.

2019 za ukrepe 1, 3, 4, 5, 6 in do vključno 30. 8. 2019
za ukrep 2, objavljen na spletni strani občine Šmartno
ob Paki http://www.smartnoobpaki.si Javni razpis za
dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v občini Šmartno ob Paki v letu 2019, kjer
so poleg besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazci.
Sredstva v skupni višini 15.000,00 EUR so zagotovljena v
proračunu občine za leto 2019 za naslednje ukrepe:
1. pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena
sredstva
na
kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo,
2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji (de minimis),
4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja (de minimis),
5. pomoč za gozdarstvo (de minimis),
6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in
razvoja podeželja (ostali ukrepi).

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ
Občinska uprava

Obveščamo vas, da je od 27. 2. 2019 do vključno 15. 3. 2019 objavljen na spletni strani občine Šmartno ob Paki http://
www.smartnoobpaki.si Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v občini
Šmartno ob Paki za leto 2019, kjer so poleg besedila Javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazci.
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BOŽIČNO DRUŽENJE Z VINOGRADNIKI
Alojz Slemenšek, Društvo vinogradnikov

V decembru je Društvo vinogradnikov organiziralo tridnevno
prireditev Božično druženje z vinogradniki v Martinovi vasi.
Prireditev se je vsak dan pričela ob 17. uri in je trajala do 22. ure.
Pričela se je s številnimi nastopi otrok iz Vrtca Sonček in Vrtca
Bambi, Osnovne šole bratov Letonja, učencev glasbenih šol, šole
plesa, pevskih zborov in posameznih glasbenikov, za zaključek pa
je nastopila še godba na pihala Zarja iz Šoštanja. Na prazničnih
stojnicah so pridelovalci ponujali domače dobrote in izdelke,
primerne za to obdobje. Zadnji dan smo mes vse obiskovalce
razdelili še torto. Čudovit ambient, pester program, odlična hrana
in pijača, veliko stojnic s kakovostnimi artikli – le kaj naj bi si še
želeli pred prazniki, ki so bili takrat pred vrati.

Hvala vsem, ki ste nas v tistih treh dneh podpirali in se z nami
veselili novega dogodka v Šmartnem ob Paki. Upamo, da bo ta
prireditev odslej vsako leto, kajti druženja ni nikoli preveč.

DELOVNA POKUŠNJA VIN

bolezni vin. Ravno temu, kako odpraviti napake ali bolezni vin pa
je to srečanje tudi namenjeno.

V torek, 15. januarja 2019, smo izvedli prvo delovno srečanje
Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki v letu 2019 z naslovom
»Delovna pokušnja vin letnika 2018«, ki je potekalo pod
strokovnim vodstvom Tadeje Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž.
kmet., s Kmetijskega zavoda Maribor.

Na osnovi delovne pokušnje vin lahko letos spet pričakujemo
odlična vina in odlične rezultate na ocenjevanju vin v aprilu.

Alojz Slemenšek, Društvo vinogradnikov

Srečanja se je udeležilo lepo število vinogradnikov, ki so na
pokušnjo prinesli 57 vzorcev belih in rdečih vin, kar je največ do
sedaj. Očitno je, da se vinogradnice in vinogradniki zavedajo,
da je to delovno srečanje namenjeno predvsem njim in kontroli
kakovosti vina.
Letos smo lahko s slednjo zelo zadovoljni, bela so odlična, prav
tako pa tudi rdeča vina, s katerimi smo imeli prejšnja leta velike
težave. Pri nekaterih vinih so bile ugotovljene tudi napake, redkeje

OBČNI ZBOR DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek

V petek, 1. februarja 2019 smo v dvorani Kulturnega doma
Šmartno ob Paki izvedli redni občni zbor društva vinogradnikov.
Občni zbor je s pozdravom prisotnih pričela predsednica DV
Šmartno ob Paki Mojca Praprotnik ki je najprej pozdravila vabljene
goste, predstavnike društev ter članice in člane društva. Pevci
Moškega pevskega zbora Franc Klančnik, harmonikaša Marko
Juvan in Timotej Kreft ter baritonist Benjamin Radoslovnik so

KAJ PA LEONARDO?
Gledališče pod kozolcem

Ljubitelji gledališča so si lahko v soboto, 16. februarja 2019,
ogledali premiero tragikomedije Kaj pa Leonardo?, avtorja
Evalda Flisarja, v izvedbi Gledališča pod kozolcem. Drama Kaj
pa Leonardo?, ki je postavljena v psihiatrično bolnišnico, nas na
trpko humoren in včasih boleč način nagovarja k razmišljanju, v
kakšnih medsebojnih odnosih živimo kot posamezniki v družbi,
kaj nas dela to, kar smo, kaj pogojuje naše vrednote, predvsem
pa zastavlja vprašanje odgovornosti in etičnosti ter postavlja pod
vprašaj naravo identitete in svobode v družbi, ki jo poganja pohlep.
Tokrat je na režijski stol sedla Andreja Konovšek, kateri je uspelo
odlično povezati trinajstčlansko igralsko zasedbo in zahteven,

izvedli kulturni program, nato pa se je pričel uradni del občnega
zbora. Delovni predsednik zbora je bil Franc Podgoršek.
Predsednica je predstavila poročilo o delu društva, blagajničarka
finančno poročilo in predsednik NO poročilo Nadzornega odbora.
Predstavili pa smo tudi plan dela ter finančni plan za leto 2019.
Predsednica DV Mojca Praprotnik je v izčrpnem poročilu o delu za
leto 2018 poudarila predvsem pripravljenost članic in članov za
delo v društvu, kajti v letu 2018 smo naredili več kot smo načrtovali,
saj smo dodatno izvedli še tridnevno prireditev Božično druženje
z vinogradniki, ki je odlično uspela.
večplasten tekst v dramsko celoto, ki vsakemu gledalcu ponuja,
da jo lahko razume po svoje, tudi v skladu s svojim vrednotami.
Odlično delo je opravila tudi tehnična ekipa, Brane Kolšek, Edi
Povše in Jure Konovšek, ki je poskrbela za vrhunske zvočne in
svetlobne učinke. Za vse tiste, ki si premiere ali ponovitve niso
uspeli ogledati, pripravlja GPK predvidoma konec aprila še eno
predstavo v Kulturnem domu Šmartno ob Paki. Še prej pa nas
čakajo gostovanja po različnih krajih po Sloveniji, kamor bomo
ponesli dober glas Šmartnega ob Paki.
Na tem mestu bi se (še enkrat) iskreno zahvalili vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli k izvedbi naše igre in za vse izrečene čestitke
in spodbudne besede.
»Zdaj bomo stekli do vrat … in zdaj bomo stekli nazaj …« (gospod
Martin)
MAREC, APRIL 2019
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KNJIŽNICA ŠMARTNO OB PAKI
Darinka Bizjak

Krajevna knjižnica Šmartno ob Paki je organizacijska enota
Knjižnice Velenje. Knjižnica uspešno opravlja svojo dejavnost
na območju Šmartnega ob Paki, pogosto pa jo obiščejo tudi
občani sosednjih občin, zlasti iz Velenja in Šoštanja ter širše
okolice. Omeniti moramo, da jo večkrat obiščejo tudi naključni
mimoidoči, turisti, gostje iz Mladinskega centra Šmartno ob
Paki in drugi. Marsikdo je prijetno presenečen nad urejenostjo
knjižnice ter pestrim in bogatim izborom knjižnega gradiva, ki ga
kljub finančnim težavam redno dopolnjujemo.
Poleg osnovnih knjižničnih dejavnosti in nalog, ki jih opravljamo,
si prizadevamo, da bi bila knjižnica prostor prijetnega druženja
in medsebojnega sodelovanja, razvijanja bralne kulture, prostor,
ki prispeva k boljšemu bivanju tako posameznikov kot tudi vse
lokalne skupnosti. Trudimo se, da bi občanke in občani knjižnico
začutili kot hram miru, varnosti, navdiha, izobraževanja, prijetnih
srečanj, ne glede na starost, narodnost, izobrazbo in veroizpoved.
Vsak je dobrodošel. In ker se naša knjižnica nahaja v manjšem

kraju, imamo to prednost, da se obiskovalcem lahko posvetimo
individualno in jim namenimo več časa. Svetujemo jim pri izbiri
knjižnega gradiva, jim ga pomagamo poiskati ter podajamo
informacije iz naših zbirk.
Poleg osnovnih knjižničnih dejavnosti in nalog, ki jih izvajamo
v Krajevni knjižnici Šmartno ob Paki, smo si tudi v minulem
koledarskem letu 2018 prizadevali, da bi bila knjižnica prostor
prijetnega druženja, spodbujanja bralne kulture, sodelovanja
z lokalnimi skupnostmi in vključevanja v vseživljenjsko
izobraževanje.
Želimo si še več dejavnosti v knjižnici, daljšo odprtost, polno
zaposlenega knjižničarja, ki bo lahko zagotovil še kvalitetnejše
knjižničarske storitve ter dejavnosti, kar bo umeščalo Knjižnico
Šmartno ob Paki kot nujno potrebno obliko kulturnega delovanja
v vseh smereh v svojem ožjem in širšem okolju. Prizadevali
si bomo, da bo knjižnica tudi v prihodnje prostor prijetnega
druženja, v katerega se bodo obiskovalci z veseljem vračali.
Upamo, da nam bo uspelo.

