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JUHUHU, POČITNICE SO TU!
AMD DLT ODPIRA MUZEJ
ŠTEVILNI USPEHI MLADIH ŠMARČANOV
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Ne sme mimo vas

Vsebina

Moje misli

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Župan Janko Kopušar

Čas hitro beži in za
nami je že polovica
letošnjega
leta,
ki pomeni tudi
začetek
novega
mandata.
Tega
se
vsi
dobro
zavedamo,
zato
smo po začetnih
težavah hitro našli
skupen jezik in
zavihali
rokave.
S
predsedniki
vaških skupnosti
smo
pregledali
potrebe in želje na
območju celotne občine. Skupaj smo
ugotovili, da je teh precej, še vedno pa
so v ospredju infrastrukturni projekti, ki
predstavljajo osnovo vsakega razvoja.
To ugotavljajo tudi v drugih podobnih
okoljih, saj je podeželje še vedno »lačno«
naložb bodisi v cestno, komunalno ali
drugo infrastrukturo. Tako je tudi pri
nas, smo pa realni glede izvedbe, saj
poznamo zmožnosti proračuna. Kar
nekaj projektov smo imeli pripravljenih
za izvedbo, zato smo k temu takoj
pristopili in v Rečici dokončali brv
čez reko Pako ter obnovili cesto s
pločnikom in priključkom na regionalko,
v Skornem smo sanirali manjši plaz na
lokalni cesti, v Šmartnem pa skupaj s
KPV zamenjali stare vodovodne cevi z
novimi na odseku proti Malemu Vrhu.
Tu nadaljujemo z gradnjo kanalizacije,
katere odsek bomo zgradili skupaj z
obnovo ceste tudi v Gavcah. Za potrebe
zapiranja železniškega prehoda proti
Slatinam bomo, upam, še letos, začeli
z izgradnjo nadomestne ceste. Pri MC
bomo v okviru projekta LAS, Martinov
svet, s pomočjo EU sredstev zgradili
manjši večnamenski objekt.
Veliko aktivnosti vodimo s pripravo
dokumentacije, v teku so postopki
za sprejem Občinskega prostorskega
načrta, nadaljujemo s potrebnim za
dozidavo vrtca, skupaj z državo pa
vodimo aktivnosti za obnovo državnih
cest in poplavno zaščito Hudega potoka,
upam, da kmalu tudi za ukrepe na reki
Paki. Sodelujemo pri projektu državnih
kolesarskih poti, ki bodo umeščene na
našem območju in za katere imamo
zagotovljena evropska sredstva.
Pomemben prispevek k našemu
delu predstavljajo vaške skupnosti in
društva, ki skrbijo za pestrost dogajanja
skozi vse leto. Njihova vrednost je
še toliko večja, ker vse delo opravijo

prostovoljno in za to porabijo ogromno
prostega časa. Pridobitve, prireditve
in dogodki, ki jih ustvarijo, bistveno
pripomorejo h kakovosti našega
bivanja. Tega se moramo zavedati in po
svojih močeh podpirati njihovo delo.
Dovolj je že, da obiščemo prireditve,
ki jih pripravljajo, oziroma da cenimo
uspehe, ki jih dosegajo. Nikakor pa ne
smemo dopustiti, da se do njihove in
naše skupne lastnine in premoženja
obnašamo neodgovorno. Še zlasti, ko
gre za razna igrišča, otroška in športna,
objekte društev in javnih zavodov
ter druge objekte infrastrukture, ki
jih moramo uporabljati kot dobri
gospodarji, jih zapuščati urejene,
obsojanja vredne pa so vse oblike
vandalizma, ki ga prav tako opažamo v
naši sredini. Potrudimo se, da bodo te
dobrine, pridobljene z javnim denarjem
in odrekanjem posameznikom, vsem
v ponos in jih bomo še naprej zgledno
koristili.
Pred nami so počitnice in dopusti.
Šolarji, dijaki in študentje so opravili
svoje obveznosti, za kar jim izrekam
priznanje, vsem tistim, ki pa ste dosegli
odlične rezultate in posebne uspehe, pa
iskreno čestitam. Preživite brezskrbne
počitnice in naberite potrebno energijo
za ponovni zagon jeseni. Zaposlenim,
podjetnikom, kmetom, upokojencem
in ostalim pa prijetne dopustniške
dni ter da vam bo gospodarsko okolje
naklonjeno, da boste uspeli doseči
zastavljene cilje.
Pričakujem, da se bomo preko poletja
srečevali na raznih dogodkih in
družabnih prireditvah, kamor vas vse
vljudno vabim. Lahko bomo izmenjali
mnenja in se družili, kajti sam se rad
udeležujem različnih dogodkov, tako v
naši občini kot tudi drugje. Na ta način
seveda spoznam in dobim primerjavo
med dogajanjem pri nas in v drugih
okoljih. Lahko sem zadovoljen, saj so
številne zadeve, ki jih organiziramo
pri nas, povsem primerljive s tistimi v
drugih okoljih, mnoge po marsičem
tudi zelo izstopajo. Zato lahko našim
organizatorjem in vsem, ki razne
prireditve pripravljate, samo čestitamo.
Največ pa vam zagotovo pomeni naš
obisk in zadovoljstvo.
Poletje, ki je pred nami, naj nam prinese
obilo lepih in sončnih dni, da bomo
izkoristili vse priložnosti, ki nam jih
ponuja naše domače okolje. Bodimo
pozitivno naravnani in optimistični.
S spoštovanjem.
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ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 64 167 940,
pisarna.mc@gmail.com
Gradivo pripravili: Maja Ažman, Marjana Boruta,
Amadeja Koren, Urban Hrastnik, Mirjam Povh,
Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., junij 2019
Avtor fotografije na naslovnici: Andrej Feldin
Naklada: 1300 izvodov
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Utrip občine

SPREJEM ODLIČNJAKOV PRI ŽUPANU
Občinska uprava

Župan Janko Kopušar je v sredo, 12. junija, priredil sprejem za
učence 9. razreda Osnovne šole bratov Letonja, ki so se zadnje

leto, nekateri pa kar v vseh razredih, izkazali z odličnim uspehom.
Odličnjakov je bilo letos sedem, od teh so bili štirje odlični vseh
devet let osnovne šole. Na sprejemu so se pridnim šolarjem
pridružili tudi oba razrednika, Blanka Slemenšek (9. B) in Zoran
Habot (9. A), ter ravnatelj Bojan Juras. Ob tej priložnosti je župan
pohvalil mlade modrijane ter jim čestital za lep uspeh, ki so ga
dosegli v šolskih klopeh. Predal jim je tudi darila. Odličen uspeh
je po besedah župana dobra popotnica za nadaljevanje njihove
izobraževalne in življenjske poti, na kateri upa, da se jih bo čim
več ustalilo v Šmartnem ob Paki. Tako poklicno kot s stališča
življenja in ustvarjanja družine. Šmartno rabi uspešne ljudi, ki si
želijo in hočejo več. »Kdo ve, morda pa je med vami bodoči župan
ali županja,« je še pripomnil. Zahvalil se je tudi razrednikoma,
ravnatelju in celotnemu kolektivu osnovne šole za skrb in
omogočanje dobrih rezultatov, prav tako pa je pohvalil visoke
uspehe pri obšolskih dejavnostih.
Odlični v devetem razredu: Lara Podgoršek, Rok Jože Pirečnik,
Žiga Matjaž, Taja Vidmar, Manca Trebižan, Hana Bizjak, Klara
Ledinek.
Od tega odlični vseh devet let: Lara Podgoršek, Rok Jože Pirečnik,
Žiga Matjaž in Manca Trebižan.

ŽUPAN JANKO KOPUŠAR NA 3. TEKU POD
POHORJEM
Občinska uprava

Občina Hoče - Slivnica je v nedeljo, 2. junija 2019, organizirala
3. Tek pod Pohorjem, ki se ga je udeležilo preko 400 tekačev in
tekačic. Med njimi je bil tudi šmarški župan Janko Kopušar.
Tek pod Pohorjem je potekal po 10-kilometrski trasi. Sončno
vreme je v občino Hoče - Slivnica zvabilo nekaj več kot 400
tekaških navdušencev vseh starosti. Tekli so tako otroci, skorajda
še v vozičkih, najstarejša tekačica jih je štela celo nekaj več kot 80,
letošnja novost pa je bila podelitev nagrad najboljšim med župani.
Župan Janko Kopušar se je z veseljem odzval vabilu župana občine
Hoče - Slivnica in skupaj z drugimi sodelujočimi župani pretekel
10-kilometrsko razdaljo. Kot pravi, so tovrstni dogodki odlični za
druženje ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Sam se podobnih
dogodkov kot navdušen športnik rad udeležuje, sodeluje namreč
tudi v nogometni ekipi županov, zato udeležba na teku ni bila
vprašanje. Z njo je izkazal podporo županu in občini gostiteljici,
kar je med manjšimi občinami izrednega pomena in spodbuja
sodelovalni duh. Poleg tega pa človek z obiskom drugih občin
dobi vpogled v njihovo delovanje, organizacijo, urejenost raznih
infrastrukturnih zadev in uresničevanje evropskih projektov ter
izmenja mnenja z raznih drugih področij. Za Kopušarja je bil tek
velika preizkušnja, saj takšne razdalje še ni pretekel. Vesel je, da
je sam sebi dokazal, da zmore, in da je kljub naporu pritekel do
konca. Izziv je opravil več kot odlično, saj je konec dneva domov
odnesel medaljo za 1. mesto med župani.
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Utrip občine

PREDSTAVITEV PROJEKTA UREDITVE CEST
Z IZGRADNJO KROŽIŠČA TER UREDITVIJO
KOLESARSKIH STEZ
Občinska uprava

V sredo, 8. 5. 2019, popoldne
je v dvorani Marof potekala
predstavitev
projekta
za
izvedbo
ureditve
regionalne ceste od Vina
do prehoda čez železniško
progo ter občinske ceste
od križišča z državno cesto
na tem delu mimo osnovne
šole do križišča na koncu

nogometnega igrišča.
Na predstavitvi so lepo število občanov nagovorili župan Janko
Kopušar, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za
infrastrukturo Tomaž Willenpart ter projektant podjetja Projektiva
NVG Miran Ugovšek. G. Willenpart je predstavil ozadje projekta,
ki sega že v leto 2008, ko je bil za ureditev regionalne ceste R2426 odsek 7949 Gorenje–Rečica–Letuš v proračun Republike
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Slovenije uvrščen tudi ta investicijski projekt. Investicija zajema
rekonstrukcijo regionalne ceste R2-426 odsek 7949, od km 2.300
do km 2.830 in rekonstrukcijo JP 908001 Log–Šmartno ob Paki do
križišča z JP 908371.
Investitor rekonstrukcije je Direkcija RS za infrastrukturo,
sofinancer Občina Šmartno ob Paki. Projektno dokumentacijo
izdeluje projektivno podjetje Projektiva NVG. Rekonstrukcija ceste
bo zajemala ureditev komunalne infrastrukture, odvodnjavanja,
križišč in priključkov, površin ter prehodov za pešce in kolesarje,
avtobusnih postajališč ter ukrepe za umirjanje prometa in ureditev
prometne opreme. Na tak način se bo zagotovilo bolj tekoč in
varen promet na tem območju. Predvsem pa se bo zagotovilo
večjo varnost otrok na poti do osnovne šole. Pričetek gradbenih
del se načrtuje za leto 2020, zaključek pa v naslednjem letu.
Ocenjena vrednost investicije znaša 1.287.257,07 evrov.
Po predstavitvi so imeli obiskovalci največ vprašanj v zvezi z
umestitvijo kolesarske steze ob regionalni cesti ter plani za
ureditev regionalne ceste v smeri od železniškega prehoda proti
centru Šmartnega ob Paki. Predstavnik projektanta, direkcije ter
župan so zagotovili, da bodo njihove predloge vzeli v skrb in jih
preučili pred pričetkom izvedbe del.
Pestro in družabno

VABLJENI NA 7. PILIHOV MEMORIAL Z
ODPRTJEM MUZEJA

Danilo Arčan, predsednik AMD DLT

Delo AMD Društva ljudske tehnike je letos osredotočeno
predvsem na muzej. Najprej smo izolirali temelje in osušili
zidove v pritličju, kjer postavljamo našo zbirko. Uredili smo tudi
dostop, zamenjali vrata in posodobili električno napeljavo. Vodja
projekta postavitve muzejske zbirke je Jerneja Žagar. Ob pomoči
številnih članov in sodelovanju kustosov Muzeja Velenje delo
odlično napreduje, tako da bo do Pilihovega memoriala vse
nared za odprtje. Tudi na druge aktivnosti nismo pozabili, saj
smo organizirali otvoritveno vožnjo v Gaberke ter se udeležili več
srečanj naših somišljenikov.
7. Pilihov memorial bo potekal v soboto, 6. julija, v Martinovi vasi
od 8. ure naprej. Kot navadno bo na ogled vsaj 60 starodobnih
vozil. Tam bo ob 10. uri na sporedu Pregled kulture oblačenja
zadnjih 70 let (revija v organizaciji Modnega salona Renate Meh).
Po promenadni vožnji skozi naš kraj bodo vozila obiskovalcem na

ogled na parkirišču pred Mercatorjem med 12. in 13. uro. V tem
času bo potekalo svečano odprtje Muzeja 70 let tehnične kulture
v Šmartnem ob Paki. Prireditev bo vodil Jože Krajnc. Prireditev
bomo zaključili s podelitvijo priznanj in kosilom v Martinovi vasi.
Vse to nam ne bi uspelo brez pomoči naših številnih dobrotnikov,
ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.
Vljudno vabljeni!

