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Se tudi vam zdi, da so bile počitnice res kratke?
PPF, ki ga ne smete zamuditi!
Bodimo dober zgled.
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Ne sme mimo vas
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Vsebina

Moje misli
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BODIMO DOBER ZGLED
Jerneja Žagar

opazili v rumenih odsevnikih in ne jezite
se, ko boste med običajnim hitenjem
morali ustaviti pred prehodom. Raje
podarite iskren nasmeh in se spomnite,
kakšna je naša naloga!

Ko mi je bila zaupana naloga, da napišem
uvodnik, ki ga berete, sem razmišljala ali
naj ga napišem kot učiteljica na Osnovni
šoli bratov Letonja Šmartno ob Paki,
članica Društva ljudske tehnike Šmartno
ob Paki ali pa članica Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine
Šmartno ob Paki … Pa se mi je utrnila
ideja, da je skupni imenovalec vseh mojih
nalog PROMETNA VARNOST.
Med brezskrbnimi poletnimi dnevi je
v prometu manj otrok, varnost pa je
nemalokrat potisnjena ob rob. Zato je
toliko bolj pomembno, da začnemo
pravočasno opominjati voznike, da je
prvi šolski dan, ki bo letos v ponedeljek,
2. septembra, pred vrati.
S preventivno akcijo Še 365 dni bomo
letos že tretje leto zapored v sodelovanju
z Društvom ljudske tehnike, AMZS, SPV
in osnovno šolo v križišču pred občinsko
stavbo opozarjali voznike na začetek
šolskega leta. Namen akcije je opozoriti
voznike, da je za varnost potrebno
skrbeti 365 dni. Pet dni pred začetkom jih
opozarjamo tako, da po različnih krajih
po Sloveniji z maskotama AMZS delimo
odsevnike. Letos bomo v Šmartnem to
počeli v petek, 30. avgusta.
S ponosom povem, da s člani DLT in SPV
že tradicionalno varujemo prehode za
pešce prvi šolski dan. Tudi letos nas boste

Letos uvajamo v šoli zelo zanimiv projekt,
ki se imenuje Pešbus. Učence želimo
spodbuditi, da bi se v šolo odpravili
peš. V Šmartnem imamo veliko varnih
poti, ki pogosto samevajo, saj se učenci
vse pogosteje pripeljejo do vrat šole. Če
boste dobro opazovali, boste opazili table
z napisom Pešbus, to bo pomenilo, da je
tam postaja. Na vsaki tabli bo tudi ura
odhoda. Vsak učenec, ki se bo pridružil,
bo prejel vozovnico, vsako jutro pa še žig.
Izjemnega pomena pri takšnem projektu
je podpora staršev. Zato vas spodbujam,
da se pogovorite z otroki, zakaj je
koristno hoditi peš, in hkrati postanite
zgled. Če vam čas dopušča, se priključite
Pešbusu ter postanite njegov šofer. Za
natančnejše informacije se obrnite name
in spremljajte objave na šolski spletni
strani www.ossmartno.si. Podporo in
materiale za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka
nudi IPoP – Inštitut za politike prostora
v okviru programa Aktivno v šolo, ki ga
sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je
del prizadevanj Dober tek, Slovenija! za
več gibanja in bolj zdravo prehrano.
Konec bom izkoristila še za povabilo v
Muzej tehnične kulture po 2. svetovni
vojni, ki smo ga osnovali v prostorih
Društva ljudske tehnike. To je zgodba,
ki je neizogibno povezana s prometom
in prometno varnostjo v kraju. Zato
vabljeni, da nas v septembru obiščete
vsako nedeljo med 8. in 10. uro in se
udeležite vodenih ogledov.
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Čisto za konec pa še misel, da otroke
vzgajamo z zgledom, zato bodimo dober
zgled!
Uporaba mobilnika med vožnjo je
nevarna, saj zmoti našo pozornost, zato
naj bo ta pospravljen nekje na varnem.
Čaka nas pestra jesen, v katero bomo,
tako sem prepričana, stopili pogumno.
Želim vam veliko varnih kilometrov.