LETO 2019 BO V ZNAMENJU BUČ – 2. DEL
Boža Polak, TD Šmartno ob Paki

Daljši dnevi in spomladanske sape naznanjajo, da v deželo počasi prihaja
pomlad. Že razmišljate, kaj in kako boste sejali? Letošnja prireditev
Pozdrav jeseni bo v znamenju buč. Svetujem vam, da posejete čim
več buč nenavadnih oblik, okusov, sort ipd. in se potegujete za glavno
nagrado, vrednostni bon za enodnevni izlet. Da boste lažje vzgojili buče,
vam dajemo nekaj nasvetov za vzgojo buč.
Buča je enoletna tujeprašna rastlina, ki ima na isti rastlini izrazito rumene
moške in ženske cvetove. Pomembno vlogo pri oploditvi cvetov imajo
čebele in tudi čmrlji, ki prenašajo cvetni prah iz moških v ženske cvetove,
iz katerih se kasneje oblikuje plod. Uporaba pesticidov je povzročila pogin
čebel, ki ima za posledico manjše opraševanje buč. Na slabše opraševanje
buč vplivajo tudi slabi vremenski pogoji, saj je takrat dejavnost čebel
zmanjšana. Neoprašene buče sicer rastejo, vendar ne delajo plodov.
Buča ima glavno korenino, ki raste predvsem v globino, in veliko stranskih
in nadomestnih korenin, ki so bolj na površini tal in se razprostirajo tako
daleč kot nadzemni deli buče. Buča požene glavno korenino zelo globoko,
od 40 cm do celo 4 m, da načrpa dovolj vode in hranil, ki jih potrebuje za
svojo rast. Takšen koreninski sistem ji tudi omogoča, da lažje preživi daljše
sušno obdobje.
Po načinu rasti ima buča grmičasto ali vrežasto rast. Vreža ali steblo se
plazi po zemlji in lahko zraste tudi do nekaj metrov. Na bučnem steblu je
nešteto vitic, s katerimi se oprijema podlage ali pa opore. Oblika in izgled
listov ter plodov so odvisni od vrste buče.

grmičasta rast			

vrežasta rast

Buča ima na isti rastlini ločene ženske in moške cvetove, ki se pojavijo v
pazduhah listov. Moški cvetovi so na dolgih, tankih pecljih in se na rastlini
pojavijo in odprejo pred ženskimi. Njihova funkcija je privabljanje čebel in
opozarjanje na cvetenje buč. Ženski cvetovi so na kratkih, debelih pecljih
in iz njih se razvije plod. Vsak cvet je odprt le en dan (10–11 ur). Bučni
cvetovi se odprejo že zelo zgodaj zjutraj, takoj ko se prične daniti. Zapirati
se pričnejo že kmalu popoldan. Število moških cvetov je večje od ženskih.
Zlasti na začetku sezone in v določenih stresnih situacijah (hladno vreme,
deževno obdobje, zelo vroče vreme) prevladujejo moški cvetovi, iz katerih
se plod ne razvije.
MAREC, APRIL 2019
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Buče sadimo na prisojne, pred vetrom zaščitene lege s precej svetlobe.
Močan veter povzroči na rastlini mehanske poškodbe, lomi in razmeče
vreže, onemogoči let čebel in s tem otežuje opraševanje.
Vroča poletja niso najbolj primerna za vzgojo buč. Če bomo seme sejali
na prosto šele po 15. maju, se sadike ne bodo dovolj okrepile, da bi
kljubovale poletni vročini. Izkušnje kažejo, da je bolj primerno posejati
seme sredi aprila v lončke. Sejemo vedno kakovostno, prvovrstno seme.
Lončke postavimo na okensko polico ali v toplo gredo. Od 7 do 14 dni
pred sajenjem na prosto sadike utrjujemo in jih po ledenih možeh (po
15. maju), ko razvijejo 2 ali 3 prave liste, presadimo na prosto. Primerno
je, da to storimo v oblačnem ali deževnem vremenu. Če nimamo prostora
za vzgojo sadik, bomo buče sejali na prosto sredi maja, ko se bodo tla v
globini ogrela na 12 ºC.
Včasih je bolj enostavno, še posebej če ne sadimo veliko buč, kupiti
sadike. Paziti moramo, kakšne sadike bomo kupili. Velika, bujna sadika še
ne pomeni, da je tudi idealna za posaditev. Takšna sadika je bila vzgojena
v preveč idealnih pogojih in bo doživela šok, ko jo bomo posadili na
njivo ali v vrt. Kupujemo le kompaktne in zdrave sadike s simetrično
rastjo, površina listov mora biti dlakava. Dolga bleda stebla sadik in velike
razdalje med koleni na steblu so znak, da je bila rastlina vzgojena na
previsoki temperaturi ali v pretemnem prostoru. Ne kupujemo sadik, ki so
že na videz videti precej slabotne in zaostale v rasti (suhi, rjavi listi). Zelo
pomemben je pregled korenin, ki so pokazatelj prehranjenosti rastline.
Zdrave korenine so bele barve in niso pregoste in preveč stisnjene. Taka
rastlina je dobro prehranjena. Izogibajmo se rastlin s črnimi ali gnilimi
koreninami, ker je bila rastlina premalo hranjena, preveč zalita, lahko pa
je že okužena s kakšno boleznijo.
In za konec še nekaj koristnih nasvetov za pripravo bučnih jedi. Kupujemo
le čvrste, trde in čim manjše bučke. Pri pečenju se izogibamo pretirani
uporabi maščobe, ker jo bučke vsrkajo in so potem težje prebavljive.
Soparimo, kuhamo in pražimo jih le toliko, da se zmehčajo, ohraniti
morajo čvrstost in blag okus, zato tudi ne uporabljamo ostrih začimb,
ki uničijo okus bučk. Čebulo nadomestimo s porom ali česnom. Buče
vsebujejo več kot 95 % vode in so primerne v dietni prehrani.
Naslednjič si bomo pogledati setev buč na prosto, pogoje za rast in razvoj
ter najpogostejše bolezni in škodljivce, ki prizadenejo buče.
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MARIJA ŠTREMFELJ: PREDVSEM ŽIVIM ŽIVLJENJE, POLNO LJUBEZNI
Erika Ažman

V Društvu korak naprej smo gostili Marijo Štremfelj, prvo Slovenko na Everestu, predvsem pa
uglašeno žensko, ki je že od nekdaj mozaik velikih korakov in ljubezni.
Življenje vrhunske alpinistke, gorske vodnice, profesorice biologije, predvsem pa ženske z
jekleno voljo je že od nekdaj preplet prilagajanja, odrekanja, kompromisov in na prvi pogled
nerazumljivih, a izpolnjujočih odločitev. Gibanje v navpičnici je dar, ki ju z možem Andrejem, ne
le velikim alpinistom, ampak tudi velikim človekom, kot poudarja, že desetletja bogati tudi na
preostalih življenjskih ravneh, predvsem v odnosih. Ravno zaradi odprav in občasne odsotnosti
ni njuno življenje nikoli – niti po 40 letih zakona – postalo navada.
Da je korajža ženskega spola in da nosi ime po prvi Slovenki na Everestu, smo se prepričali na
lastna ušesa ob zanimivem pripovedovanju njenih vzponov in tudi padcev.