Vozila na Pilihovem memorialu 2018

PROBLEMATIKA OSEB Z OKVARO SLUHA
Franc Forštner

V sredo, 5. 6. 2019,
smo v dvorani Marof
Mladinskega
centra
Šmartno ob Paki izvedli
poučno predavanje o
problematiki oseb z
okvaro sluha.
Po uvodnem pozdravu
in predstavitvi smo
si pogledali film, ki
prikazuje problematiko oseb z okvaro sluha ter kako pristopiti do
teh oseb in z njimi komunicirati. V nadaljevanju smo na kratko
predstavili postopek pridobitve slušnih aparatov, tehničnih

pripomočkov ter zakonodajo in pravice oseb z okvaro sluha.
Zbralo se je kar nekaj ljudi, pričakovali pa smo jih več, predvsem
zato, ker je predsednik Društva upokojencev Avgust Reberšak
menil, da je ljudi, ki imajo probleme s sluhom veliko več, in bi
jim to zelo prav prišlo. Verjamemo, da je tisti, ki je prišel, izvedel
marsikaj novega in koristnega. Preverili smo tudi slušno zanko,
ki je v tem objektu in ki smo jo predhodno usposobili. Predavala
je Urška Jakop, ki je predstavila pravice in zakonodajo. Milan
Zupanc je predstavil pridobitev tehničnih pripomočkov in prikaz
delovanja, predsednik društva MDGN Velenje Franc Forštner pa
postopek pridobitve slušnih aparatov in njihove ponudnike.
Na koncu smo se pogovarjali tudi individualno. Takšni dogodki so
zelo koristni tako za slišeče kot tiste, ki imajo težave s sluhom, da
izvedo, kar jih zanima.
JULIJ, AVGUST 2019
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Pestro in družabno

OCENJEVANJE VIN DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek

DV
Šmartno
ob Paki, je dne
15.
4.
2019
organiziralo
že
23. ocenjevanje
vin letnika 2018
za svoje člane
v
prostorih
dvorane
Marof
MC Šmartno ob
Paki. Ocenjevalno
komisijo,
v
kateri je sedem
članov, je vodila
Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. kmet. iz Kmetijskega
zavoda Maribor. Vinogradnice in vinogradniki so letos prinesli
v ocenjevanje 89 vzorcev, od katerih je prejelo 49 vzorcev zlato
priznanje in 28 vzorcev srebrno priznanje, 12 vzorcev je bilo
izločenih. Skupna ocena vin je bila zadovoljiva, saj smo dosegli
povprečno oceno 18,11 točke, ki je sicer nižja od lanskega
leta, ampak smo zaradi slabih pogojev v letu 2018 z njo izredno
zadovoljni. Leto 2018 je bilo zelo zahtevno za vinogradnike, saj
je bilo jeseni veliko dežja, trta pa rabi predvsem sonce in to se

RAZGLASITEV REZULTATOV OCENJEVANJA
VIN LETNIKA 2018 IN PODELITEV PRIZNANJ
Alojz Slemenšek

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je v petek, 17. maja
2019, organiziralo prireditev »Razglasitev rezultatov ocenjevanja
vin letnika 2018 in podelitev priznanj« v dvorani Gasilskega
doma Šmartno ob Paki. Po nagovoru predsednice društva Mojce
Praprotnik in kulturnem programu v izvedbi ljudskih pevcev
Prijatelji, harmonikašev Marka Juvana in Matjaža Kovačiča ter
baritonista Benjamina Radoslovnika smo podelili priznanja za
dosežene ocene vina po posameznih sortah. Pri podelitvi so
sodelovali: vinska kraljica Slovenije za leto 2019 Meta Frangež,
podžupan občine Šmartno ob Paki Janko Avberšek, vinski vitez
Ivan Mijošek in predsednica Društva vinogradnikov Mojca
Praprotnik. Letos smo na ocenjevanju dosegli odlično skupno
oceno in sicer 18,11 točke. Podelili smo 49 zlatih in 28 srebrnih
priznanj. Naziv šampion za leto 2019 pa so prejeli: Zvone Šmon
za sorto modra frankinja z oceno 18,22 točke, Jože Kugler za
sorto sauvignon z oceno 18,42 točke in Boštjan Kocuvan za vino
posebne kakovosti chardonay JI z oceno 18,98 točke. Celotno
prireditev je odlično povezoval Franc Fužir.

kasneje pozna na vinu, ki pa je kljub temu izredno kakovostno
in pitno, vsekakor pa brez trdega dela v vinogradu, strokovnega
kletarjenja in stalnih izobraževanj tega ne bi dosegli.
Najbolje ocenjena vina letnika 2018 po sortah:
Beli pinot, Stane Vrbovšek; ranfol, Anže Podgoršek; lipovina, Jani
Kreft; chardonay, Jože Kugler, Danilo Pokleka, Anže Podgoršek,
Peter Krajnc; kerner, Danilo Pokleka, Vinotoč Primožič, Matjaž Ring,
Franc Viher, Alojz Slemenšek; laški rizling, Franc Podgoršek, Stane
Vrbovšek, Jože Drev; renski rizling, Zvone Šmon, Bojan Rakun,
Ana Berdnik; rumeni muškat, Jože Kugler, Boštjan Kocuvan,
Jani Kreft, Frančišek Rednak; muškat otonel, Matjaž Kovačič;
sauvignon, Jože Kugler, Anže Podgoršek, Boštjan Kocuvan, Danilo
Pokleka; sivi pinot, Zdravko Ramšak, Alojz Slemenšek; šipon,
Ivan Goršek; dišeči traminec, Vinotoč Primožič; zvrst bela, Alojz
Slemenšek, Stanko Gril, Franc Viher, Danilo Pokleka; zvrst rdeča,
Branko Višnjar; zweigelt, Branko Višnjar, Ivan Kolar, Janko Kreft;
modri pinot rose, Peter Krajnc; modri Pinot, Martin Podgoršek;
modra frankinja, Zvone Šmon, Boštjan Kocuvan, Jani Kreft;
modra frankinja rose, Vinotoč Primožič, Bojan Rakun.
Najbolje ocenjena vina starejših letnikov po sortah:
Šipon, l. 2012, Mihael Fajfar; laški rizling, l. 2015, Mihael Fajfar;
dišeči traminec, l. 2015, Mihael Fajfar; rumeni muškat, l. 2017,
Mihael Fajfar, chardonay jagodni izbor, l. 2017, Boštjan Kocuvan.
Vinska kraljica Meta Frangež je še poudarila, kako vesela je, da
smo jo povabili na podelitev, predvsem pa je uživala v kleteh
naših vinogradnikov, ki jih je imela možnost obiskati, domov pa
se je vračala z odličnimi občutki, saj je okusila naša okusna vina, ki
so odraz strokovnega dela naših vinogradnikov.
Po podelitvi je bilo družabno srečanje vinogradnikov in ljubiteljev
vinske kapljice z vodeno degustacijo 15 vzorcev najbolje
ocenjenih vin. Degustacijo je strokovno vodil Ivan Mijošek, vinski
vitez, ki je z opisom vin poudaril značilnosti posameznih sort in
razširjenost v Sloveniji.
Pred prireditvijo so gostje skupaj z vinsko kraljico Slovenije Meto
Frangež obiskali
kleti
naših
vinogradnikov,
in sicer klet
Fajfar v Slatinah,
klet Slemenšek v
Gavcah, Vinotoč
Primožič in klet
Kugler v Malem
Vrhu in klet
Juvan v Rečici
ob Paki.

SREBRNO PRIZNANJE ZA MLADE ČEBELARJE
Tomaž Lesnjak, mentor čebelarskega krožka

Člani čebelarskega krožka Osnovne šole bratov Letonja smo se 25. maja 2019
udeležili državnega tekmovanja mladih čebelarjev v Beltincih. Sodelovale so tri
ekipe, in sicer Leon Kreft in Blaž Lesnjak ter Hana Bizjak in Pija Lesnjak v srednji
starostni skupini, Živa in Nace Kovač pa sta tekmovala v nižji starostni skupini.
Mladi čebelarji so na zahtevnih testih pokazali odlično znanje. Vse tri ekipe so
osvojile srebrno priznanje.
Čebelarji ČD Šmartno ob Paki jim iz srca čestitamo za odličen uspeh!
JULIJ, AVGUST 2019

Pestro in družabno

Boža Polak, Turistično društvo ŠoP

Kot kaže, letošnje poletje ne bo naklonjeno vzgoji buč. Prve težave so
že nastopile ob sejanju. Dolgotrajno deževno vreme je povzročilo, da
marsikje buče niso vzklile. Nadaljevanje deževnega vremena pa bo
vplivalo tudi na pojav različnih bolezni.
Buče so zelo občutljive za škodljivce in bolezni. Zelo rade jih
prizadenejo bakterijske, glivične in virusne bolezni, podobno kot
kumare.
Najpogostejše bolezni, ki prizadenejo buče, so: padavica, siva plesen
(Botrytis cinerea), pepelovka bučevk (Erysiphe cichoracearum in
Sphaerotheca fuliginea), kumarna plesen (Pseudoperonospora
cubensis), bakterijski ožig bučevk (Pseudomonas lacrymans),
bakterijska uvelost bučevk (Erwinia tracheiphila), kumarni mozaik
(Cucurmis virus).
Padavica se pojavi v neugodnih razmerah in jo povzroča talna
gliva. Največkrat prizadene mlade sadike buč zaradi prekomernega
zalivanja. Že sam izraz pove, da jo prepoznamo tako, da rastlina
enostavno pade oziroma ponikne. Bolezen preprečimo tako, da
sadike redčimo, da se med pregosto nasajenimi sadikami ne nabira
vlaga, in se izogibamo prekomernemu zalivanju.
Siva plesen se pojavi na oslabelih rastlinah, predvsem v manj ugodnih
vremenskih okoliščinah. Bolezenski znaki se pokažejo na steblu,
rastline poležejo in zgnijejo, na plodovih pa nastanejo vodenaste sive
pege.
Pepelovka buč se pojavi, ko je v zraku veliko vlage. Na zgornji in spodnji
površini listov, na steblu in plodovih se naredi bela mokasta prevleka,
ki kasneje posivi. Bolezen zelo oslabi rastlino in lahko povsem uniči
prizadete liste, povzroči predčasno zorenje buče, buča začne odmirati
in se suši. Takšna buča se tudi skladišči ne dobro. Nobena vrsta buče
ni odporna na to bolezen.
Kumarna plesen se pojavi, ko se hitro menjuje deževno hladno in
toplo vreme. Na zgornji strani listov se pojavijo rumenkaste pege,
omejene z listnimi žilami. Kasneje postanejo te pege živo rdeče in se
združijo. Na spodnji strani peg je umazana modra do vijolična plesniva
prevleka. Listi se sušijo in lomijo. Bolezen se s starejših listov širi na
mlade liste. Oteženo je nastavljanje cvetov in posledično tudi plodov.
S kumarno plesnijo okužene rastline jeseni zažgemo, da preprečimo
prezimitev zimskih spor. Na to vrsto bolezni so bolj odporne hibridne
sorte buč.
Zelo trdovratna bolezen, ki prizadene buče, je tudi bakterijski ožig
bučevk. Bolezen se pojavi predvsem v vlažnem vremenu in se širi
z dežnimi kapljicami, žuželkami, orodjem in rokami pri pobiranju
plodov. Opazimo jo že na kličnih listih (vodenaste pege, ki kasneje
posivijo). Na starejših listih se pojavijo umazano rumene mastne
pege, ki so v sredini prosojne. Na spodnji strani listov se pojavi masten
izloček, ki pa se pri nižji zračni vlagi hitro posuši in je viden kot belkasta
krasta. Okuženo tkivo postopoma posivi, se posuši in lomi. Bolezen
se širi na peclje in steblo ter povzroči odpadanje mladih plodov.
Bakterija se prenese tudi na bučno seme. Da bi se bolezni izognili,
sejemo razkuženo seme, odstranjujemo bolne liste in plodove ter
kolobarimo.
Za bakterijsko uvelost buč je značilno venenje buč zaradi zamašitve
prevodnega sistema z bakterijami. Na napadeni rastlini se sušijo listi
ter steblo in nazadnje rastlina odmre. Napadeno steblo se zmehča,
obledi, ovene, postane krhko in se nato posuši. Ko seme stisnemo, iz
njega priteče bela tekočina, ki kaže na prisotnost bakterije. Pri bolj
odpornih sortah se simptomi bolezni razvijajo počasi. Za bakterijo, ki
povzroča to bolezen, je značilno, da preživi v rastlinskih ostankih le
nekaj tednov, zimo preživi v črevesju dveh vrst hroščev, ki spomladi
izločajo bakterijo z iztrebki. Bakterije vdrejo v rastlino, se namnožijo
in razširijo v vse dele. S svojo prisotnostjo in izločki mašijo žile. Preko
pecljev se okužijo tudi plodovi. Da bi preprečili to bolezen, sejemo
odporne sorte buč, razkužimo seme, kolobarimo, zatiramo škodljivce
in odstranjujemo rastlinske ostanke.