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., avgust 2019
Avtor fotografije na naslovnici: Aleš Krajnc
Naklada: 1300 izvodov
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Utrip občine
Skladno z določili 12. člena Odloka o priznanjih
in nagradah Občine Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik MOV št. 09/2013 ) in Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih in nagradah Občine Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik MOV št. 21/2017) objavljamo

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA
PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD
ZA LETO 2019
Razpisuje se zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj
in nagrad Občine Šmartno ob Paki za leto 2019:
- GRB OBČINE Šmartno ob Paki
Podeli se posamezniku za večletne uspehe ali izjemne dosežke
trajnejšega pomena in skupinam občanov, društvom in drugim
pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi
povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali
drugem področju življenja in dela občine.
- DVE PLAKETI OBČINE Šmartno ob Paki
Podeli se posamezniku, društvom ali drugim organizacijam in
pravnim osebam za izredne dosežke na področju delovanja,
obstoja in razvoja posamezne za občino pomembne dejavnosti
v zadnjem obdobju.
Pobude za podelitev priznanj in nagrad se zbirajo na podlagi

predlogov občanov, političnih strank, podjetij, društev ter drugih
organizacij in zavodov.
Predlogi za priznanja morajo biti predloženi v pisni obliki in
morajo vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja,
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
• obrazložitev k predlogu,
• pisno soglasje predlaganega kandidata,
• morebitne dokumente, ki potrjujejo predlog, v kolikor
obstajajo.
Javni razpis je objavljen na spletni strani www.smartnoobpaki.
si, v občinskem časopisu in na oglasni deski Občine Šmartno ob
Paki. Razpisni rok traja 15 dni, in sicer od 26. 8. 2019 do vključno
9. 9. 2019.
Prijave na javni razpis predlagalci pošljejo s priporočeno pošiljko,
s pripisom »Javni razpis – Priznanja in nagrade 2019« na naslov
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob
Paki, ali oddajo osebno na upravi Občine Šmartno ob Paki.
V roku prispele prijave bo pregledala in ovrednotila Komisija za
občinska priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki. Predlog
bo potrdil Svet občine Šmartno ob Paki. Priznanja bodo podeljena
ob praznovanju občinskega praznika na slavnostni seji.
Številka: 012-0001/2019-2
Datum: 4. 7. 2019
Komisija za priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki

Pestro in družabno

POSTAVLJANJE KLOPOTCA
Alojz Slemenšek

»Sonči po trsju se grozdje
zoreče in tiho v soncu se polni
z močjo in tiho z žlahtnostjo
polni se v pesmi,
ki prek goric jo klopotci pojo.«
(Janko Glazer, Jesenska
pesem)
Članice in člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki smo
izvedli drugo postavljanje klopotca. Ob vsakoletnem postavljanju
klopotcev je prav, da se vinogradniki spomnimo izročila, ki ohranja
to dediščino, saj nosi klopotec kot simbol slovenskega vinograda
žlahtno sporočilo. Klopotec ni samo tehnična, temveč predvsem
slovenska kulturna dediščina, ki jo v zadnjem času ponovno
množično obujamo in ohranjamo. Postavljanje klopotcev
predstavlja čas, ko se je nekoč lastnik vinograda odločal, ali bo
dal viničarju odpoved ali pa ga bo obdržal še za naslednje leto.