POGOVORNA SKUPINA ŠMARTNICE
Jožica Šmon, Darinka Bizjak, voditeljici skupine

Človek je usmerjen v sožitje z drugimi, skozi življenjsko obdobje
je to ena njegovih temeljnih potreb. V današnjem času pa postaja
človek vedno bolj osamljen. Prav osamljenost je še posebej
obremenjujoča v tretjem življenjskem obdobju, zlasti če se temu
pridruži izguba življenjskega sopotnika ali kakšen drug neljub
dogodek.
V okviru programa Zveze društev za socialno gerontologijo, ki že
več kot 30 let izvaja program Skupine starih ljudi za samopomoč,

V ŠMARTNEM BOMO IMELI MUZEJ LJUDSKE
TEHNIKE
Emil Šterbenk

AMD Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki že dela s polno paro.
V pritličju klubskih prostorov pripravljamo mali muzej našega
70-letnega delovanja. Za obletnico leta 2017 smo pripravili veliko
dokumentov, fotografij in drugih eksponatov, ki jih želimo dati
javnosti na ogled. Toda najprej »štalca in potem »kravca«, pravijo.
Načrtovali smo, da bi naš žepni muzej odprli že decembra 2018, a
se je izkazalo, da so zidovi preveč vlažni. Zaradi tega smo se najprej
lotili dela in v soboto, 9. februarja, že začeli s sanacijo temeljev in
hidroizolacijo zidov. Nabavili smo že del pohištva, tako da nas od
večjih posegov čakata še obnova električne napeljave z vgradnjo
ustrezne razsvetljave in zamenjava vhodnih vrat. Računamo, da
bomo svečano odprtje uspeli pripraviti najkasneje junija letos.
Sicer pa usklajujemo program za letošnje leto. Imeli smo že dva

PATER GRŽAN: SMEH NAS OSVOBAJA
Erika Ažman

Polna dvorana v Paški vasi in doza smeha, tudi do solz, ko nam
je pater Gržan pripovedoval dogodke, ki so se mu zgodili, in to
smešni dogodki, pravzaprav resnični, ki zbujajo smeh. Z njimi nas
je nasmejal, ne na cenenih banalnostih ali zbijanju šal na tuj račun,
pač pa ob njegovih dogodkih življenja:
»Prosim, prašek proti bolham,« sem rekel.
»Imate psa ali mačko?« me je povprašala farmacevtka.
»Imam bolhe,« sem ji odvrnil.
Veliko veselja do življenja, vedrine, šaljivosti ... pa tudi resnih stvari,
ki pa jih Karel pripoveduje sproščeno, kot človek, ki mu ni težko
povedati, kje je bil, kaj je doživel, o čem je razmišljal, kako je hotel

vas vabimo, da se pridružite pogovorni skupini »Šmartnice«,
katere dejavnost bo usmerjena v krepitev prijateljstva,
medsebojne pomoči, delitve izkušenj, znanj in modrosti. Kraj
Šmartno ob Paki z okolico pa bo z vašo pomočjo postal bolj
prepoznaven na področju medgeneracijskega sodelovanja.
Skupina se bo srečevala enkrat mesečno po uro ali uro in pol v
Knjižnici Šmartno ob Paki. Vabljeni vsi zainteresirani ne glede na
starost, spol … Skupaj bomo brali, delili mnenja in izkušnje, se
vrnili v čas mladosti, skratka se pogovarjali in tudi kaj zapeli.
Pridite, lepo nam bo. Začnemo 12. 3. 2019 ob 18.30. Prijazen
pozdrav!
sestanka in določili termina občnega zbora ter spomladanske
klubske vožnje. Šmarčanom in drugim v tem letu nameravamo
pripraviti še nekaj novosti. Vsekakor osrednji dogodek ostaja
Pilihov memorial, ki bo, kot vedno, prvo julijsko soboto (6. julij
2019).

Dela za sanacijo sten smo začeli že v drugem tednu februarja.
najboljše, pa mu je kljub temu šlo vse narobe ... Ja, vse zgodbe, ki
smo jih slišali, so resnične. Z nami jih deli zato, da bi se ob njegovih
nebogljenostih ne le nasmejali, pač pa se tudi sami mirno soočili z
vsemi svojimi nerodnostmi, se v njih lažje sprejeli in se nasmehnili
v življenje. Eno
izmed napotil, ki
sta mu ga dala
starša na pot, je:
»Nikoli se ne jemlji
preresno. Smeh
osvobaja!«
Ja,
smeh je znamenje,
da smo tudi težje
‘lekcije’ življenja
izkoristili v svoj
prid.
MAREC, APRIL 2019

8

Mladarije

LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE ALI NAJ
BESEDA ŠMARŠKE ŠOLE
Mojca A. Juras, prof., vodja projekta NBŠŠ

Mladarije
Tako smo dobili 15 finalnih besed, med katerimi smo izbirali NAJ
besedo. Spletno glasovanje je potekalo v zadnjem januarskem
tednu in upoštevali smo 423 spletnih glasov. Slovesna razglasitev
in podelitev nagrad je potekala na kulturnem dnevu šole dan
pred slovenskim kulturnim praznikom, ko je bil naš osrednji gost
akademik, izr. prof. dr. Kozma Ahačič, sicer predstojnik Inštituta za
slovenski jezik Fran Ramovš in eden od pobudnikov pred tremi leti
začete vseslovenske akcije Naj beseda.
Čeprav projekt ni bil zasnovan kot tekmovanje, ampak je bil
namenjen nabiranju in deljenju medenih besed, pa je prav, da
omenimo tudi izbrane in nagrajene besede. Naj beseda šmarške
šole je postala beseda DRUŽINA, ki je prejela 48 spletnih glasov, 47
glasov je dobila drugouvrščena beseda HVALA, s 46 glasovi pa sta
si 3. mesto razdelili besedi LJUBEZEN in MAMA.
Devetošolka Lara Podgoršek je 15 izbranih naj besed takole zložila
v verze:

Besede, besede, besede ... Veliko slovenskih pregovorov se nanaša
na besede, kar pomeni, da že ljudska modrost izpričuje, kako
vendarle so pomembne besede, ki jih izrečemo ali pa zamolčimo.
Beseda lahko močneje udari kot pest. Beseda izgovorjena ne vrne
se nobena. In pa strupen jezik je nevarnejši od strupene kače. A
ker so besede kot čebela: imajo med in želo, smo na šoli v okviru
projekta Naj beseda šmarške šole izbirali in izbrali le tiste lepe
besede z medom. Hvala vsem, ki ste sodelovali v projektu; ne
pozabimo namreč, kar srce misli, jezik govori.
V štirih predizborih projekta, ki je potekal v mesecu januarju, smo
sodelovali skoraj vsi, ki se združujemo pod našim smejočim se
sončkom – vsi vrtičkarji, vse naše vzgojiteljice, skoraj vsi zaposleni
na šoli in kar 221 osnovnošolcev, kar je natanko 69 % vseh naših
učencev. Tako lahko rečemo, da je bilo naše nabiranje medenih
besed zares plodno.
In zakaj medene besede? Najprej, ker so besede, kot že omenjeno,
kot čebele, ker imajo želo in imajo med. Mi smo hoteli in z opisanim
projektom še vedno hočemo opozoriti, da lahko z besedami drug
drugega ranimo; še en slovenski pregovor namreč pravi, kar so pri
čebelah piki, so pri ljudeh jeziki ali nekaterih besed se niti z medom
ne da pogoltniti. A ker smo sončna šola in se drug drugega trudimo
vzgajati v dobre ljudi, smo se želeli osredotočiti na lepe besede,
besede, s katerimi se lahko razveselimo, pohvalimo, vzpodbudimo,
razvajamo, raznežimo, se z njimi pobožamo, objamemo. Takšne
so po naše medene besede. Poleg tega pa je bila ravno v mesecu
januarju razglašena tudi slovenska naj beseda, ki je za leto 2018
ravno – čebela.
Misel pravi: Dobro premislite, preden komu izrečete težko besedo,
in ne zamudite nobene priložnosti, da izrečete dobro. Mati Tereza
pa je nekoč rekla: Prijazne besede so lahko kratke in preproste,
njihov odmev pa je neskončen.
Največja vrednost našega projekta NBŠŠ je v tem, da smo se pri kar
nekaj učnih urah skoraj v vseh razredih v vseh triadah pogovarjali
o moči lepih, dobrih, medenih besed.
In predlogov za naj besedo šmarske šole smo v mesecu nabiranja
prejeli zares ogromno. 12- članska strokovna komisija, ki so jo
sestavljali predstavniki učencev, zaposlenih in staršev, je po
svojem ključu – najprej smo po pogostosti avtomatsko v spletni
finalni izbor uvrstili prve tri: ljubezen je bila predlagana 18-krat,
prijateljstvo 12-krat in družina 9-krat, uvrstili še 12 besed, ki so
prepričale z razlago, ob čemer je komisija upoštevala tudi starost
predlagatelja.
MAREC, APRIL 2019