Kumarni mozaik je virusna bolezen, ki jo prenašajo uši. Pri mehanski
obdelavi pa se bolezen prenaša s celičnim sokom. Listi so majhni,
temno zeleno pisani, s spodvihanimi robovi. Rastlina zaostaja v rasti
in je zbita, cvetov skoraj ni, plodovi pa so mozaični. Da bi se izognili
bolezni, sejemo razkuženo seme in zatiramo škodljivce (uši), ki
prenašajo viruse.
Buče zelo radi prizadenejo tudi različni škodljivci: strune, bramorji,
sovke, ogrci majskega hrošča, polži, vrtna mušica, rastlinjakove
ščitaste uši, pršice, resarji ali tripsi, miši. Škodljivci so za buče še posebej
nevarni v začetni fazi, ko se rastlina razvija, ker rastlino izčrpajo in
postane še bolj občutljiva za ostale bolezni. Prav tako so za buče
nevarni pleveli, še posebej v začetni fazi, ker preveč izčrpajo rastlino,
saj ji odvzemajo hranila. Na plevelu se zelo rade naselijo uši, ki se nato
prenesejo na sadiko buče. Sadike je potrebno sproti pregledovati ter
zatirati škodljivce in bolezni.
Za preprečevanje bolezni in škodljivcev moramo upoštevati določene
preventivne ukrepe, da se izognemo ali pa vsaj zmanjšamo možnost
okužbe in pojava škodljivcev: saditev odpornih sort (žal jih na našem
trgu ni), razkuževanje semena, redčenje sadik, odstranjevanje plevela,
pravilno zalivanje buče (buče vedno zalivamo zjutraj, samo po zemlji
in ne po sadiki) ter odstranjevanje in sežiganje obolelih rastlih.
Pri škropljenju buč moramo upoštevati navodilo proizvajalca in se
izogniti škropljenju v času, ko so čebele najbolj aktivne.
Pri bučah imamo opravka tudi s fiziološkimi boleznimi, ki so posledica
pomanjkanja ali prevelikega doziranja hranilnih snovi. Prevelika
količina dušika povzroči prebujno rast in ne nastavljanje cvetov,
pomanjkanje pa rumenenje starejših listov. Pomanjkanje kalcija
povzroči gnilobo ploda in odmiranje mladih poganjkov, pomanjkanje
kalija in magnezija pa listno bledico in zavrto rast. Ker so buče zelo
velik porabnik hranil, jim je potrebno v celotni rastni dobi, zlasti v fazi
intenzivnega nastavljanja plodov, postopoma dodajati hranila.
Za konec še namig, na kaj morate biti pozorni pri nakupu bučnega olja.
Cena olja ni odraz njegove kakovosti. Glede na kakovost bučnega olja
ločimo pri nas naslednja olja: 100-% bučno olje ali »pristno štajersko
olje« (pridelano je iz visokokakovostnega semena s kontroliranim
poreklom; izdelano je po tradicionalnem postopku brez kemijskih
dodatkov; ima prijeten okus po orehih; je temno zelene barve z bordo
rdečim odtenkom), »bučno olje« ali »čisto bučno olje« (čisto bučno
olje, pridelano iz bučnih semen, izvor semen ni znan), »solatno olje«
(mešanica olja, v kateri je le med 5 in 10 % štajerskega bučnega olja),
drugo pa je rafinirano olje (olje je prozorno, brez prave barve, vonja in
okusa ter brez vitaminov, saj so se ti uničili med rafiniranjem).
Menim, da ste dobili dovolj navodil za vzgojo buč. V imenu Turističnega
društva Šmartno ob Paki vas vabim, da svoje buče postavite na ogled
na prireditvi Pozdrav jeseni, ki bo v soboto, 5. oktobra 2019, ob 14. uri v
Martinovi vasi. Obljubljamo vam zanimiv program. Med bučami, ki jih
boste prinesli bomo izbrali NAJ BUČO (kategorije: največja, najtežja,
najdaljša buča, najmanjša buča v polni zrelosti, buča nenavadnih
oblik, najredkejša sorta, najlepša buča). Obiskovalci bodo izbrali
glavnega zmagovalca, ki mu bomo podarili glavno nagrado. Za lepo
nagrado se lahko potegujejo tudi društva, vaške skupnosti in skupine
(5 oseb), ki bodo v Martinovi vasi postavile najlepši bučni aranžma.

Kumarna plesen

LETO 2019 BO V ZNAMENJU BUČ – 4. DEL
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ŠTORIJA O SKANDINAVIJI IN NORDKAPPU NADALJEVANJE IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE
Peter Podgoršek - Ferek