Klopotec, ta simbol vinogradov in pokazatelj prihoda jeseni, bo
vse do trgatve odganjal ptiče, da bo na trti ostalo čim več sladkega
grozdja. Letos smo to nalogo zaupali mlademu vinogradniku in
vinarju Anžetu Podgoršek, p. d. Špancu, ki je zaupano nalogo
odlično opravil. Predsednica Društva vinogradnikov Mojca
Praprotnik je predstavila pomen in idejo postavljanja klopotca.
Župan Janko Kopušar je poudaril, da več kot bo takšnih prireditev,
pestrejše bo življenje v naši občini. Prireditev je odlično vodil
Franc Fužir, igranje harmonikarja Benjamina Radoslovnika in
petje Moškega pevskega zbora Franc Klančnik pa sta navdušila
obiskovalce. Še posebej so se izkazali postavljalci klopotca –
Anže Podgoršek in pomočniki: Jože Kugler, Danilo Pokleka, Peter
Krajnc ter Mojca in Zvone Praprotnik. Ker je bil veter pravi, je
klopotec takoj zapel svojo pesem, ki so ji številni obiskovalci z
veseljem prisluhnili, kajti klopotajoča pesem je nekaj posebnega,
živi v dušah vinogradnikov.
Hvala Špančevim za gostoljubje pri svoji zidanici, ki je odžejalo
marsikatero grlo in odgnalo tudi lakoto. Naslednje leto se spet
vidimo, verjetno pri drugi zidanici oziroma vinogradu, saj postaja
prireditev tradicionalna.

BRUNARICE »NOSIJO« NOVO BARVO
Marko Novinšek, PD Šmartno ob Paki

V soboto, 20. julija 2019, so šmarški planinci in konjerejci izvedli skupno akcijo barvanja
brunaric v Martinovi vasi. Na tak način so ponovno dokazali, da se s skupnimi močmi in
dobro voljo lahko opravi veliko dela.
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MILNICA, POLETJE IN MOGOČE ŽE JESEN
Klub študentov šmarške fare

Po dolgem času se študenti spet javljamo, tokrat seveda z zasluženih
poletnih počitnic. KŠŠF-jevci smo v soboto, 22. junija, pripravili
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nekaj čisto novega, kar v Šmartnem še ni bilo videno in izvedeno.
Pred Mladinskim centrom smo priredili turnir v nogometu na
milnici. Pod šotorom smo postavili napihljivo igrišče, vanj nalili
vodo in 5 velikih plastenk detergenta za pomivanje posode. Na
začetku nam je sicer vreme precej ponagajalo, saj je »lilo kot iz
škafa«, vendar je tik pred uradnim začetkom končno posijalo
sonce in zabava oziroma turnir se je lahko pričel. Na turnirju so
sodelovale štiri ekipe, ki so se med sabo pomerile za pokale. Prvo
in drugo mesto sta zasedli ekipi Nefiltrirani 1 in 2, pokal za tretje
mesto pa je domov odnesla ekipa Heineken city. Po končanem
turnirju pa smo se tudi tisti, ki nismo tekmovali, lahko preizkusili
na spolzkem nogometnem igrišču. Turnir je odlično uspel in tudi
zabave, smeha ter smešnih in nerodnih padcev ni manjkalo.
Turnir je bil odlična odskočna deska v poletje in obljubimo, da
ga bomo ponovili tudi naslednje leto. Ker se poletje počasi bliža
koncu, bomo, preden spet sedemo v predavalnice, »zažurali« na
KŠŠF rock koncertu. Ta bo 27. septembra 2019, nastopili pa bodo
Koala Voice in Le Serpentine. Ko pa se bodo spet pričela predavanja
in vaje, pa bomo medse sprejeli tiste, ki bodo letos na novo stopili
v študentsko življenje.