Kaj pravzaprav je ljubezen?
Je sreča v družini,
je strpnost v domovini,
je sonce nad našo Goro Oljko,
je glasba, ki se vije po šoli.
Je veselje zaradi prijateljstva,
je objem vsake mame,
je knjiga, kjer piše hvala.
Strokovna komisija je podelila tudi knjižne nagrade za najlepše
razlage predlaganih besed.
Dejan Bojko, učenec 4. b, je predlagal besedo PRIJATELJSTVO
in jo utemeljil: Za prijateljstvo sem se odločil, ker imam veliko
prijateljev. Prijateljstvo je večno tudi, če se skregaš. Pravi prijatelj ti
da svobodo in ti pomaga.
Nik Legner iz 4. b je za svojo besedo VESELJE napisal: Veselje sem
izbral zato, ker je
dobra in prijazna
beseda.
Veselje
je dober izraz
za človeka, ki ga
osrečuje življenje.
Veselje je beseda,
ki ne le osrečuje
življenje, ampak je
življenje samo.
Nik Pilih iz 3. a je
izbral
besedno
zvezo GORA OLJKA in zanjo napisal, da jo je izbral, ker je v himni
šole, ker jo vsak dan vidi, ker je naša šola pod Goro Oljko.
Taja Vidmar iz 9. b je za svojo naj besedo izbrala besedo MAMA in
zapisala: Moja beseda je mama, ker je moja najljubša oseba moja
mama, ki me podpira in me ima neizmerno rada takšno, kot sem.
Lucija Herlah iz 2. a je izbrala besedo HVALA in zapisala: Če ti kdo
pomaga, mu rečeš hvala, če te kdo posluša, mu rečeš hvala.
Lev An Juras iz 5. b je izbral besedo OBJEM in pri pouku slovenščine
zapisal: To besedo sem izbral, saj je lepa beseda. To počne veliko
ljudi. V objemu se počutim lepo in varno. Vsi se radi objemamo,
objem ti zelo polepša dan.
Avtorjem treh najlepših razlag je dr. Ahačič podelil svojo šolsko
slovnico, ki jo je poimenoval Kratkoslovnica.
3. mesto je zasedla Pija Rutnik iz 5. b za utemeljitev besede
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DOMOVINA. Zapisala je: Ta beseda mi je všeč, ker me spominja na
dom, kraj, kjer živim, in kraj, kjer sem se rodila. Kadar se spomnim
na to besedo, mi postane toplo pri srcu. Ta beseda ima več
pomenov – domovina kot država, kjer živiš, domovina kot kraj. Ta
beseda mi polepša dan, ko jo slišim in se zamislim, kakšno življenje
so imeli moji predniki, ki so se trudili za to, da je nam danes lepo.
2. mesto: Ana Herlah iz 4. a za predlagano besedo LJUBEZEN.
Ana je takole čudovito napisala: To besedo sem izbrala, ker mi
veliko pomeni. Ljubezen najdemo v vsakdanjem življenju. Kadar
z ljubeznijo pišem domačo nalogo, mi lepo uspe. Ljubezen
najdemo na počitnicah, v šoli in med dobrimi ljudmi. Ker se mama
in ata ljubita, smo otroci srečni. Mojo flavto imam zelo rada, zato
jo z ljubeznijo igram.
1. mesto: Luka Zapušek, 5. b: SREČA: Sreča je, ko si doma z družino.
Sreča nikoli ne zapusti srca. Četudi misliš, da te sreča ne spremlja
več in da si najbolj nesrečen človek, vseeno nekje globoko v srcu
sreča leži. Žal te kdaj in kdaj doleti, da je nebo črno kot barva, toda
čez čas sreča zopet prileti.

PRI TABORNIKIH SE SPET DOGAJA
Urša Irman

Novo leto je čas novih priložnosti, ciljev ter izzivov in ker smo
vanj že dodobra zakorakali, smo v rodu z uresničevanjem naših
taborniških ciljev že pridno začeli. 5. januarja 2019 se je ekipa
naših deklet v Sori udeležila tekmovanja Glas svobodne Jelovice
in v ženski kategoriji PP-jev osvojila odlično 2. mesto, za kar našim
puncam iskreno čestitamo. Pestro dogajanje se je odvijalo tudi
za udeležence programa Orli, ki so s pomočjo vodnice Laure
spoznavali osnove bivanja v naravi in svoje znanje na naslednjem
srečanju preizkusili tudi v praksi. V soboto, 9. februarja, je namreč
na Braslovškem jezeru za vse člane rodu potekala rodova
orientacijska preizkušnja, ki je od starejših zahtevala precej
orientacijskih spretnosti, najmlajšim pa sobotno dopoldne
popestrila z obiskom Povodnega moža in Urške, ki sta poleg
taborniških veščin opozorila tudi na pomembnost negovanja
naše kulture.
15. februarja je potekal tudi občni zbor, kjer smo izvedli volitve
in pregledali dogodke preteklega leta, z veliko navdušenja pa se
že veselimo tradicionalnega zimovanja, ki bo letos od 8. do 10.
marca potekalo v Završah.

TIM DOLAR – DRŽAVNI PRVAK
Stanka Dolar

Tim Dolar je učenec 9. razreda OŠ bratov
Letonja. Z atletiko se je začel ukvarjat
jeseni leta 2016 v Atletskem klubu Velenje,
in sicer z metom diska in suvanjem krogle.
Najprej je pridno treniral, si nabiral moči
in pilil tehniko meta. Preizkusil se je na
kakšni tekmi in pridobival izkušnje. V letu
2017/2018 se je udeležil večjih tekmovanj
in dosegel 3. mesto v metu diska in 3.
mesto v suvanju krogle.
V dvorani Novo mesto je 26. januarja 2019