MIMO LILEHAMERJA DO OSLA
Jutro v brezovi tajgi visoko na fjelu je bilo prav neverjetno toplo.
Sploh ker je sonce že od 4.00 zjutraj pribijalo v šotor. Pero je
zakuhal juhico, pospravili smo in ob pol desetih štartali v smeri
olimpijskega Lilehamerja. Stopinje so kar rasle in ob 11.00 je že
23 °C, kot nalašč za kopanje v gorski reki. Za osebno higieno po
2 dnevih divjega taborjenja je mrzla, čista reka prava osvežitev.
Nudizem pa severnih jelenov prav nič ne moti.
Do Lilehamerja je cesta še zanimiva, promet je kljub nedelji zmeren
in tekoč, razgledi veličastni. Potem se zgosti in dobrih 100 km se v
bistvu vozimo po gradbišču, saj obstoječo magistralko spreminjajo
v avtocesto. Pri nas bi verjetno stali v zastojih, tu pa vse skupaj
poteka tekoče, sicer pri
mučnih 70 km/h. 100
km pred Oslom pridemo
na AC in lažje zadihamo.
Temperatura je vseskozi
+ 30 °C in občutek, kot da
bi se vozil po Dalmaciji –
voda, otočki, gliserji na
širokih rekah.
Napravimo nekaj postankov na razglednih točkah in ob zanimivih
objektih, popoldne se pripeljemo v glavno mesto Norveške.
Promet sicer zelo zgledno urejen, ampak več kot 2 uri porabimo za
iskanje prenočišča. Obup! Na kocu se nam le nasmehne sreča, če bi
se lahko temu tako reklo, saj nas za enostavno hyto z 2 pogradoma
ter brez kuhinje ali sanitarij »ociganijo« s 126 €! Za Oslo sicer čisto
»fer« cena.
Okej, vsaj tuš bo topel in prtljage z motorjev ne bo treba razdirati.
Pa še eno neprijetno presenečenje: ob nedeljah na Norveškem
ni možno kupiti alkohola. Lahko pivo bo torej čisto okej zraven
segedinarja in klobas. Glede na tukajšnjo draginjo res hvala Bogu,
da nas konzerve spremljajo še
od doma. To vsakemu toplo
priporočam.
Pivo v trgovini po cca 3,5 €,
kruh po 3 €, tri čebule 3 €,
hamburger na bencinski 10
€, kokakola 3 €, sendviček
za spodbuditi lakoto 5 € ... In
še druga resnica: s polnimi
denarnicami evrov, in na manj
obljudenih območjih tudi
kron, smo tukaj pravi siromaki!
Evrov nam v 9 dneh še ni uspelo zamenjati. Ne sprejemajo jih nikjer,
niti ne menjajo! Gladko te odslovijo. Na večini bencinskih ni možno
plačevati niti z njihovo valuto! Velja edino kartica in nič drugega.
A pozor: s predplačniško NLB lahko plačujete vsepovsod, razen na
bencinskih, kjer pa ne moreš plačati niti z gotovino. Pa da te kap!
Gotovine dobesedno nočejo. Mi pa polni € in v Sloveniji kupljenih
kron. Raje ne pišem,
kako »kšeftamo« in
menjamo med sabo,
glede na to, da imam
jaz polno € in kron,
sicer tudi kartico, ki
pa je ob toliko »keša«
nočem uporabljati;
Ivek ima polno €, nič
kron in predplačniško
NLB kartico, ki itak na
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nobeni bencinski ne dela (NLB nas je nalagal!); Pero pa je spet poln
gotovine. Moj nasvet: za pot na sever ne rabite nič drugega kot
normalno (Maestro) plačilno kartico. Basta!
Ob 21.00 je pred hyto poletnih 23 °C. Jutri dopoldan obiščemo
nekaj km oddaljen center mesta. Seveda z javnim prevozom.
OSLO IN PODEŽELJE JUŽNE ŠVEDSKE
Zjutraj smo se temeljito podložili z jajčki in klobasicami pa hop
na avtobus in v center norveške prestolnice. Za 10 km nam šofer
pobere 6 € po osebi.
Malo »fotkanja« po pristanišču, par spomenikov in palač, kraljeva
rezidenca s stražo ... Ter seveda glavni fenomen: v centru dejansko
ni avtomobilov. Ceste se prazne, »laufa« samo javni prevoz, ki je
»poštiman u nulo«! Ne bom o tem filozofiral, prebrskajte malo po
netu, dejstvo pa je, da bi ob vožnji z avtom po tem mestu hitro
bankrotirali – vsaka ulica se plača posebej! Sicer je Oslo izredno
lepa in urejena prestolnica.
Zgodaj popoldan se vrnemo do motorjev in oddirjamo proti
Švedski. Izberemo daljšo pot, po lokalnih magistralkah, v smeri
kraja Trosby.
Sprva je pokrajina izrazito poljedelska. Velike njive cvetočega
krompirja, pšenica se pa počasi barva v rumeno. Ko se odmikamo
od obale, se poselitev
redči.
Rastje
se
spreminja v goste
iglaste in brezove
gozdove.
Vmes
prečkamo
številne
široke reke, ki se počasi
vijejo proti Baltiku,
jezera pa nas seveda
vseskozi spremljajo na
obeh straneh ceste. V
večjih krajih so številna urejena kopališča, na nedeljsko popoldne
seveda polna, saj je temperatura vseskozi preko 30 °C.
Na mejnem območju med Švedsko in Norveško sega gozd,
kamor nam seže pogled, in skozenj se vijejo naravnost čudovite
magistralke. Ponovno srečujemo veliko število starih ameriških
V8 križark. Toliko, kot je teh Cadilacov, Buickov, Pontiacov tukaj,
jih zagotovo ni nikjer v Evropi. Tudi v kioskih sem opazil celo vrsto
švedskih in norveških revij, z »muscle classic cars« tematiko in niti
ene motoristične.
Ko uživam med vijuganjem po tajgi, mi pride na pamet ideja za
slovenske »kaferejserje«, vikend dirkače ali tiste, ki bi se radi zgolj
»navozili« in jih druge znamenitosti ali popotovanja ne mikajo
preveč: počakate na tukajšnji vročinski val, se »pomatrate« s 1200
km AC do Gdanska,
spočijete na trajektu,
zapeljete
recimo
do Trosbija, ki je od
pristanišča oddaljen cca
400 km, postavite šotor
za cca od 5 do 7 dni na
obali ene od rek ali jezer,
kar vas ne stane nič in
cele dneve in noči, ki
so itak svetle, nažigate
ovinke in ravnice po tej
divjini. Ko vam zmanjka
poceni poljskega piva in konzerv, pa v pristanišče in nazaj domov.
Eto. Vaš strošek bo samo bencin in trajekt, pa lahko se boste
pohvalili, da ste bili na Švedskem.
Po 325 km parkiramo v gozdu in postavimo tabor ter preko maila
»prebukiramo« trajekt. Obdelali smo vse, kar smo imeli v planu,
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zaradi izjemnega vremena cele 4 dni pred planom. Do pristanišča
imamo še 300 km. Namesto v soboto bomo odpluli jutri in, da si ne
skrajšamo dopusta, se bomo vračali po drugi poti in krog razširili
še po Poljski, Slovaški in Madžarski.
NAZAJ NA TRAJEKT
Še zadnje »dobro jutro« iz švedskih gozdov, z ustaljenim
taborniškim protokolom zajtrka, zasilne higiene, pospravljanja
tabora, zlaganja, pakiranja na motorje ... Malo po osmi uri se že
peljemo. Vroč dan bo. Do pristanišča na Baltiku imamo 300 km pri
+ 30 °C.
Prvi del poti je nadaljevanje včerajšnjega kruzanja po gozdnih
prostranstvih z jezeri in rekami. Potem se svet počasi spreminja
v obdelano podeželje in
poselitev je vse gostejša.
Po cca 100 km se ponovno
vključimo na glavno
avtocesto, ki povezuje
Oslo in Stockholm ter jo
kakih 50 km pred slednjim
zapustimo. Po lokalnih
cestah
priobalnega
podeželja
prispemo
v
Nynashamn,
kjer
trajekt ravno »parkira«.
Parkiramo tudi mi, zamenjamo voucherje za karte, skočimo
v poletna oblačila in na sprehod po mestu, obali, pristanišču.
Privoščimo si celo švedski točen sladoled in malo dremeža na
obali.
Ob petih smo že na trajektu in se zadovoljni »sladkamo« z odličnim
poljskim točenim pivom, ki je pol cenejši od vsake »piksne« v
kateremkoli norveškem marketu. Pred nami je 19 ur plovbe nazaj v
Srednjo Evropo. Po severni smo v 11 dneh zašpilili 5200 kilometrsko
klobaso, skupaj pa se jih je nabralo 6400. Jutri popoldan nas čaka
transfer preko Poljske, proti ovinkom v Visokih Tatrah.
Če še malo povzamem tole Skandinavijo s finančnega vidika,
niti ni bila tako draga, kot smo pričakovali. Za tople obroke smo
vseskozi »natepavali« domače konzerve – 2 peljemo nazaj. Da pa
smo zapravili manj, gre zahvala predvsem odličnemu in toplemu
vremenu. Prenočišča smo namreč plačali le trikrat, sicer vseskozi
taborili divje. Če bi bili higiensko še manj zahtevni, pa niti teh ne
bi bilo treba. Glavni strošek je bilo torej gorivo po cca 1,7 € za liter.
Končni obračun pa bo sledil, ko zaključimo še Poljsko-SlovaškoMadžarski krog.
PROTI BALKANU
Večer na trajektu je minil prav razkošno glede na minula dva
tedna. Poljske cene so nas zvabile tudi v restavracijo in privoščili
smo si. V Gdansku smo dobro uro pred voznim redom, malo pred
poldnevom. Ker so napovedane nevihte, »vlečemo« po AC proti
jugu, dokler se nam ljubi. Vmes pomahamo rojakinji Urški, ki nam
pridirja nasproti, na svoji »Baltik odpravi«.
Po celi Skandinaviji lepega vremena nas 50 km pred prenočiščem
»opere« prva ploha na poti. Sicer močna, a kratka, da nam v
»dežjake« niti ne uspe zlesti. Ponovno parkiramo v Poraju, sicer v
drugem hotelu. Ker še rahlo dežuje, za motorje dobimo garažo.
45 € z zajtrkom nam za vse skupaj zaračunajo! Toliko kot v Oslu za
enega na pogradu v majhni hyti ... To vam je najboljša primerjava
standarda severne in srednje Evrope! Potem si privoščimo
gosposko večerjo in to bo za danes vse. Jutri gremo pogledat v
Visoke Tatre, torej preko Slovaške na Madžarsko. Pa vremenska
sploh ni obetavna. Ampak furo je treba izkoristiti. Če smo že bili
pripravljeni na skandinavsko deževje in ga nismo doživeli, nam pa
kakšna ploha tukaj tudi ne more škoditi ...
Ja, zanimivo. Ponoči se je zlilo. Iz Poraja štartamo pred deveto. Ker
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smo 4 dni pred »tajmingom«, se odločimo: preko Tater, Slovaške
in Madžarske direkt na zbor naših dobrih bajkerskih prijateljev MK
RESAVA v Despotovac v Srbiji.
Dopoldanska vožnja je siva in občasno rosi. Na srečo brez kakih
nalivov, tako da vozimo normalno. Ker smo naveličani avtocest,
uberemo smer Katowice–Žilina–Zwolen–Budimpešta. Težko bi jo
priporočal. Na trenutke, predvsem v Tatrah, sicer lepi in razgledni
odseki, sicer pa gost promet in
predvsem tovornjak za tovornjakom. Za
nameček pa še en kup rekonstrukcijskih
in obnovitvenih del. Ustavimo se na
poznem kosilu v Kremnici – privoščimo
si jelenov golaž, od koder se s hribov
spustimo proti Panonski nižini.
Južno od Budimpešte zavijemo z AC
v iskanju prenočišča. Uspe nam šele v
četrto! Zgleden penzion z gostiščem v
Monoru nas bo »dal spat« za 50 €. No,
večerja prej pa bo seveda razkošna. Po
630 celodnevnih in precej napornih
kilometrih si jo tudi zaslužimo. Jutrišnji
zbor v Despotovcu je 500 km pred nami.
GREMO DOMOV
MK Resava, Despotovac, Srbija ...
Recimo, da se tu zaključuje naš Nordkapp tour. Zemlja je na srečo
okrogla in kilometrina do sem je znašala le cca 200 km več kot bi
do doma. Okroglih 8000 km se je do tu obrnilo. Zdaj si lahko vsak
izračuna, koliko bi ga stalo gorivo.
Moram pa podati eno zanimivo primerjavo, kako kot motorist
doživiš nekajdnevno vožnjo z Baltika na Balkan. Če so na severu
tovornjaki v bistvu redki in prevladujejo avtodomi ter med
osebnimi zgledno število električnih vozil, se z vožnjo proti jugu
zadeva »obrača«. »Šleperjev« je vedno več, avtodomi do Srbije
skoraj izginejo. Prisotnost policije proti jugu narašča. V Skandinaviji
nismo opazili niti ene kontrole, na Poljskem eno, potem vedno
več, dokler ne pridemo na »policijski Balkan«, s Slovenijo na čelu.
Enako je s smetmi in smradom. Ko smo prečkali madžarsko-srbsko
mejo, se prav zgroziš ... svinjarija, smrad ... vonj po kurjenju plastike
vsakih nekaj 10 km ... Pa kultura voznikov ... O tem sploh ne bi
govoril.
In še pozitivna plat potovanja na jug: cene padajo in govorno
področje nam postaja vedno bolj domače. Da o pristnem
balkanskem gostoljubju niti ne govorim.
Takole pod črto pa ugotavljam, da je sever vsekakor veliko lepše in
varneje prevoziti; vsaj za nas je še toliko neodkritega. Kulinarično,
pivsko in prijateljsko pa se bomo še vedno hodili razvajat k bratom
na jug. Vsaj jaz osebno bom balkanske motozbore in druženja
še dolgo ohranil, motoristična potovanja bom pa usmeril v
popolnoma druge smeri.
Naj bo dovolj z NORDKAPP TOURA, podajte se tja, je veliko videti. In
ne nazadnje, iskrena zahvala pravemu dedcu, motoristu, prijatelju
in glavnemu pokrovitelju našega 8000 km dolgega kroga. JANEZ
CVELF, HVALAAA! In hvala tvoji trgovini z motoopremo B12 ter
znamkama RACER in HELITE
za resnično super izdelke, ki
so bili odličen sopotnik na
naši poti! Jutri zvečer, po 750
km »bratstva i jedinstva«, 17
dneh in skupno 8800 km ter
1700 porabljenih € bomo
doma.
Pozdrav vsem od polarnih
popotnikov – Fereka, Perota
in Ivana.
JULIJ, AVGUST 2019
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MI, ŠMARČANI, PETI ZNAMO – KONCERT
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ŠMARTNO OB
PAKI OB ZAKLJUČKU SEZONE
Dominika Portić

Mladarije
marca v goste povabili klapo Kampanel, ki je ponovno resnično
do zadnjega kotička napolnila Kulturni dom Šmartno ob Paki in k
nam pripeljala zvočne valove Dalmacije.
Letos smo se udeležili 49. območne revije odraslih pevskih zborov
Pa se sliš’ 2019 v Lučah in se uvrstili na regijski nivo. Uspeha smo
zelo veseli, saj dokazuje, da delamo dobro in v pravi smeri.
Sezono smo konec maja zaključili z izredno lepim in prijetnim
koncertom, ki smo ga naslovili Mi, Šmarčani, peti znamo. Ker
znamo! In to smo publiki tudi dokazali. Na odru so se nam letos
pridružile le šmarške zasedbe. Z nami je bil mladinski pevski zbor
Osnovne šole Bratov Letonja, ki ga sestavljajo učenci od 6. do 9.
razreda. Ti vsako leto znova dokazujejo, da je Šmarčanom petje
res položeno v zibelko. Kako zveni lepa ljudska pesem? Tako
lepo, kot jo zapojejo ljudski pevci Prijatelji, ki so letos praznovali
svojo 25-letnico delovanja in so v Šmartnem ob Paki že čisto
nepogrešljivi. Tako kot Moški pevski zbor Franc Klančnik, ki po
praznovanju 60-letnice nadaljuje s polno paro naprej, dobrih
pesmi in idej pa jim kar ne zmanjka.