TABORNIKI RODU HUDI POTOK NA TABORJENJU V RIBNEM
Urša Irman

Taborniki Rodu Hudi potok vsako leto deset poletnih dni preživimo v naravi, na
desetdnevnem taborjenju v Ribnem. Tudi letos smo taborili z rodovi iz Topolšice, Mislinje
in Pesja ter že tradicionalno 4. izmeno uspeli ponovno še nadgraditi. Tokrat smo rdečo nit
posvetili spoznavanju vikinške kulture ter ob tem ohranjali vsakoletne običaje. Jutranji
telovadbi in svečanemu zboru so sledile številne aktivnosti, vse od orientacije, veščin
bivanja v naravi, prve pomoči do lokostrelstva in mnogih drugih. Še nekoliko pristnejše
taborništvo so taboreči izkusili na bivakiranju, na katerem so noč preživeli izven tabora
ter si z vodniško pomočjo sami pripravili obrok ter postavili bivak.
Zelo počaščeni smo bili ob obisku župana občine Šmartno ob Paki Janka Kopušarja in
podžupana Janka Avberška, saj se tovrsten obisk tradicionalno zgodi vsako leto. Upamo,
da bo tako tudi v bodoče. Taborjenje so popestrili tudi številni obiski nekoč aktivnih
članov in obisk nemške skavtske skupine, ki je z nami preživela pestro popoldne.
Taborjenje označujemo kot uspešno tudi zato, ker so rodovi z vodniškim tečajem, ki je
potekal vzporedno z osrednjim programom, pridobili 7 novih izurjenih vodnikov.

Ne sme mimo vas

OGLED MUZEJA TEHNIČNE KULTURE PO 2.
SVETOVNI VOJNI V ŠMARTNEM OB PAKI
Jerneja Žagar

Člani Društva ljudske tehnike so v prostorih društva (pri nadstrešnici
za Mercatorjem) odprli muzej, ki so ga poimenovali Muzej tehnične
kulture po 2. svetovni vojni v Šmartnem ob Paki. Vsi, ki bi si želeli
muzej ogledati, lahko to v septembru storijo vsako nedeljo med
8. in 10. uro. Sicer pa je muzej odprt po dogovoru. Vse informacije
lahko dobite pri g. Danilu Arčanu na telefonski številki 031 318 644
ali pri ge. Jerneji Žagar na telefonski številki 041 852 492.

OBVESTILO

Romana Marovt, DU Šmartno ob Paki
Člane Društva upokojencev Šmartno ob Paki, ki so se
udeleževali rekreacije v prostorih DU Šmartno ob Paki
pod vodstvom Maje Bric, obveščamo, da rekreacija v
jesenskem obdobju 2019 odpade.
Za informacije in pojasnila smo na voljo na 041 416 562
(Romana Marovt).
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Mladarije

POZNOPOLETNI FESTIVAL 2019 – ODLIČNA
PRILOŽNOST ZA ZABAVO OB KONCU POLETJA
Urban Hrastnik

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki ponovno pripravljamo
živahen in pester program Poznopoletnega festivala, s katerim se
poslovimo od poletja in ki dodobra poveča utrip našega kraja.
Tradicionalno bomo festival odprli zadnji avgustovski petek, 30.
8. 2019. Ta dan se bodo popoldne pod šotorom na prireditvenem
prostoru Mladinskega centra odvijali 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 v vodi in na suhem, na ustvarjalnih delavnicah ter čofotali
v bazenih. Da obiskovalci ne boste lačni, bodo poskrbele ekipe,
ki se bodo pomerile v pripravi specialitet z žara na roštiljadi. Med
vsemi prijavljenimi boste obiskovalci izbrali najboljšo. Poskrbljeno
bo tudi za hladno pijačo, s katero se boste lahko osvežili v prijetni
senci našega kozolca. Za vrhunec pestrega dogajanja bo poskrbela
priljubljena skupina Kingston s koncertom, ki se bo pričel ob
20. uri. Kdo ne pozna hitov, kot so Cela ulica nori, Ko sije luna na
obalo, Ko bo padal dež ter mnogo drugih, ki jih je skupina ustvarila
tekom 25 let delovanja? Pripravite plesne sandale ter ogrejte
grla za nepozaben koncert, na katerem boste skupaj s Kingstoni
»zažurali« pozno v noč. Uvodni dogodek je brezplačen!