potekalo državno prvenstvo Slovenije
za pionirje, na katerem je Tim dosegel 1.
mesto in osvojil svojo prvo zlato medaljo
v suvanju 4-kilogramske krogle. S tem je
postal državni prvak v svoji kategoriji.
Čestitamo Timu Dolarju za izjemen uspeh
in njegovemu trenerju g. Lampretu!
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ŠTORIJA O SKANDINAVIJI IN NORDKAPPU NADALJEVANJE IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE …
Peter Podgoršek, Ferek
Uspelo je! Nordkapp
dosežen! In to v
lepem vremenu ter
2 dni pred planom.
Takole je bilo: spali
smo le nekaj ur.
Malo čez peto smo
bili že vsi pokonci.
Polarni dan je za
spanje v šotorih kar moteč. Pospravili smo tabor, pozajtrkovali in
gasa po »Northern lights route« proti Norveški. Dotočimo še na
Finskem, ker je »župca« nekoliko ceneje, in korajžno preko tundre
proti Alti. Končno dočakamo tudi prve ovinke in celih 400 m
nadmorske višine! Je pravi užitek odpeljati kak klanec in uporabiti
še nedotaknjen rob obeh gum. Jeleni so še vedno redne ovire
tukajšnjih magistralk. Naštudirali smo tudi, kako »izigrati« mučne
omejitve med 80 in 90 km/h, na sicer krasno urejenih cestah.
Počakaš, da te prehiti kak »lokalc« v avtomobilu in se mu »prilepiš
za rit« ... potem šiba to vseskozi krepko čez 100! Očitno točno
vedo, kje lahko. Res pa na celi furi po Skandinaviji nismo do zdaj
srečali niti ene policijske kontrole, pa si je tudi ne želimo.
Pokrajina je resnično nekaj posebnega. Nizka drevesa, grmičevje,
trava, lišaji. Tajga sčasoma povsem izgine. Temperatura pada za
stopinjo na vsakih 100 km. Ob jutranjem štartu smo imeli 19 °C,
v Alti je že 16 °C, na Nordkappu 13 °C ter močan veter, da smo
krepko oblečeni. Odštejemo 270 kron (28 €) za vstopnico, malo
seveda jamramo, a tip nas
tolaži, da je vreme fantastično
in da imamo po današnjih 580
km res srečo. Parkiramo in na
ogled. Turistov je ogromno.
Avtobusi, kamperji, motoristi,
kolesarji ... Sprehodimo se po
ploščadi, pogledamo muzej,
tunel, film ... Ob izhodu izvemo, da nam karta velja 24 ur in da se
splača vrniti pogledat polnočno sonce, če bo seveda kaj videti.
Za kampiranje bo prehladno. Spustimo se s klifa v zavetrje in po
nekaj km najdemo prosto 3-posteljno hyto (skandinavsko mini
brunarico). Za najem do naslednjega poldneva odštejemo cca 23
€ po osebi. Šefica pravi, da smo ob 17:30 še zgodnji, zato je »fraj«.
Do večera, ki ga itak ni, bo polno vse. To bo prvi pravi počitek po
petkovem trajektu. V hiški je pograd in ena postelja, pa hladilnik
in električna plošča. WC in kopalnica sta 50 m stran, v recepciji se
da tudi kaj pojesti, pa wi-fi naj bi delal. Iz kotlička zadiši ričet ...
okej, pač konzerva, bo pa zato po parih dneh na vrsti topel tuš
namesto reke in postelja namesto spalke. Če vreme pokaže, se ob
polnoči ponovno odpeljemo »na sonce«, v vsakem primeru pa se
nam nikamor več ne mudi. Celodnevne »motomaratone« bodo že
jutri zamenjale užitkarske vožnje proti Lofotom in obali Norveške.
Z nočnim soncem ni bilo nič, razen zadovoljnega »trio smrčanja«.
Pa hvala bogu za napovedano oblačnost, ker se nam res ni ljubilo
voziti nazaj gor. Spali smo kot ubiti. Zjutraj smo si pa vzeli čas,
počasi spakirali, pozajtrkovali, pa spet topel tuš in še enkrat na
13 km oddaljen klif. Zgodaj dopoldan še ni navala turistov in z
motorji smo se kljub prepovedi zapeljali do globusa. Balkanci se
znamo pač narediti »budale« in slike morajo biti!
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Potem se spustimo v
dolino in želimo »podariti«
vstopnice, ki veljajo še do
16 ur. Dva angleška para
ne reskirata, Norvežanu
se pa kar nasmehne. Jutri
bo namreč 30 let, kar je
bil prvič s svojim prvim
motorjem na Nordkappu.
In za obletnico mu
podarimo karto. Ima dopust. 14 dni je že na poti z juga, kjer živi.
Prejšnji teden je pri Bergnu doživel sneg, včeraj pa ga je pri Alti 7
km snemala provida in mu na koncu pobrala 1100 €. Čudno, mi
policistov še nismo srečali. Ceste so čudovite in ugotavljamo, da
nihče ne spoštuje omejitev 80. Tudi mi drvimo vsepovsod krepko
čez 100, sicer bi bili res ovire na cesti.
V DEŽELI SAMIJEV
Današnjih 480 km bi v treh besedah opisal »polarna jadranska
magistrala«, a še za velik kompliment boljša od originalne. Ponovno
opazujem vreme in naravo. Nordkapp je izrazito specifičen: sama
tundra, nobenega drevesa nikjer; četudi je bilo 13 km stran jasno
brezvetrje in 15 °C, se tam zgoraj na klifu podijo oblaki in piha
veter. Danes sicer manj kot včeraj, a vseeno. Močan je vpliv širjav
ledenega arktičnega oceana, ki se tukaj stika s celino.
V 200 km oddaljeni Alti je že 17 °C in ker smo ob fjordu, že
prevladuje gozd. Dolgi fjordi s stranskim zalivi, strmi klifi na
obeh straneh, sneg na planotah in hudourniški vodotoki, ki se v
slapovih stekajo v morje. Fascinantni pogledi nas spremljajo na
obeh straneh ... In že omenjena čudovita cesta, z malo prometa,
speljana preko mostov in skozi predore, kjer bi bil preprosto greh
spoštovati omejitve.
Postanek izkoristimo za obisk avtohtonih Samijev, ki ob cesti
prodajajo svoje izdelke: rogovje, kožuhe, kape, pregrinjala,
obutev, suho meso ... Vse seveda »pridelano« iz severnih jelenov.
Vigvam šotore s preprosto »pečko« na drva imajo kar ob cesti, kjer
prodajajo. Same »stare mamike«. Mladino je že davno odnesel
globalni svet.
Za nočitev postavimo tabor na obali fjorda, s pogledom na
slapove na sosednji strani, lastnim pomolom in ognjiščem. Bi
rekel idealno, če bi vodi in zraku
dodal še 15 °C. Pa komarjev tu na
skrajnem severu ni več. V kotličku
se skuha telečja obara, zraven
pa prežvekujemo suhe koščke
severnega jelena. Nič posebnega
... Pač žilavo meso za žilavo ceno.
Smo pri kraju Kafjordale, nekaj 100 km pred Narvikom, na poti
proti Lofotom. Vreme je lepo, od 15 do 18 °C. Med fjordi je tudi
zavetrje. Nocojšnje prenočišče je na tako slikovitem mestu, da
nam preprosto ni za spanje. Pozno v »noč« ob ognju opazujemo
sonce, ki nikakor noče zaiti.
LOFOTSKO OTOČJE
Pozdrav z Lofotov. Nekaj čez 500 km se je danes nabralo. Je bilo
pa hladno zjutraj pri fjordu, saj smo bili v senci in tik ob vodi.
Ob 5.00 smo vstali, termometer je kazal 8 °C. Najprej smo po
taborniško zakurili, potem zajtrk, pospravljanje kampa ... Pa malo

Pestro in družabno
martinčkanja na soncu, ki je pogledalo izza hriba.
Okoli osme smo že
požirali
kilometre
proti Narviku. Fjordi,
morje,
sneg
na
planotah.
Prazna,
čudovita cesta. Vodo
natočimo na slapu,
ki dere iz hriba.
Temperature so hitro
zrasle na 15 in popoldan na 20 °C. Ponovno se priključimo na
»Northern lights route«, po kateri smo vozili že proti Alti. Kogar
zanima zgolj fura in ga ne mika Nordkapp, svetujem, da se drži
te ceste, ker je preprosto čudovita, hitra in ponudi čisto vse čare
polarnega kroga. V Bjerkviku, kjer se cesta razcepi proti Narviku
in Lofotom, je 19 °C in sonce »dela« s polno močjo. Temperatura
morja je nekje na nivoju Soče in treba se je skopati. Zanimivo, da
nisem edini. Kakih 100 m stran veselo čofotajo lokalni malčki. Ker
sploh nisem nek ekstremist in tudi pozimi še nikoli nisem skakal v
kako vodo, lahko verjamete, da ni bilo mraz, sicer zagotovo ne bi
rinil noter. Aja, pa slanosti praktično ni.
Nadaljujemo proti Lofotom – otočju, ki iz Skandinavije kot
potopljeno gorovje štrli v severni Atlantik, v smeri proti Islandiji.
Med sabo so povezani s številnimi mostovi in predori. To je najbrž
najbolj slikovit del naše poti. E6, ki jih povezuje, se vije »cikcak«
enkrat na eni in enkrat na drugi strani slemen. Na SZ nas biča
močan veter in 12 °C, na JV obali, ki je obrnjena proti celini, je
prijetneje – vetra je manj in 15 °C. Notranjost otokov je polna jezer.
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Na zavetrni strani se pojavlja gozd, na izpostavljenih prevladuje
tundra. Opazil sem tudi nekaj pokošenih in »zbaliranih« travnikov
ter črede ovac, namesto severnih jelenov. Glavna oziroma edina
gospodarska panoga, poleg turizma v kratkem poletju, pa je
seveda ribištvo. Standard je visok. Za veliko in malo pivo ter ledeno
kavo (vse iz hladilnika na bencinski) odštejemo cca 11 €.
Ponovno postavimo divji tabor ob cesti, nad jezerom, malo pred
Borgom. Tam si zjutraj nameravamo ogledati muzej Vikingov.
Sonce sije, a je hladno in vetrovno.
Motorje
postavimo
v polkrog, z zunanje
strani nanje pritrdimo
protivetrno folijo, znotraj
postavimo
šotore,
zakurimo in skuhamo
pasulj.
Kaj naj rečem ... Slikovito,
drugačno, pravljično in
vredno vsakega centa.
Jutri bo teden dni, kar smo na poti. Vseskozi čudovito vreme. Kdor
je te kraje že dal skozi, naj nam ne bo »fauš«! Naj nam privošči
in tale zapis bo morda še koga odpeljal v te kraje. Vredno je! Se
oglasimo jutri s trajekta, ki nas bo s skrajnega rta Lofotov odpeljal
na JV proti obali Norveške. Še par dni ostajamo v polarnem krogu.
Čez urco ali dve bom splezal v svoj šotor in sonce bo pogumno
razsvetljevalo »noč« na Lofotih.
SE NADALJUJE …
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TAK, HEJ DÅ SVERIGE!
Marjan Knez