V Šmartnem ob Paki smo zaključili še eno pestro pevsko sezono.
Leto je prineslo veliko lepega. Zopet smo izpeljali naš tradicionalni
božično-novoletni koncert, s katerim vsako leto obeležimo tudi
dan samostojnosti in enotnosti. Z nami je bila vokalna skupina
Cvetke, s katero smo stkali prave prijateljske vezi. Že petič smo

PGD PAŠKA VAS:
»NAJ BO DAN ALI NOČ, MI HITIMO VSAKEMU
NA POMOČ!«
S tem plemenitim sloganom so naši predniki pred 99 leti ustanovili
Prostovoljno gasilsko društvo Paška vas z namenom varovanja
imetja krajanov pred požari, poplavami in drugimi nesrečami. V
vseh letih delovanja smo gasilci brezpogojno priskočili na pomoč
vedno, ko je bilo potrebno. Tudi danes se trudimo, da bi bili pri
svojem poslanstvu uspešni, strokovni in varni.
Za naše delovanje letno prejemamo sredstva Občine Šmartno ob
Paki. Pomemben finančni vir so tudi vsakoletni prispevki krajanov
(srečelov, koledarji …), za katere se vam iskreno zahvaljujemo.
Vsa ta sredstva nam omogočajo redno delo, usposabljanje ter
nadomeščanje iztrošene opreme, ne zadostujejo pa za nakup
dražje sodobne opreme, ki je nujno potrebna za varno in
učinkovito posredovanje.
Letos bo naše gasilsko vozilo cisterna TAM GVC 16/50 staro 29
let. Kljub rednemu vzdrževanju ne omogoča več varnega in
učinkovitega dela na intervencijah. Velika želja vseh gasilcev
našega društva je, da ob 100-letnici delovanja pridobimo novo
kombinirano gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 s štirikolesnim
pogonom in pripadajočo opremo. Novo gasilsko vozilo ne bo
velika pridobitev le za nas gasilce, ampak za vse prebivalce občine
Šmartno ob Paki.
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Koncert ne bi bil tako odličen, kot je bil, če ne bi bilo Barbare
Trebižan, ki je napisala scenarij o bontonu, več kot odlično pa sta
v vlogi dveh ne preveč olikanih obiskovalcev prireditve nastopila
gledališčnika Gledališča pod kozolcem, Mateja Potočnik in Tomaž
Potočnik, ki ju je o bontonu zagotovo dobro poučil povezovalec
programa Franc Fužir, ki nam vedno z veseljem priskoči na pomoč.
Vsem se iskreno zahvaljujemo, saj ste koncertu dali tisto pravo
piko na i.
V Šmartnem je res pesem doma. Radi pojemo in peti znamo, zato
je ob koncu koncerta po dvorani zadonela tudi tista naša pesem,
tista, ki jo zapojemo z velikim šmarškim srcem – O, Šmartno moje!

Spoštovani občani,
ob tej priložnosti se gasilci PGD Paška vas obračamo na vas s
prošnjo, da nam pomagate pri izvedbi zastavljenega načrta
in nas podprete pri zbiranju sredstev za nakup gasilskega
vozila.
Hvaležni bomo za vsak prejeti dar.
Če želite, lahko svoj prispevek nakažete na društveni TRR:
SI56196605012604463, odprt pri DBS ali se osebno obrnete na
predsednika (041 241 465) in poveljnika (040 435 988) društva.
Gasilsko vozilo bo izdelano in dobavljeno decembra 2019.
Svečani prevzem in blagoslov pa bo v soboto, 11. julija 2020, na
prireditvi NOČ NA VASI, ko bo naše društvo praznovalo 100-letnico
delovanja.
Za vašo pomoč se vam najlepše zahvaljujemo in vas pozdravljamo
z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Poveljnik PGD			
Tilen Drofelnik l.r.
Predsednik PGD
Janez Drofelnik l.r.
NAJ BO DAN ALI NOČ, MI HITIMO
VSAKEMU NA POMOČ – ŽE 99 LET!
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IZLET V ŠMARTNO NA POHORJU
Konrad Steblovnik

16. maja 2019 smo se člani Društva upokojencev Šmartno ob
Paki odpravili na že četrti izlet iz serije »Šmarčani k Šmarčanom«,
in sicer v Šmartno na Pohorju, ki je krajevna skupnost v občini
Slovenska Bistrica. Avtobus je ob deveti uri pripeljal lepo število
petdesetih izletnikov na prvi cilj pred bistriški grad, katerega
lastniki so v preteklosti bili Attemsi in stoji na severozahodni strani
srednjeveškega dela mesta. Danes je v občinski lasti. V viteški
dvorani bistriškega gradu nas je sprejel dolgoletni župan občine
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki nas je prav lepo pozdravil in
nam temeljito predstavil svojo občino. Pozdrave mu je vrnil naš
župan g. Janko Kopušar. Po gradu nas je vodila vodnica Aljoška
Sanda in nam predstavila njegove zanimivosti: viteško dvorano in
prostore z različnimi razstavnimi eksponati.
Šmartno na Pohorju je naselje in največja krajevna skupnost v
občini Slovenska Bistrica. Je razloženo naselje s strnjenim jedrom
na jugovzhodnem delu Pohorja ob lokalni cesti Slovenska Bistrica–
Trije kralji–Osankarica. Do leta 1952 se je naselje imenovalo Sveti
Martin na Pohorju, to ime pa še vedno nosi župnija sv. Martina na
Pohorju. Po kratki panoramski vožnji po obronkih Pohorja nas je v
središču vasi sprejela Kristina Čavničar, predsednica turističnega
društva Jelka. Po kratkem postanku v bližnjem bifeju smo se
odpravili v Marotovo cimpračo. Skromno je nekdaj živel pohorski
kmet, njegovo značilno domovanje pa najdemo še ohranjeno v
samem vaškem središču Šmartnega. Marotova cimprača, kot
jo imenujejo, kaže tipično podobo stare pohorske domačije. Še
je krita s slamo, saj so jo obnovili po starih načrtih. Na glavnem
tramu je vrezana letnica 1812, stavba je kamnita, osrednji bivalni
prostor (hiša) ima lesene kladne stene. Njen lastnik sicer živi v
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sosednji sodobni hiši, a vzorno skrbi zanjo. Z veseljem jo razkaže
obiskovalcem. Skupaj z gospo Kristino so nam v dnevnem prostoru
cimprače pripravili bogat narezek z domačih kolin in kruha iz
krušne peči ter odličnega domačega jabolčnika.
Sledil je obisk farne cerkve, ki je grajena v romanskem slogu. Da
je območje, na katerem še danes stoji cerkev svetega Martina,
nekaj izjemnega, so začutili že Rimljani. Ti so točno na tem mestu
postavili rimsko svetišče, srednjeveški predniki pa so na ostankih
svetišča zgradili cerkev. V listinah je omenjena že leta 1252, odkritja
v njej pa so leta 2000 začela na novo pisati učbenike o zgodovini
slovenske slikarske umetnosti. Našli so ene najstarejših romanskih
fresk na Slovenskem iz začetka 13. stoletja, ki so prava redkost tudi
v srednjeevropskem prostoru. Vse to nam je predstavila Kristina
Čavničar.
Iz cerkve smo se odpravili do bližnjega spomenika NOB, ki so
ga leta 1967 postavili krajani Šmartnega. Spomenik sestavljajo
tri metre visok granitni steber in dve spominski plošči. Na eni so
imena padlih borcev, na drugi pa imena žrtev, ki so preminule v
koncentracijskih taboriščih ali bile ubite doma, na stebru je verz.
V okolici Šmartnega je več partizanskih grobov. Spomenik NOB
je predstavil predsednik krajevnega odbora Združenja borcev za
vrednote NOB Franc Brezovšek.
Ogledali smo si še gasilski dom s sodobno opremo. Predstavil nam
ga je podpredsednik Rudi Strehar. Imajo ogromno število – preko
1000 – osvojenih pokalov in štiri olimpijske medalje. Sledilo je
skromno kosilo v gostišču Dovnik ter ogled Šetorovega mlina na
vodi, kjer še vedno meljejo na star način. Konec 19. stoletja je na
Pohorju imela vsaka kmetija svoj mlin. Na pohorskih potokih so
bili mlini postavljeni na vsakih sto metrov.
Izlet po obronkih Pohorja smo zaključili na domačiji v kraju
Bojtina, kjer smo okusili še nekaj domačih pohorskih dobrot in še
bolje spoznali težko življenje pohorskega kmeta. Domačija je na
višini skoraj 900 m.
V domače Šmartno smo se kljub lažji okvari avtobusa polni
prijetnih vtisov o prijaznih in gostoljubnih Pohorcih srečno vrnili
ob pol osmih zvečer. Za konec moramo ponovno zapisati, da je
bil izlet odlično organiziran in vsebinsko bogat, za kar se moramo
zahvaliti šmarškemu Društvu upokojencev, predsedniku Avgustu
Reberšaku in seveda organizatorju izleta Marjanu Knezu, ki je
neumorno skrbel za brezhiben potek izleta.
Obiščite našo spletno stran: http://www.posrcumlad.si/smartnoob-paki/novice.html, kjer lahko v Galeriji najdete tudi nekaj
fotografij z izleta.

JAKOBOVA POT ALI EL CAMINO DE SANTIAGO
Marijana Dobravc

V tednu ljubiteljske kulture smo v kulturnem domu Gorenje
gostili članico Kulturnega društva Katarino Meža. Jakobova pot
ali El Camino de Santiago, ki jo je Katarina prehodila preteklo
leto, je skupno ime za več romarskih poti, ki vodijo do katedrale
Santiago de Compostela. Zanimiva predstavitev poti po travnikih,
gozdovih, poljskih stezicah, preko gorovij, mest, ob morju, po
plažah in ob spoznavanju drugih popotnikov z vsega sveta je
navdušila polno dvorano obiskovalcev. Zvoki kitare brata Urbana
in petje Katarine pa je predstavitev še dodatno začinilo. Ne
glede na ožuljene noge in dokaj težak nahrbtnik je romarska pot
sigurno navdušila katerega od poslušalcev v dvorani, da se še sam
poda na pot razmišljanja, samote in brezskrbnosti.
Katarina, hvala za lep večer.

JULIJ, AVGUST 2019
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POZNOPOLETNI FESTIVAL 2019
ŠE ENO FANTASTIČNO SLOVO OD POLETJA
Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki

tekom 25 let delovanja? Ne rabite pižame, ne razmetujte omare,
pripravite sandale ter ogrejte grla za nepozaben koncert, na
katerem boste skupaj s Kingstoni »zažurali« pozno v noč. Uvodni
dogodek je brezplačen!
Festival se bo nadaljeval v petek, 6. septembra 2019, ko se nam
bosta ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Šmartno ob Paki
predstavila Zala Kralj in Gašper Šantl (po novem zalagasper).
Mlad štajerski par nas je s pesmijo Sebi zastopal na letošnjem
izboru za Pesem Evrovizije.
V petek, 13. septembra 2019, bo prav tako v Kulturnem domu
Šmartno ob Paki potekal koncert skupine Pliš, ki vas bo navdušila
s pesmimi, kot sta Metulji in Raj – stalnici glasbenega izbora
slovenskih radijskih postaj. Skupini se bo kot beatboxer pridružil
tudi Murat (iz rap dueta Murat in Jose). Ne zamudite!

Tudi letos pripravljamo v Mladinskem centru Šmartno ob Paki
izjemno pestro slovo od poletja s Poznopoletnim festivalom 2019.
Tradicionalno bomo festival odprli zadnji avgustovski petek, 30.
8. 2019. Ta dan se bodo popoldne pod šotorom na prireditvenem
prostoru Mladinskega centra odvijale šmarška plaža, roštiljada
in pestro spremljevalno dogajanje. Uvodni dogodek bomo
zaključili z velikim koncertom skupine Kingston. Druženje
bomo pričeli ob 16. uri, ko se bodo lahko najmlajši na »šmarški
plaži« zabavali ob igrah, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah ter
čofotali v bazenih. Da obiskovalci ne boste lačni, bodo poskrbeli
člani ekip, ki se bodo v sklopu roštiljade pomerile v pripravi
specialitet z žara. Med vsemi prijavljenimi boste obiskovalci izbrali
najboljšo. Seveda bo poskrbljeno tudi za hladno pijačo, s katero
se boste lahko odžejali in osvežili v prijetni senci našega kozolca.
Za vrhunec pestrega dogajanja ta dan bo poskrbela priljubljena
skupina Kingston z velikim koncertom, ki se bo pričel ob 20. uri.
Kdo ne pozna hitov, kot so Cela ulica nori, Plesati na soncu, Ko
bo padal dež in mnogi drugi, s katerimi nas je skupina »okužila«