V petek, 8. 2. 2019, zvečer smo se štirje športni navdušenci podali
v Åre na svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Po nočni vožnji
z avtom do Münchna smo se v soboto zjutraj vkrcali na letalo
za Oslo. Iz norveške prestolnice smo po nekajurnem postanku
odleteli na sever. Na letališču v nekdanji prestolnici Vikingov,
Trondheimu, smo najeli Toyotin hibrid in se po zasneženi cesti
odpeljali v noč proti vzhodu. Do 150 kilometrov oddaljenega
švedskega smučarskega središča smo rabili debele tri ure. Tam
zgoraj pozimi ceste le splužijo, o kakšni soli in pesku, ki bi ju
posipali po cestah, ni ne duha ne sluha. Ekološka vožnja za dobre
živce! Seveda severnjaki vozijo z »žeblji« na gumah, t. i. ježevkami.
Po adrenalinski vožnji nas je čakalo stanovanje v centru kraja, naš
nov navijaški dom za naslednjih osem dni.
V nedeljo, 10. 2., ko je bil na vrsti ženski smuk, ena od šestih tekem,
ki smo si jih ogledali, so bili od Slovencev na glavni tribuni poleg
nas le še ptujski kurenti. Z zvonci in poskakovanjem so odgnali
»zle duhove«, mi smo razvili zastave ter navili glasilke in Ilka je
zmagala. Čudovito!
Z našo Ano vandramo po svetu že sedemnajsto leto! Bili smo
na štirih olimpijskih igrah, šestih svetovnih prvenstvih in nešteto
tekmah svetovnega pokala. V Åreju smo bili že trikrat. A letos je Ani
poškodba 8. 1. preprečila nastop, mi pa smo pot na sever zastavili
že lani oktobra. Tako je to! Kot goreči športni navdušenci smo bili
vseeno nagrajeni z zlatom in srebrom naših smučark in smučarjev.
Naši zastavi sta podpirali Ilko in Štefana. Bili smo na podelitvi
medalj, s svetovno prvakinjo smo peli Zdravljico. Noro! Nazdravili
smo tudi Štefanu za njegovo srebro v alpski kombinaciji.
Res, da Ana ni nastopila na prvenstvu, a bila je v pogovorih ob

srečanjih s tovarišicami
iz
reprezentance,
trenerji,
vodstvom
ekipe in novinarji z
nami. Poslali smo ji
skupinsko fotografijo z
željami za čimprejšnjo
vrnitev
na
bele
strmine.
Teden je hitro mineval,
vreme se je skisalo,
sonce se je skrilo.
A pogumni imajo
srečo! Veliki smučar,
Ingemar Stenmark,
ki je bil v družbi
švedskega kralja v naši
bližini na tribuni, si je vzel minuto časa za nas. Skupna fotografija
z Elanovim šampionom je pregnala zunanjo turobnost. Ko sva z
Avgustom v vinoteki nazdravila naši sreči, 12 evrov za 1 dcl rujnega
vina niti ni bila pretirana cena.
Vsega lepega je enkrat konec. V nedeljo, 17. 2., smo ponovili
vajo našega potovanja, la da smo tokrat potovali proti ekvatorju.
V bavarski prestolnici smo pospravili še zadnji sendvič in se
odpravili z avtom v noč. Čez Solnograško in Koroško na sončno
stran Karavank in Pece. Jutranje poskakovanje avtomobila nas
je ohranjalo budne … Danes smo srečni. Bili smo ambasadorji
domovine; ljudje se skoraj več ne motijo, ne zamenjujejo nas za
Slovake. Na tistih zelenih zastavicah piše I FEEL SLOVENIA, čutim
Slovenijo, čutim ljubezen. Uspelo nam je in tudi vam, bralcem,
ki ste bili prek tega zapisa z nami. Tak, hej då Sverige! (Hvala,
nasvidenje, Švedska!)

Med ljudmi

TRIDNEVNI IZLET PRIJATELJSTVA NA
HRVAŠKO

V maju vabljeni na tridnevni
izlet z avtobusom na Hrvaško k
rojakom iz slovenskega kulturno
posvetnega društva »Bazovica«
na Reki.
Letos bomo za vikend od 10. do
12. maja obiskali Kvarner: tretje
največje hrvaško mesto Reko, kjer bomo obiskali naše rojake,
romarsko središče Trsat nad Reko, Opatijo, otok in mesto Krk, kraj
Vrbnik, ki je znan po vinu, z ladjice si bomo ogledali kvarnersko
obalo …
PROGRAM IZLETA:
KVARNER – REKA, TRSAT, OPATIJA, KRK in GORSKI KOTAR (10.–12.
5. 2019)
1. DAN: SLOVENIJA–REKA–TRSAT–OPATIJA
Odhod avtobusa ob 6. uri. Vožnja mimo Ljubljane, Postojne,
Ilirske Bistrice in naprej na Hrvaško. Nadaljevanje poti do
tretjega največjega hrvaškega mesta Reke. Krožna vožnja po
mestu in postanek v središču mesta. Sprehodili se bomo do
mestne hiše, katedrale in obiskali druge mestne znamenitosti.
Srečanje s Slovenci na Reki. Po ogledu sledi vožnja do Trsata,
znanega romarskega središča nad Reko. Nekaj prostega časa za
kavo in nadaljevanje vožnje ob morju do Opatije, ki jo še danes
imenujemo »stara dama« hrvaškega turizma. Spoznali bomo
bogato zgodovino opatijskega turizma. Nekaj prostega časa.
Sledi nastanitev, večerja in nočitev.
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2. DAN: IZLET NA KRK
Po zajtrku sledi vožnja do Krka. Sprehod po mestecu Krk. Mesto je
bilo naseljeno že v prazgodovinskem času in identificirano v času
antične Grčije. Iz rimskih časov so ohranjeni ostanki term, obzidje,
mozaiki in deli stavb. Najpomembnejši kulturnozgodovinski
objekt v mestu je romanska katedrala, zgrajena v začetku 12.
stoletja, na ostankih starokrščanske bazilike iz 5.–6. stoletja. Od
drugih zgodovinskih spomenikov je potrebno omeniti: kvadratni
obrambni stolp iz 12. stol., dele obzidja iz 15. in 16. stol., cerkev
Gospe od Zdravja iz 12. stol. in razvaline cerkve sv. Lovra. Nato
se bomo zapeljali v Vrbnik, znano po vinu Žlahtnina. Čas za
organizirano kosilo. Popoldan nekaj prostega časa. Vrnitev v
hotel. Večerja in nočitev.
3. DAN: KVARNERSKA RIVIERA–FUŽINE–SLOVENIJA
Po poznem zajtrku sledi vožnja z ladjico po kvarnerski obali
(enourna vožnja). Nekaj prostega časa. Opoldne bomo nadaljevali
na območje Gorskega Kotarja in obiskali izletniški kraj Fužine,
prvo gorsko turistično središče Hrvaške in kraj z največjo količino
padavin na Hrvaškem. Nadaljevanje vožnje mimo Delnic in Broda
na Kupi do Slovenije in nadalje mimo Kostelskega in Kočevskega
proti Ljubljani. Domov bomo prispeli v večernih urah.
INFORMACIJE: 041 395 958 (Marjan Knez)
PRIJAVE: 041 395 958 (Marjan Knez), Mladinski center Šmartno
ob Paki (064 167 940, pisarna.mc@gmail.com)
CENA in PLAČILO:
1. OBROK: 100 € – plačali ga boste do 1. aprila 2019

2. OBROK: 70 € ali 75 € (odvisno od števila prijavljenih) –
plačali ga boste do 1. maja 2019

Med ljudmi

ANSAMBEL ŠEPET – RANJENO SRCE
Ansambel Šepet deluje
pod okriljem Zasebnega
glasbenega centra Goličnik.
Sestavljajo ga Lara Voler,
Aljaž Goličnik, Nace Grudnik,
Rok Sedovnik in vodja
Robert Goličnik.
Leta hitro bežijo in tudi
Šepetovci niso več novinci na narodno-zabavni sceni. V petih letih
so posneli številne skladbe, med katerimi je najbolj odmevala
SEDEM PETKOV s festivala Slovenska polka valček 2017.
»S polko smo na festivalu dosegli drugo mesto, a smo ponosni, da
je na medmrežju najbolj gledana in poslušana skladba festivala. Ta
uspeh na festivalu nam bo zagotovo ostal v zelo lepem spominu. To

13

nas močno žene, da delamo, ustvarjamo in vadimo naprej. Že leta
2017 smo na omenjeni festival poslali tudi valček. Obe skladbi je
komisija izbrala v ožji krog, a so se takrat odločili za polko Sedem
petkov. Ker smo verjeli v valček, smo skladbo pospravili v predal in
ko smo izvedeli, da festival Slovenska polka valček 2019 bo, smo jo
še enkrat posneli, poslali in izbrana je bila med 12 najlepših valčkov.«
RANJENO SRCE / Romana Cafuta / Romana Cafuta
Ja, naš Robert je pred leti prestal operacijo na srcu in smo zanj
močno trepetali, saj nam je med operacijo že odhajal. Ni manjkalo
veliko, pa ga več ne bi bilo in zagotovo tudi Šepeta ne. A Robert je
borec, ki se je vrnil, ozdravel in zdaj delamo dalje, bolj kot bi sicer.
Srce je srce … Ko nam je avtorica Romana Cafuta prinesla
besedilo skladbe RANJENO SRCE, smo ugotovili, da se mnoge
bolezni lahko pozdravijo, tudi tako huda, kot jo je prestal Robert,
a razočaranje v ljubezni NIKOLI.

Nagrajenci glasovanja za NAJ OSEBNOST LETA 2018:

• Sandra Verdev
• Drago Drev
• Janez Zagajšek
Vsem iskrene čestitke! Nagrade bodo nagrajenci tokrat prejeli po pošti.
Iz šmarške fare

NEKAJ MISLI O SVETNIKU MESECA IN
OBVESTIL ZA MAREC IN APRIL 2019
Dekan Ivan Napret

Spoštovane bralke in bralci občinskega glasila ŠOP. Vse lepo
pozdravljam in se z vami veselim pomladnih mesecev marca in
aprila, ki jima v aprilu sledi največji praznik velika noč. V Cerkvi
obhajamo leto mladih. Mladi v sebi nosijo pečat svoje družine,
staršev, šole in učiteljev. Za svetnika meseca sem izbral sv. Janeza
Krstnika de la Salle – 7. aprila bo 300 let od njegove smrti. Velja za
ustanovitelja reda bratov krščanskih šol ali šolskih bratov. Njegova
zasluga je, da je revnim in zapuščenim otrokom preprostih ljudi
omogočil učenje po poti dobrodelnosti in da je vzgajal dobre
učitelje. Njegove zamisli in izkušnje so koristile tudi javnim šolam,
ki so zaživele več kot sto let pozneje. Red šolskih bratov še danes
deluje po številnih deželah in šteje nad 10.000 članov.
K delu za ustanavljanje šol je Janeza Krstnika de la Salle spodbudil
pristni krščanski čut. Večkrat je slišal Jezusove besede: »Pustite
otroke k meni, takih je nebeško kraljestvo.« Rodil se je 30. aprila
1651 kot prvi od desetih otrok. Odločil se je za duhovniški poklic.
Mašniško posvečenje je prejel 1678. Po zgodnji smrti staršev je
moral prevzeti skrb za vzgojo svojih mlajših bratov in sester in
tako se je v njem vzbudilo vprašanje šolstva. Nekateri duhovniki
so v tistem času že skrbeli za šolanje revnih dečkov in deklic,
toda pogosto so bili brez moči, ker niso našli primernih učiteljev,
uporabnih za veliko delo, da v otroku odkrivajo Božjo podobo.
Janez Krstnik de la Salle je od začetka imel šolske opravke za
neko stransko opravilo, pozneje je začutil, da je njegov poklic biti
vzgojitelj in pripravljati druge na vzgojiteljsko službo. Učitelji naj
bodo laiki, ki morajo vsakega otroka učiti in vzgajati, kakor da
izhaja iz kraljevske družine. Ko je leta 1679 steklo delo v njegovi
šoli, ki je imela že prvo leto 40 kandidatov, je začel voditi najprej
učitelje. Janezova šola je dobila ime bratje krščanskih šol ali šolski
bratje. Sestavil je pravila, ki so življenjsko praktična in temeljito
seznanjena z vsakodnevnimi potrebami otrok, po drugi strani pa
naravnana na Božje otroštvo. Leta 1688 je Janez prenesel sedež
nove družbe v Pariz. Njegove šole so se kmalu razširile po vsej

Franciji in se povsod prilagodile krajevnim razmeram. Janez je
okrog sebe zbral odlične sodelavce, s katerimi se je lepo ujemal.
Škofje in župniki so uvideli prednosti, ki so jih pridobili po šolskih
bratih, tudi pri pouku katekizma. Za red je napisal več knjig. Umrl
je na veliki petek, 7. aprila 1719, v matični hiši v Rouenu. Družbo
šolskih bratov je papež Benedikt XIII. potrdil leta 1725, njen
ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle je bil prištet med svetnike
leta 1900, papež Pij XII. pa ga je leta 1950 razglasil za zaščitnika
učiteljev in učiteljic.
Obvestila in hkrati vabila:
7. marec, pepelnica; S strogim postom in obredom pepeljenja
vstopamo k pripravi na veliko noč.
17. marec, papeška nedelja; Obletnica izvolitve papeža Franišiška.
Kaj nam bi rekel ob tem dnevu? Verjetno: »Molite zame.«
Od 19. do 25. marca, teden družine; Vsi nosimo odgovornost za
srečo družin. Nekaj trenutkov ob mašah bomo posvetili družinam
in vzornikoma Mariji in svetemu Jožefu.
7. april ob 13.00 blagoslov motorjev pri Mladinskem centru
14. april, cvetna nedelja in vstop v veliki teden; Starši pripravite
otrokom snope in obujajte spomine na cvetne nedelje v vaši
mladosti.
18. april, veliki četrtek; Jezus je postavil sveto mašo za nas, ker nam
želi biti duhovna hrana in nam v pomoč. TA VEČER JE ZAČETEK
DEVETDNEVNICE PRED SV. BIRMO.
19. april, veliki petek; Dan Jezusove smrti. Večerni obredi nas bodo
povezali s Kristusom, ki nas ljubi – poklonimo mu celodnevni post.
20. april, velika sobota; Kristus v grobu – ob 7.00 vabljeni k
blagoslovu ognja, znamenju še žive naše vere.
Vrstili se bodo blagoslovi velikonočnih jedil ob 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 in 16.00. V Gorenju ob 15.00. Zvečer ob 19.30 obredi
velike sobote.
21. april, VELIKA NOČ; Dan Kristusove zmage nad smrtjo. Ob 7.00
smo povabljeni k velikonočni procesiji in slovesni maši ali ob
10.30. Naj vas ta praznik ob obisku cerkve in velikonočnem žegnu
poveže med seboj. Gospod naj vam podeli svoj mir in blagoslov.
27. april, DAN SVETE BIRME; sobota ob 10.00. Pričakovanja
birmancev se bodo izpolnila. Birmovalec g. kanonik Bernard
Geršak jim bo podeli zakrament svete birme.
MAREC, APRIL 2019
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Ne sme mimo vas

Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 15. 4. 2019 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327
ŠMARTNO OB PAKI. NAGRAJENEC PREJME PRAKTIČNO NAGRADO, KI JO PREVZAME OSEBNO V MLADINSKEM CENTRU.
NAGRAJENKA PREJŠNJE KRIŽANKE JE: MARIJA KONEČNIK, VELIKI VRH 28, 3327 ŠMARTNO OB PAKI. ČESTITAMO!
Ne sme mimo vas

VABILO NA DELOVNO-ČISTILNO AKCIJO 2019
Delovno-čistilna akcija na območju občine Šmartno ob Paki bo potekala v soboto, 30. marca 2019 od 8.00 do 12.00 in se bo zaključila
pri Mladinskem centru z manjšo pogostitvijo. Udeleženci čistilne akcije se zjutraj zberejo na lokacijah, ki so navedene v spodnji tabeli,
kjer bodo predsedniki vaških skupnosti ali njihovi namestniki razdelili nekaj vreč za pobrane odpadke. Vse udeležence prosimo, da sami
poskrbijo za primerno zaščitno obleko, obutev in opremo. Opozarjamo, da se vsak udeležuje čistilne akcije na lastno odgovornost, zato
poskrbite za svojo varnost.
Lokacije zbirnih mest po posamezni vaški skupnosti so prikazane v naslednji preglednici:
VAŠKA SKUPNOST
PREDSEDNIK VS
ZBIRNO MESTO UDELEŽENCEV
GAVCE-VELIKI VRH
DRAGO NEŽMAH
BRUNARICA ŠRD
GORENJE
MIRAN DOBRAVC
KULTURNI DOM GORENJE
MALI VRH
DAVORIN GRUJIĆ
PRI BEVCU
PAŠKA VAS
KLEMEN JEŽOVNIK
STARI GASILSKI DOM PAŠKA VAS
PODGORA
MITJA LOČIČNIK
NOVO PARKIRIŠČE PLANINCEV
REČICA OB PAKI
NINA PODGORŠEK
PRI C1
SKORNO
BERNARDA RADOSLOVNIK
LOVSKI DOM
SLATINA
MATEJ KUMAR
GORENJSKI KLANEC
ŠMARTNO OB PAKI
MARKO RUTNIK
MLADINSKI CENTER
VELIKI VRH-GAVCE
PETER ROGEL
PRI IGRIŠČU
Vabljeni tudi člani društev, ki se pridružijo vaškim skupnostim. To bo običajna delovno-čistilna akcija, torej se čiščenje izvaja ob poteh,
cestah, ob železnici, divjih odlagališčih, nikakor pa to ni čiščenje lastnih domov. Temu je namenjeno zbiranje kosovnih odpadkov po
posameznih gospodinjstvih, ki poteka preko celega leta na klic oziroma naročilnico, ter odprtje zbirnega mesta vsako 1. in 3. soboto v
mesecu. Ob napovedi neprimernih vremenskih razmer (sneg, močno deževje) se čistilna akcija prestavi na soboto, 6. 4. 2019.
VABLJENI!
MAREC, APRIL 2019

Ne sme mimo vas
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MOTOKLUB PACKENSTEIN IN MLADINSKI CENTER
ŠMARTNO OB PAKI PRIREJATA 12.