IZ TABORNIŠKIH VRST
Urša Irman

Šolsko leto se zaključuje, na žalost je pri koncu tudi taborniško, kar
pa ne pomeni tudi konec naših aktivnosti. V preteklem mesecu se je
dogajalo veliko. V soboto, 25. 5. 2019, je potekal nas že tradicionalni
taborniški dan odprtih vrat, ki je tudi tokrat naše člane, njihove
starše in stare starše postavil pred številne taborniške izzive in
poskrbel za prijetno medgeneracijsko druženje. Poleg šaljive
orientacijske preizkušnje za najmlajše in nekoliko zahtevnejše
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Letošnja veselica v sklopu Poznopoletnega festivala bo nekaj
čisto posebnega. Pod prireditvenim šotorom ob Mladinskem
centru bomo namreč v petek, 20. septembra 2019, pripravili
čisto pravo kavbojsko veselico s country plesalci, na kateri bo
za glasbo in animacijo poskrbela skupina Mali oglasi.
V program Poznopoletnega festivala se vrača gledališka
predstava, in sicer v nedeljo, 22. septembra 2019, ob 18. uri. Na
ta dan bodo mladi igralci Gledališča Velenje na odru Kulturnega
doma predstavili zanimivo igro Divjad, s katero so v novi sezoni
poželi že veliko dobrih odzivov.
Ponovno bomo Poznopoletni festival zaključili glasno z rock
koncertom, ki ga pripravljamo skupaj s Klubom študentov
šmarške fare. V petek, 27. septembra 2019, ob 21. uri bodo
glavni izvajalci na odru pod prireditvenim šotorom člani mlade, a
zelo uspešne rock skupine Koala Voice.
Več informacij o Poznopoletnem festivalu 2019 najdete na spletni
strani ter Facebook strani Mladinskega centra Šmartno ob Paki.
V naslednji številki Glasila ŠOP, ki bo izšla tik pred pričetkom
festivala pa pripravljamo tudi obširnejšo predstavitev programa.

mobilne orientacije so se odvijale številne delavnice, vse od
likovne, glasbene, lokostrelske in plesne, na koncu pa je za vse
udeležence sledilo še zasluženo kosilo. Že naslednji vikend smo
sodelovali na Sončkovem teku, ki ga je pripravila šmarška osnovna
šola, 8. 6. 2019 pa se je 5 naših pogumnih MČ-jev skupaj z vodniki
v Pesju udeležilo tekmovanja Izziv oranžne lilije, na katerem so se
odrezali odlično, predvsem pa sončno dopoldne preživeli aktivno.
Kot se spodobi, smo tudi letos zadnjo taborniško urico preživeli
nekoliko drugače, z veliko navdušenja pa v mesecu avgustu že
pričakujemo vedno nepozabno taborjenje v Ribnem.

Mladarije

POLETJE IN POČITNICE SO (KONČNO) TU!
Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki

Ko smo že mislili, da poletja letos sploh ne bo, se nas je to tik pred
zdajci le »usmililo«. Prihod poletja pomeni tudi konec šole in težko
pričakovane počitnice. Prosti čas boste lahko otroci in mladostniki
aktivno preživljali tudi v Mladinskem centru, kjer boste lahko igrali
NAMIZNI TENIS ali različne DRUŽABNE IGRE, v popoldanskem
času pa se boste lahko preizkusili v hoji po SLACKLINE-u.
Za najmlajše organiziramo v tednu od 1. do 5. julija POČITNIŠKE
USTVARJALNE DELAVNICE: v ponedeljek in torek se bodo
lahko udeležili LEGO delavnic, za katere prispevek znaša 5,00
EUR (na otroka na delavnico), starši pa lahko otroke prijavite
preko elektronske pošte ali telefonsko; v sredo, četrtek in petek
pa jih čakajo ustvarjalne urice, izziv v iskanju zaklada, igranje
raznih iger in še kaj. Delavnice bodo potekale v dvorani Marof
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in v okolici Mladinskega centra, primerne pa so za otroke od 5.
leta dalje. Teden počitniških ustvarjalnih delavnic se bo ponovno
odvijal tudi zadnji teden avgusta, natančneje od ponedeljka, 26.,
do četrtka, 29., v petek, 30. avgusta, pa ste lepo povabljeni na
»šmarško plažo«, ki jo prirejamo v okviru odprtja Poznopoletnega
festivala.
Vse mlade in mlade po srcu vabimo na večerne oglede filmov v
POLETNI KINO POD KOZOLCEM. Filmski večeri bodo potekali ob
petkih, 28. junija, 19. julija in 9. avgusta, s pričetkom ob 21. uri.
Če imaš tudi ti zanimiv predlog ali idejo, kaj bi še lahko počeli med
počitnicami, nam piši na: pisarna.mc@gmail.com in pripiši svoje
kontaktne podatke. Izvirne predloge nagradimo z majico MC-ja. :)
Za dodatne informacije spremljajte spletno stran (www.
mcsmartnoobpaki.si), Facebook (Mladinski center Šmartno ob Paki)
ali Instagram (mcsop).

SONČNA ŠMARŠKA ŠOLA V SOJU POMLADNIH
IN PREDPOČITNIŠKIH DEJAVNOSTI
Petra Vnuk, pomočnica ravnatelja

Poznoaprilsko
dogajanje in dnevi
po
prvomajskih
počitnicah so bili
na
naši
sončni
šoli
zaznamovani
z
nacionalnim
preverjanjem
znanja, in sicer
pri
slovenščini
in matematiki za
6. in 9. razrede
ter pri angleščini za šestošolce in državljanski kulturi in etiki za
devetošolce. Dogajanje so v okviru zastavljenih ciljev popestrile
različne interdisciplinarne ekskurzije za učence; med temi je bila
izvedena tudi strokovna ekskurzija za devetošolce v Gardaland.
Skupaj z veterani vojne za Slovenijo območne izpostave Velenje
je bila organizirana ekskurzija v Gornjo Radgono, kjer so učenci
spoznali vlogo in pomen bojev za osamosvojitev Slovenije.
Od 27. do 29. maja se je skupina naših učencev skupaj z nekaterimi
zaposlenimi na šoli udeležila delovnega srečanja s slovenskim
društvom Triglav v Splitu. Predstavili so jim naš inovativen
domovinski projekt Domovina zame, zate, za nas in se zavzeli za
produktivno medsebojno sodelovanje tudi vnaprej.
Muzikal Pravljični direndaj je med drugim gostoval tudi na 17.
Otroškem festivalu gledaliških sanj v Pionirskem domu v Ljubljani,
osmošolec Oskar Hudolin pa je prejel prestižni naziv za najbolj
obetavnega igralca.
1. junija smo v sklopu šole in vrtca Sonček pri naši šoli in v njeni
okolici organizirali Šport špas in 6. dobrodelni Sončkov tek,
ki združuje vse rekreativne tekače in skupine, starše in druge
sorodnike šmarških učencev in otrok iz vrtca Sonček ter vse
športne navdušence, da s skupnim druženjem vseh generacij v
športnem duhu sooblikujemo in dosežemo naš cilj, tj. sodelovanje
vseh nas za dobrodelen namen.
V tem obdobju so naši učenci dosegli kar nekaj odličnih uspehov.
Manca Poberžnik je prejela zlato priznanje na državnem
tekmovanju iz geografije, zlato priznanje sta osvojili tudi Lara
Podgoršek in Ema Holešek za raziskovalno nalogo Spoznajmo
običaje v Šmartnem ob Paki v 20. stoletju in Mladi zgodovinarji za
svojo raziskovalno nalogo Kako smo preživljali počitnice nekoč in

danes. Otroški pevski zbor je prejel srebrno priznanje na regijskem
nivoju, srebrna Vegova priznanja so osvojili Luka Poprask, Neža
Centrih, Manca Poberžnik in Žiga Matjaž, srebrno Stefanovo
priznanje Nika Kačičnik in Leon Kreft, srebrno Cankarjevo
priznanje Lara Podgoršek in Vida Ramšak, srebro na tekmovanju
iz zgodovine pa Jure Zapušek in Lara Podgoršek. Mlajši dečki so
postali območni prvaki v odbojki. Manca Trebižan je zasedla 1.
mesto, ekipa pa 3. mesto na področnem tekmovanju v namiznem
tenisu. Na področnem tekmovanju v atletiki sta v teku na 60
metrov zasedla 2. mesto Žiga Matjaž, 3. mesto pa Mojca Kočnik
Točaj.
V mesecu juniju sta, ob zaključku pouka tega šolskega leta,
načrtovani valeta za naše devetošolce in v zadnjem tednu pouka
tudi naravoslovni tabor za četrtošolce in letna šola v naravi za
učence 5. razredov.
Če se ozremo nazaj, lahko zatrdimo, da je bilo šolsko leto, ki je
za nami, zelo ustvarjalno, polno najrazličnejših dejavnosti in
dosežkov naših učencev, predvsem pa uspešno, z izpolnjenimi
cilji, opredeljenimi v načrtu sončne šmarške šole.
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Ne sme mimo vas

MUZIKAL PRAVLJIČNI DIRENDAJ – ZA SPOMIN
IN ZA SRCE
Nastopajoči in mentorice muzikala Judita Kolenc, Sandra Omladič,
Blanka Rotovnik in Anja Zajamšek

Zamisel, da bi na naši šoli poleg mnogih projektov izvedli še
muzikal, je kar nekaj časa tlela. Pravljice so bile tiste, ki so nas
nagovorile k pripravi muzikala. Omejili smo se na klasične pravljice,
ker smo želeli, da so junaki pravljic poznani. Ob prebiranju besedil
in poslušanju posnetkov klasičnih pravljic smo izpisali pester
repertoar pesmi, katerim smo dodali še dramsko besedilo.
Pobuda za poimenovanje muzikala Pravljični direndaj pa je
pravzaprav prišla od nastopajočih. Tako kot to smo mentorice
upoštevale številne ideje učencev, ki so pripomogle ustvariti
občutek pristnosti in spontanosti na odru. Vemo, da v pravljicah
živijo pogum, vztrajnost in sreča. Vse našteto so pokazali tudi naši
nastopajoči na številnih odrih.
Vsak od nastopov nas je še bolj povezal in nam prinesel nova
spoznanja. Nastop v Pionirskem domu v Ljubljani pa je bil za
nas še ena velika prelomnica, ker smo dobili potrditev, da je
naša ustvarjalnost prava in ne pozna mejá. Naš učenec OSKAR
HUDOLIN – znameniti volkec – je izmed 840 mladih igralcev prejel
laskavi naziv Najbolj obetaven igralec. Posebno nagrado žirije za
mentorsko delo pa smo prejele mentorice muzikala.
Obrazložitev predsednice žirije Staše Prah: »Ko je na odru 50 otrok
in vsak ve v vsakem trenutku, kaj je njegova naloga, vloga, ko se
zavedajo svojih sposobnosti in jih delijo s publiko, ko ne glede
na to, da na odru ni skoraj nič prostora, z njimi potujemo v vse
mogoče pravljice, vemo, da smo se znašli v uprizoritvi Muzikal:
Pravljični direndaj.«

Zame bistvo muzikala sploh ni predstava sama, temveč druženje s
prijatelji, s katerimi sem se tekom projekta zelo povezala. Mnoge
pa sem spoznala prav v njem.
Nemalokrat se spomnim tudi na kakšen zabaven dogodek s
priprav, vaj ali nastopa. Recimo takrat, ko rečem: »Jaz bom vsak
večer pobirala copatke tudi od vas,« in začnejo otroci vzklikati:
»Ne, ne mojih copatkov!« Pa ko je volk rekel: »Jaz pa grem nekaj
za pod zob iskat,« in je nek otrok vzkliknil: »Sem vedel!« Takšnih
trenutkov ni manjkalo, so pa ostali večinoma skriti očem publike
in ostajajo le naš spomin.
Ta zgodba se sicer končuje, a je le del večje pravljice, pravljice
življenja vsakega posameznika in nas bo za vedno povezovala ter
nas tako združevala.
Lara PODGORŠEK, 9. a
To so bile moje sanje. To, da lahko igro združim s plesom in
petjem, je nekaj čarobnega. Čeprav petje ni ravno moja vrlina. Bila
sem vesela, ko sem izvedela, da igram čarovnico, saj raje igram
»močne« vloge kot tiste nežne.
Na pripravah sem spoznala kup čudovitih in pristnih oseb, katerih
zagotovo ne bi, če ne bi bila del te zgodbe. Same vedo, kdo so in
res jim hvala za vse nasmejane in lepe trenutke.
Spoznala sem kar nekaj slovenskih odrov, toda na domačem je
vedno najlepše.
Ponosno sem prišla in ponosno odhajam iz tega projekta. Res je,
da se zdaj več ne bomo družili, bo pa vsak izmed vas ostal v mojem
spominu.
Verz v naši pesmi pravi, da nikdar več ne bo tako kot včeraj. Jaz pa
pravim: »Nikdar več ne bo tako, kot je bilo v teh dveh letih.«
Kaja RUSMIR, 6. b