MOTOZBOR
Z BLAGOSLOVOM
POD KOZOLCEM HIŠE MLADIH

v nedeljo 7. aprila

10.00
11.00
12.00
13.00

Program srečanja:
– 11.00 Zbor motoristov,
– 12.00 Panoramske vožnje,
– 13.00 Moto igre,
Blagoslov motorjev in vseh zbranih
Zabava z ROCK bendom
in zabavnim programom.

Vabljeni motoristi, mopedisti, motoveterani, ljubitelji
starodobnih vozil, …vabljeni tudi vsi firbci in tisti, ki pač takrat
nimate kaj pametnega za počet…
Srečanje so po svojih močeh podprli:
Občina Šmartno ob Paki, Mladinski center Šmartno ob Paki, ter sponzorji
in donatorji, ki bodo predstavljeni na sami prireditvi.
V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO PRIREDITEV V NEDELJO
14. APRILA.

MAREC, APRIL 2019

NAPOVEDNIK DOGODKOV

marec, april 2019
Vsak ponedeljek
od 16.00 do 20.00, MC Šmartno ob
Paki; dvorana Marof
Zumba Big Stars, Plesnorekreacijski studio Mdance
ob 19.30, MC Šmartno ob Paki;
Hiša mladih – dile
Taqime (tapkanje, qigong in
vodena meditacija)
ob 20.00, MC Šmartno ob Paki;
dvorana Marof
Zumba za odrasle, Plesnorekreacijski studio Mdance
Vsak torek
ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
Joga
ob 18.30, dvorana Marof
Vadba IziFit
Vsako sredo
ob 17.00, Hiša mladih – dile
Brezplačne plesne delavnice za
otroke, plesna skupina Allegro
Vsak četrtek
ob 17.30, Hiša mladih – sejna soba
Solo petje

Sreda, 6. marec,
ob 18.00, Hiša mladih – sejna soba
Tečaj pletenja in kvačkanja, MC
Šmartno ob Paki
Četrtek, 7. marec,
ob 19.30, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Koncert Valovi Dalmacije ob dnevu
žena, klapa Kampanel in MePZ
Šmartno ob Paki; KD Šmartno ob
Paki
Nedelja, 10. marec,
ob 17.00, Kulturni dom Šmartno
ob Paki
Komedija Diagnoza: Fotr! – KD
Gornji Grad, (predstava za članice
GZ Šaleške doline v počastitev
dneva žena in materinskega
dneva), GZ Šaleške doline
Ponedeljek, 11. marec,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica, Knjižnica Šmartno
ob Paki
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD

Torek, 19. marec,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Predstavitev knjige Darje Fišer: Biti
jaz 365 dni – Pomočnik pri delu na
sebi, Knjižnica Šmartno ob Paki
Sreda, 20. marec,
ob 15.30, športni park Šmartno ob
Paki
nogometna tekma (U19) NK
Šmartno 1928 – NK Šampion Celje,
ŠD ŠoP
Sobota, 23. marec,
ob 15.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogometna tekma (U17) NK
Šmartno 1928 – NK NŠ Krško, ŠD
ŠoP
Nedelja, 24. marec,
ob 15.00, športni park Šmartno ob
Paki
nogometna tekma NK Šmartno
1928 – ND Dravinja Slovenske
Konjice, ŠD ŠoP
Sreda, 27. marec,
ob 8.30, dvorana Marof
Podjetniški zajtrk, Občina Šmartno
ob Paki in MC Šmartno ob Paki

Torek, 12. marec,
ob 18.30 Knjižnica Šmartno ob Paki
ob 18.00, MC Šmartno ob Paki;
Šmartnice – medgeneracijska
ob 16.00, dvorana Marof
Marof
pogovorna skupina, Knjižnica
Županov sprejem za novorojenčke,
Vodena vadba Šaleškega
Šmartno ob Paki
Občina Šmartno ob Paki in MC
koronarnega kluba
Šmartno ob Paki
Sreda, 13. marec,
ob 18.30, dvorana Marof – dvorana ob 18.00, Hiša mladih – sejna soba Petek, 29. marec,
Podstrešje
Tečaj pletenja in kvačkanja, MC
ob 15.00, športni park Šmartno ob
Vadba IziFit
Šmartno ob Paki
Paki
nogometna tekma (U15) NK
ob 19.30, Hiša mladih – dile
Četrtek, 14. marec,
Šmartno 1928 – NK Fosilum
Pilates
ob 17.00, Hiša mladih - galerija Dile Šentjur, ŠD ŠoP
Pravljična matineja: otroška
Vsak dan
predstava Zlato seme, vstop prost, ob 18.00, Kulturni dom Šmartno
v odpiralnem času knjižnice,
primerno za otroke od 3. leta dalje. ob Paki
Knjižnica Šmartno ob Paki
Zaželena je prisotnost staršev/
Praznovanje obletnic – Prijatelji,
- Drevesni škratki v knjižnici,
skrbnikov, MC Šmartno ob Paki
TD Šmartno ob Paki, ČD Šmartno
razstava v izložbenem oknu
ob Paki
knjižnice (učenci OŠ bratov Letonja Sobota, 16. marec,
(6–8 let) s pomočjo mentorice
od 9.00 do 12.00, parkirišče pred
Sobota, 30. marec,
Blažke Žibret);
supermarketom Mercator
od 8.00 do 12.00, vaške skupnosti
- Čebela, razstava na temo čebela
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
in prireditveni prostor MC ŠOP
(otroci Vrtca Velenje);
Paki
Čistilna akcija, Občina Šmartno ob
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Paki in MC Šmartno ob Paki
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v ob 20.00, Kulturni dom Šmartno
izložbenem oknu knjižnice.
ob Paki
Nedelja, 31. marec,
Koncert Dennis Seaton, MC
zbirno mesto v Martinovi vasi
MAREC
Šmartno ob Paki
Šaleška planinska pot (2. del), PD
Šmartno ob Paki
Petek, 1. marec,
Nedelja, 17. marec,
ob 16.00, pri občinski stavbi v
zbirno mesto v Martinovi vasi
ob 15.00, športni park Šmartno ob
Šmartnem ob Paki
Pohod na Šmarno goro, PD
Paki
4. rez potomke stare vinske trte,
Šmartno ob Paki
nogometna tekma (U19) NK
DV Šmartno ob Paki
Šmartno1928 – NK Zreče, ŠD ŠoP
ob 17.00, Kulturni dom Gorenje
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno
Komedija TOC TOC v izvedbi KD
APRIL
ob Paki
Tuhinj (avtor Laurent Baffie, režija
Predstava profesor Kuzman mlajši, Uroš Bajde), KD Gorenje
Ponedeljek, 1. april,
MC Šmartno ob Paki
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
Ponedeljek, 18. marec,
Svetniška pisarna Liste za
Ponedeljek, 4. marec,
od 14.00 do 15.00, Hiša mladih –
napredek občine
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba sejna soba
Svetniška pisarna Liste za
Učna pomoč za osnovnošolsko
Nedelja, 7. april,
napredek občine
mladino, Medgeneracijsko središče od 10.00 naprej, prireditveni
SAŠA »Generacije pod krošnjo«
prostor MC Šmartno ob Paki
Sobota, 2. marec,
11. motozbor z blagoslovom, MC
ob 15.00, Kulturni dom Šmartno
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Šmartno ob Paki in MK Packenstein
ob Paki
Paki
(V primeru slabega vremena bo
Otroško pustno rajanje z duom
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
prireditev v nedeljo, 14. aprila)
Opala, DPM Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 8. april,
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Sobota, 13. april,
Izlet v Prekmurje, TD Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 15. april,
od 10.00 do 20.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
od 14.00 do 15.00, Hiša mladih –
sejna soba
Učna pomoč za osnovnošolsko
mladino, Medgeneracijsko središče
SAŠA »Generacije pod krošnjo«
Torek, 16. april,
od 10.00 do 20.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Sreda, 17. april,
od 10.00 do 20.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 18. april,
od 10.00 do 20.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Petek, 19. april,
od 10.00 do 20.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Sobota, 20. april,
od 9.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
od 9.00 do 13.00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje
knjig; MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 25. april,
ob 19.00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Proslava v počastitev treh
praznikov (dan upora proti
okupatorju, praznik dela, dan
zmage); ZZB NOB, ZVVS, ZSČ,
Občina Šmartno ob Paki, MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 27. april,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Učka (HR), PD Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 29. april,
od 14.00 do 15.00, Hiša mladih –
sejna soba
Učna pomoč za osnovnošolsko
mladino, Medgeneracijsko središče
SAŠA »Generacije pod krošnjo«