ODZIVI OD TU IN TAM

Naše dveletno druženje je bilo polno zabave, veselja in nepozabnih
trenutkov. Ustvarila so se prijateljstva, tista, ki so za večno. Skupaj
smo počeli, kar najraje (in najbolje) počnemo – pojemo, plešemo
in igramo. Bilo je nepozabno.
Ema HOLEŠEK, 7. b
Muzikal Pravljični direndaj je bil posebno doživetje. Spoznal sem
veliko novih prijateljev in utrdil vezi s starimi. Kadar smo gostovali
na drugih šolah, sem bil zelo vesel, saj če ne drugega, je pa vsaj
pouk odpadel. Skratka, muzikal je bil pozitivna izkušnja.
Leon KREFT, 9. a
Še posebej, ker je to moje zadnje osnovnošolsko leto in se torej
poslavljam, vem, da bo muzikal eden mojih ključnih spominov na
osnovno šolo. Mislim, da se moje hvaležnosti in sreče ne da dovolj
opisati, zato bom rekla le: HVALA. In ne pozabite: PRAVLJICA SMO
MI VSI!
Eva SAVINA POTOČNIK, 9. a
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Predstava Muzikal je napravila name poseben vtis. Že množično
nastopanje otrok je zahtevalo poseben pristop za takó kvalitetno
demonstracijo. Prikaz vsebine pravljic in njihovo razpletanje je
otroško prisrčno, zavzeto in prepričljivo.
Ida CENTRIH
Tokrat so se šmarški otroci s pravljico na odru dotaknili številnih.
Njihova iskrivost, pozitivna energija in dobra kemija med njimi so
prepričale prav vsakega v dvorani. Ples, petje, igra, kostumografija,
scenografija ... vse je bilo, kot mora biti in uspelo vam je res nekaj
VELIKEGA.
Maja BUBIK
Z veliko nostalgije na svoja otroška leta na odru ter z velikim
ponosom in navdušenjem, da je tem otrokom uspelo točno to, kar
naredi otroško predstavo pristno, iskreno in prepričljivo – to, da so
na odru enostavno otroci! Da so bili vsi ves čas prisotni in aktivni
ustvarjalci dogajanja na odru, predvsem pa, da so neznansko
uživali, in ta njihov žur te je potegnil v njihovo zgodbo. Da si se z
njimi smejal, prepeval in jokal.
Marjeta MALUS

Mladarije
Da pravljični direndaj lahko tako bistveno zaznamuje življenje na
šoli, s hvaležnostjo spoznavam ob zaključku dveletnega več kot
uspešnega življenja muzikala.
Ravnatelj Bojan JURAS
Vse pohvale je vredno, da ste se lotili zahtevnega in zanimivega
projekta, ki je navdušil gledalce in kljub napornemu delu
zagotovo razveseljeval tudi izvajalce. Za izbor, priprave in izvedbo
čestitam izvajalcem in mentorjem in jim želim, da bi pri tovrstnem
ustvarjanju nadaljevali tako zavzeto in uspešno.
Jože KRAJNC
Uživala sem v predstavi. Vse mi je »štimalo« – tekst, igra, glasba,
gib, kostumografija ... Vsem iskrene čestitke!
Mija ŽERJAV

EVROPSKI TEDEN MLADIH S PREDSTAVO
ŠTUDENTSKI DNEVI PEF TEATRA
Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki
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Marsikaj bodo učenci v naslednji letih pozabili, sodelovanja v
šolskem muzikalu pa gotovo ne. To so neprecenljivi spomini
in izkušnje, ki nam dajejo moč in pogum, da stopamo po poti
življenja.
Barbara TREBIŽAN
V celoti so odzivi objavljeni v posebni publikaciji – knjižici, ki je
izšla ob koncu projekta Muzikal Pravljični direndaj.
Verjamemo, da smo z našimi nastopi pustili posebno srčno sled
pri marsikom iz občinstva in hkrati dali poseben pečat gledališki
ustvarjalnosti tako šoli kot kraju.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli podprli našo pravljico na
odru.

neverjetne pripetljaje, vezane na študentsko delo dveh študentov,
Matije in Nine. Scenarij za predstavo, ki je povzet po knjigi Mihe
Indiharja z naslovom Študentski dnevi, so študenti spisali sami in
temelji na resničnih dogodkih.
Po predstavi je sledil pogovor na temo študentskega dela in
življenja mladih, pri katerem so kot gosti sodelovali župan
občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, predstavnica podjetja
MPT Nika Meh ter predstavnik podjetja Kovinoplastika Povše
Ivan Povše. Župan je mladim predstavil možnost opravljanja
počitniškega dela, ki jim ga občina omogoča v okviru projekta
»Porihtajmo si Šmartno« ter možnosti štipendiranja v povezavi
z lokalnimi podjetji v okviru regionalne štipendijske sheme.
Predstavnika podjetij MPT in Kovinoplastike Povše, ki delujeta
znotraj občine ter zaposlujeta mlade in študente, sta predstavila
možnosti, ki jih oni nudijo mladim, od študentskega dela,
opravljanja prakse, štipendiranja do zaposlovanja mladih. Tako
so mladi dobili koristne informacije glede možnosti dela ter
pridobivanja prepotrebnih delovnih izkušenj ter referenc v
domačem okolju. Po pogovoru je sledilo sproščeno druženje
mladih ob okusni pogostitvi.

V soboto, 11. maja 2019, je v dvorani Kulturnega doma Šmartno ob
Paki potekal dogodek za mlade v okviru Evropskega tedna mladih.
Najprej so si obiskovalci ogledali predstavo Študentski dnevi, ki
jo je odigrala številna zasedba študentk in študentov gledališke
skupine Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem – PEF
teater. V igri so na hudomušen način predstavili na trenutke prav

Dogodek je organiziral Mladinski center Šmartno ob Paki v
sodelovanju z Občino Šmartno ob Paki in je bil del Evropskega
tedna mladih 2019. Prek razpisa Ključ do vključenosti: Evropska
solidarnostna enota ga je podprla nacionalna agencija MOVIT.
Razpis Ključ do vključenosti je namenjen sofinanciranju projektov,
katerih namen je podpreti izvajanje dogodkov za mlade v okviru
Evropskega tedna mladih 2019, ki povezujejo solidarnost,
participacijo in mlade z manj priložnostmi.

LONČARJENJE POD KOZOLCEM

ustvarjanjem iz gline navdušeni in verjamemo, da že komaj
čakajo, da bodo lahko prevzeli svoje izdelke, ko bodo ti spečeni.

Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki

Na sončno in toplo soboto, 8. junija, se je v dopoldanskih urah pri
Mladinskem centru Šmartno ob Paki odvila zdaj že tradicionalna
delavnica GLINA. Udeleženci so se zbrali v prijetni senci
kozolca in niso mogli skrivati vedoželjnosti. Delavnico je vodila
Alenka iz Lončarskega centra Bahor, ki ji ni zmanjkalo besed in
kreativnih zamisli o tem naravnem materialu. Uvodoma je kratko
predstavila glino, njeno oblikovanje in lončarstvo, nato pa se je
delavnica prevesila v praktični del. Udeleženci so iz svojega kosa
gline ustvarjali poljubne izdelke, kot so razne okrasne tablice,
posode, figure, in se preizkusili v različnih tehnikah krašenja in
oblikovanja. Pika na i sobotne delavnice pa je bilo oblikovanje
gline na vretenu, pri čemer so udeleženci z Alenkino pomočjo
iz kosa gline izdelali krasne skodelice. Udeleženci so bili nad
JULIJ, AVGUST 2019
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Med ljudmi

ODLIČNI DOSEŽKI MLADE PLAVALKE
Tomaž Lesnjak

V soboto, 6. aprila, je na Fakulteti za šport v Ljubljani potekalo državno prvenstvo v skladnostnem
plavanju, ki se ga je udeležila tudi Pija Lesnjak, učenka 9. razreda OŠ bratov Letonja in članica kluba
sinhronega plavanja Rusalka iz Velenja. Tekmovala je v več disciplinah in v solo programu pri mlajših
mladinkah postala državna prvakinja, v absolutni konkurenci pa je osvojila drugo mesto. V duetu
s Hano Britovšek je osvojila tretje mesto, v kombu s kolegicami iz kluba Rusalka pa drugo mesto.
Pija se je od 12. do 14. aprila udeležila tudi močnega mednarodnega tekmovanja v skladnostnem
plavanju v Bratislavi na Slovaškem, kjer so se zbrale najboljše evropske tekmovalke. V konkurenci
več kot 120 tekmovalk je zasedla zlato sredino in najvišje mesto med slovenskimi tekmovalkami.
S treningi skladnostnega plavanja je Pija pričela pri 6 letih pod vodstvom trenerke Ane Matjaž.
Hitro je napredovala in na državnem nivoju v svoji starostni skupini dokazala, da je eden največjih
talentov sinhronega plavanja v Sloveniji. Cilji za prihodnost so visoki in bodo dosegljivi le s trdim
delom.

20 LET. BOBNI. JAZ.
Marko Berzelak

Jukebox App, Diaspora* in Projekt 96, ki so nastali v sodelovanju s
Tomažem Pačnikom (Glasbena šola GVIDO) in šolskima centroma
Velenje ter Slovenj Gradec. To so: Valentina Reberšak, Tjaša Kelc,
Saša Šižgorič, Natalija Fekeža, Til Čeh in Simon Langus. Vmes so
za bobne sedli moji učenci bobnanja: Tomy Rihter, Vid in Janja
Kugonič, Anže Polovšak ter Jure Funtek, ki so ob spremljavi GVIDO
benda in pevk ter pevcev zaigrali svojo najljubšo pesem. Vesel
sem, da je bila dvorana polna, zato se vsem lepo zahvaljujem
za obisk in podporo. Posebna zahvala gre Tomažu Pačniku, ki
mi že vsa leta najinega sodelovanja izkazuje zaupanje in brez
katerega koncert ne bi uspel, kot je. Hvala vsem nastopajočim,
lučkarju, tonskemu mojstru, Mateju Korenu, Davorinu Tonkliju,
hvala Mladinskemu centru Šmartno ob Paki ter Občini Šmartno
ob Paki, hvala Cementninarstvu Polak – Mojci Polak Rožič in
Damjanu Rožiču, hvala vsem domačim in prijateljem za pomoč pri
organizaciji, hvala Andreji Petrovič za pomoč pri oglaševanju. Za
mano je prvih 20 let bobnanja in nepozaben koncert. Veselim se
naslednje okrogle obletnice!
Fotografija: Martina Hrastnik

V petek, 7. junija, sem v Kulturnem domu Šmartno ob Paki
praznoval 20. obletnico mojega ukvarjanja z bobnanjem. Začelo
se je na plastičnih »kantah«, po katerih sem za uvod tudi zabobnal,
nadaljevalo pa se je z nastopi bendov, v katerih sem bobnal ali
še bobnam. To so: NARF (Grega Hrastnik, Kristijan Kolenc, Boštjan
Mežnar), SPEV (Vili Mravljak, Edo Rednak, Kristijan Kolenc, Boštjan
Mežnar), PREPROSTO ČRNI (Lucija Vidic, Pavel Fužir, Jure Kladnik),
KARTON BAND (Neli Voglar, Gorazd Planko, Jure Repar, Tomaž
Pačnik), GVIDO BAND (Tomaž Pačnik, Matevž Špegel Štaher, Jure
Repar). Z vsakim bendom smo zaigrali po 3 ali 4 »komade«, z
nekaterimi po skoraj dvajsetih letih! Bilo je zelo čustveno in zame
nepozabno. V nastop smo vključili tudi pevke in pevce iz projektov

DA BO MARTINOVA VAS NAŠ PONOS
Društva iz Martinove vasi

Društva, ki imamo brunarice na
prireditvenem prostoru v Martinovi
vasi, opažamo, da se na prireditvenem
prostoru in ob društvenih brunaricah v
popoldanskem, žal tudi v nočnem času,
zadržuje vedno več osnovnošolskih otrok,
ki s svojim početjem uničujejo našo
lastnino in ogrožajo svojo lastno varnost.
JULIJ, AVGUST 2019

Ker se bližajo počitnice, se bojimo, da se bo to še stopnjevalo.
Prosimo vas, da otroke obvestite, da je takšno početje nedopustno
in tudi nevarno. Če se bo to še nadaljevalo, bomo Policijsko postajo
Velenje zaprosili, da bo izvajala občasen nadzor prireditvenega
prostora in identifikacijo oseb, ki se tam zadržujejo. To pa ni naš
namen delovanja in si tega res ne želimo.
Za pomoč in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Iz šmarške fare

UVODNE MISLI, SVETNIK MESECA IN
OBVESTILA ZA JULIJ IN AVGUST 2019
Ivan Napret, dekan

Drage bralke in bralci ŠOP-a, lepo vas pozdravljam. Počitniška
meseca julij in avgust sta za mnoge od vas meseca, ko koristite
svoj dopust ob morju, se odločite za pohode v hribe, gore ali
pa spoznavate neznane kraje po svetu oziroma doma. Koliko
čudovitih krajev ima Slovenija. Cerkve sredi naših vasi ali na
številnih hribih nam tiho govorijo o vernosti naših prednikov, ki
so jih z mnogimi odpovedmi zgradili v čast številnim svetnikom in
Bogu v zahvalo.
Ta svetišča so jih povezovala med seboj in tam so se radi zbirali.
Tudi danes človek išče mir, lepo naravo in božjo bližino, ki jih
marsikdo najde v kraju naših svetišč, marsikje pravih biserov, v
romanskih, gotskih … cerkvah. Te so posvečene tudi julijskim in
avgustovskim svetnikom: sv. Cirilu in Metodu, ki sta sozavetnika
Evrope; sv. Mohorju in Fortunatu, pod okrilje katerih je škof Anton
Martin Slomšek postavil knjižno založbo; sv. Marjeti; priljubljenemu
apostolu Jakobu, k njegovemu osrednjemu svetišču v severni
Španiji se za peš romanje odloča vse več mladih; sv. Ani, kateri je v
Sloveniji posvečenih 70 cerkva, Anino ime pa nosi več kot 30.000
slovenskih žena in deklet; Mariji Snežni, ki ima svojo kapelo tudi na
Kredarici pod Triglavom; sv. Lovrencu; cerkvam posvečeni Mariji
Vnebovzeti; svetemu Roku; Jerneju in mnogim drugim.

posneta po pravi betlehemski votlini, zato so to cerkev imenovali
tudi »blažena Devica Marija pri jaslicah«.
Slovenci in Slovani nasploh bi Marijo Snežno morali hvaležno
častiti že zaradi tega, ker je prav na oltar te bazilike v Rimu papež
Hadrijan II. leta 867 položil slovanske bogoslužne knjige, potem ko
je odobril njihovo rabo, in skoraj gotovo je v jeziku naših pradedov
v tej cerkvi pel novo mašo slovanski apostol sveti Metod.
V Sloveniji je pet župnijskih in enajst podružnih cerkva, ki nosijo
ime Marije Snežne.
Ime Nives je po izvoru latinsko in špansko (pomeni sneg). Pri nas je
bilo v začetku leta 2016 tako imenovanih 1.319 deklet in žena. Med
ustreznimi slovenskimi imeni je najpogostejša oblika Snežana.
Imena Nevia, Nevija, Nevja so italijanskega izvora, prav tako moške
oblike Nevij, Nevijo, Nevio, Nevjo.
Obvestilo
V naši župniji bo tudi letos potekal ORATORIJ ZA OTROKE, in sicer
od 8. do 12. julija.
Prijavnice že lahko dobite v župnišču. Izpolnjeno prijavnico oddate
v župnišče najkasneje do torka, 25. junija. Dodatne informacije:
068 614 831 (Katja) in 031 807 387 (Ana).

Svetnica meseca: Marija Snežna, 5. avgust
Največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja Marijina cerkev
na svetu, je bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime Marija Snežna
ali latinsko Sancta Maria ad Nives je nastalo na podlagi legende.
Pod papežem Liberijem, ki je Cerkev vodil od leta 352 do leta
366, je rimski patricij Janez s privoljenjem svoje žene sklenil, da
Gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo svojega premoženja,
ker sama nista imela otrok. Molila sta, kako naj bi ta sklep uresničila.
V noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največja vročina,
se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev
na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je imel tudi
papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in
ljudstva na grič Eskvilin, pokrit s snegom, in tam označil prostor
za zidanje Marijine cerkve. Bleščeče bel sneg sredi poletja je v
legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ki jo je
dal papež Liberij pozidati, je bila tudi votlina Kristusovega rojstva,
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Utrinek z lanskega oratorija
Ne sme mimo vas

POLETNA KNJIŽNICA ŠMARTNO OB PAKI
Knjižnica Šmartno ob Paki bo v juliju in avgustu odprta vsak TOREK od 12.00 do 18.00.
V tem času bo v knjižnici potekal POLETNI KVIZ. Namenjen je vsem osnovnošolcem, ki tudi med
počitnicami radi urijo možgane in se hkrati zabavajo. Rešite ga in morda osvojite nagrado!
Od 17. junija do 31. avgusta pripravljajo tudi poletno obarvane kotičke, označene z oznako POLETNO
BRANJE in VREČKE POLETNEGA BRANJA. Da boste lažje in hitreje izbrali gradivo za počitnice in
dopust!

JULIJ, AVGUST 2019
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Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 16. 8. 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: PAVLA LESNJAK, GAVCE 4, 3327 ŠMARTNO OB PAKI. ČESTITAMO!
Ne sme mimo vas

VAŠKE IGRE 2019
Turistično društvo Šmartno ob Paki bo tudi letos priredilo tradicionalne VAŠKE IGRE, ki
bodo potekale v nedeljo, 7. julija 2019, od 16. ure dalje na prireditvenem prostoru pred
gasilskim domom v Šmartnem ob Paki.
Po končanih vaških igrah bo gasilska veselica, ki jo prirejajo šmarški gasilci. Skupaj z njimi
vas vabimo, da pridete spodbujat svoje ekipe in se po končanih igrah zavrtite ob zvokih
prijetne glasbe.
VESELIMO SE SNIDENJA Z VAMI NA VAŠKIH IGRAH.
Boža Polak
predsednica TDŠ

JULIJ, AVGUST 2019

Ne sme mimo vas

ODELO
ZAPOSLUJE
Na lokaciji v Preboldu v svoj kolektiv vabimo:

1. DIJAKE IN ŠTUDENTE
ZA POČITNIŠKO DELO
Dijake in študente, ki z nami ostanejo 30 dni, za zvestobo
dodatno nagradimo s finančno nagrado v višini 50 EUR neto.

Zaposlimo pa tudi:

1. DELAVCE V PROIZVODNJI
2. DELAVCE V SKLADIŠČU
Organiziran je avtobusni prevoz na relaciji HrastnikTrbovlje-Prebold ter Velenje-Šoštanj-Letuš-Prebold.

Prijave in informacije:
E-mail: zaposlitev@odelo.si
Telefon: (03) 703 46 47
(03) 703 45 86
www.odelo.si

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
www.kp-velenje.si

Čestitamo
za dan državnosti!
080 80 34
BREZPLAČNA ŠTEVILKA

JULIJ, AVGUST 2019
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

konec junija, julij, avgust 2019
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice,
Knjižnica Šmartno ob Paki
- Zlati kamenčki – razstava v
izložbenem oknu knjižnice
(Oranžni in Rdeči palčki (otroci,
stari 4–6 let) iz Vrtca Sonček
Šmartno ob Paki s pomočjo svojih
vzgojiteljic);
- Gradovi v Velenju – razstava
(Otroci Vrtca Velenje, OE Tinkara);
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v
izložbenem oknu knjižnice.

JUNIJ
Četrtek, 20. junij,
ob 18.30, dvorana Marof
Delavnica za kon’c šole: rubikova
kocka in spominski triki – Nik
Škrlec, prijava: pisarna.mc@gmail.
com ali 064 167 940. Delavnica je
BREZPLAČNA, MC Šmartno ob Paki

Torek, 2. julij,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Sobota, 6. julij,
od 9.00 do 11.00, Martinova vas
(od 12:00 dalje na parkirišču pred
Mercatorjem)
Pilihov memorial – srečanje
ljubiteljev starodobnih vozil s
svečanim odprtjem Muzeja 70 let
tehnične kulture v Šmartnem ob
Paki, AMD Društvo ljudske tehnike
Šmartno ob Paki
zbirno mesto v Martinovi vasi
Varno v gore Storžič (2132m), PD
Šmartno ob Paki in PD Mislinja

Nedelja, 7. julij,
od 16.00 dalje, prireditveni prostor
pred gasilskim domom Šmartno
ob Paki
Tradicionalne vaške igre in
zabavno druženje z ansamblom
ob 20.00, dvorana Marof
Predstava za kon’c šole: Naj gre Spev, TD Šmartno ob Paki in PGD
vse v π ali kako sem se naučil 3141 Šmartno ob Paki
decimalk – Nik Škrlec, rezervacija
vstopnic:
pisarna.mc@gmail. Od ponedeljka, 8. julija, do
com ali 064 167 940. Predstava je petka, 12. julija,
BREZPLAČNA, MC Šmartno ob Paki cerkev sv. Martina
Oratorij za otroke
Petek, 21. junij,
ob 17.00, Ekološka kmetija Potočnik Torek, 9. julij,
ob 18.00, Hiša mladih – sejna soba
Poprask
Svetniška pisarna SDS
delavnica Uporaba zelišč v
kulinariki – predelava zelišč.
Petek, 12. julij,
Prijave: td.smatno@gmail.com,
ob 17.00, prireditveni prostor ob
polak.boza@gmail.com, 031 713
gasilskem domu Paška vas
763. Cena delavnice je 5 €, TD
Tekmovanje starih ročnih in
Šmartno ob Paki
motornih brizgaln za memorial
Rudija Ježovnika starejšega, PGD
Sobota, 22. junij,
od 15.00 do 21.00, prireditveni Paška vas
prostor MC Šmartno ob Paki
ob 20.00, prireditveni prostor ob
Nogomet na milnici, KŠŠF
gasilskem domu Paška vas
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno ob Podelitev priznanj in družabno
srečanje z ansamblom Greh, PGD
Paki
Paška vas
Občinska proslava ob dnevu
državnosti, KD Gorenje
Sobota, 13. julij,
Od srede, 26. junija, do sobote, ob 20.00, prireditveni prostor ob
gasilskem domu Paška vas
29. junija,
od 9.00 do 17.00, športi park Noč na vasi v Paški vasi z
ansamblom Veseli svatje, PGD
Šmartno ob Paki
nogometni kamp MARTINKO 2019, Paška vas
ŠD Šmartno ob Paki
Petek, 19. julij,
ob 21.00, pod kozolcem MC
Petek, 28. junij,
ob 21.00, pod kozolcem MC Šmartno ob Paki
Poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki
Poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 20. julij,
od 8.00 do 12.00, parkirišče pred
JULIJ
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Od ponedeljka, 1. julija, do
Paki
petka, 5. julija,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
Počitniške ustvarjalne delavnice,
MC Šmartno ob Paki

AVGUST
Nedelja, 4. avgust,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Olševa (1929 m), PD Šmartno ob
Paki
Od torka, 6. avgusta, do četrtka
8. avgusta,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Triglav (2864 m), PD Šmartno ob
Paki
Petek, 9. avgust,
ob 21.00, pod kozolcem – MC
Šmartno ob Paki
Poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki
Od petka, 9. avgusta, do nedelje,
18. avgusta,
MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Likovna delavnica »Geoforma«
pod vodstvom akademska slikarja
Dušana Fišerja, JSKD in MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 17. avgust,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Vrbanove špice (2408 m), PD
Šmartno ob Paki
od 8.00 do 12.00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki

20.00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Razstava likovnih del, nastalih na
likovni delavnici »Geoforma«, JSKD
in MC Šmartno ob Paki
18.00, Prireditveni prostor v Rečici
ob Paki
Hmeljski likof v Rečiški noči
Torek, 20. avgust,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Od ponedeljka, 26. avgusta, do
četrtka, 29. avgusta,
od 10.00 do 12.00, dvorana Marof
Počitniške ustvarjalne delavnice,
MC Šmartno ob Paki
Petek, 30. avgust,
16.00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Otvoritev Poznopoletnega
festivala 2019; šmarška plaža,
roštiljada in koncert skupine
Kingston, MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 31. avgust,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Brana (2253 m), PD Šmartno ob
Paki