zasanjanimi ritmi subtilnega elektronskega popa. Štajerski par,
ki na odru s simpatično nerodnostjo deluje pristno in prisrčno, je
nase opozoril s singlom Valovi, kateremu so sledile pesmi Baloni,
S teboi ter že omenjena Sebi. Vse boste lahko slišali na koncertu,
ki se bo odvil v klubskem ambientu dvorane kulturnega doma.
Pred Zalo in Gašperjem se bodo predstavili še mladi in izjemno
nadarjeni glasbeniki iz naše občine, ki prav tako negujejo iskreno
ljubezen do glasbe ter njene intimne interpretacije. To bodo na
odru dokazovali mlada vokalistka Neli Voglar ter duet Urban &
Katarina. Cena vstopnice za koncert znaša 8 € v predprodaji in 10
€ na dan dogodka.

Zala Kralj & Gašper Šantl
Prav tako v »klubu« Kulturnega doma Šmartno ob Paki bomo
v petek, 13. 9. 2019, gostili odlično skupino Pliš, ki svoje
poslušalce razvaja z intimnim, melodičnim popom, značilnim
za gibanje »nova slovenska popevka«. Jedro Pliša predstavljata
odlična vokalistka Aleksandra Ilijevski ter kitarist Marko Gregorič,
ki poprime tudi za kontrabas. Okrog sebe sta zbrala še trobentača
in klaviaturista Tomaža Gajšta ter beatboxerja Murata, skupaj
pa tvorijo skupino Pliš, ki vas bo očarala s svojo duhovitostjo,
lahkotnostjo in iskrenostjo. To izžarevajo tudi njihove pesmi, med
katerimi so najbolj znane Metulji, Raj in druge z njihovega prvenca
Plošča za dve osebi. Vstopnice: 8 € v predprodaji in 10 € na dan
dogodka.

Pliš

Festivalsko dogajanje se bo nadaljevalo v sredo, 4. 9. 2019, ko se
nam bosta ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Šmartno ob Paki
s koncertom predstavila Zala Kralj in Gašper Šantl (zalagasper).
Mlada glasbena ustvarjalca, ki sta nas s pesmijo Sebi zastopala
na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije, vas bosta začarala z
SEPTEMBER, OKTOBER 2019

Letošnja poznopoletna festivalska veselica bo nekaj čisto
posebnega. Pod prireditvenim šotorom ob Mladinskem centru
bomo v petek, 20. 9. 2019, namreč pripravili čisto pravo
kavbojsko veselico s country plesi, zabavnimi igrami ter
sejemsko ponudbo, ki spremlja country zabave na ameriškem
Divjem zahodu. Veselica se bo pričela ob 18. uri. Za kavbojske
glasbene ritme bo poskrbela zasedba Mali oglasi, ki poleg
country zvokov preigrava vse od irskih pesmi do folk rocka,
nastop pa popestrijo tudi s tradicionalnimi inštrumenti. Skupino

Mladarije
bo spremljala skupina plesalcev, ki vas bo naučila country plesnih
korakov, tako da se boste lahko povsem vživeli v vzdušje zabav v
zavetju ameriških senikov – v našem primeru šmarškega kozolca.
Kavbojska veselica je brezplačna!

Mali oglasi
V nedeljo, 22. 9. 2019, ob 18. uri bomo pestro glasbeno
dogajanje festivala dopolnili tudi z gledališko predstavo Divjad,
ki jo bodo na odru kulturnega doma odigrali člani Gledališča
Velenje. V drami mladega slovenskega avtorja Nejca Gazvode se
skupina mladih prijateljev zbere v gorski koči, daleč od vseh, da bi
počastila spomin na prijatelja Blaža, ki je umrl v prometni nesreči.
Ampak to, kar naj bi bil prijeten skupni večer v Blažev spomin, se
spreobrne v lov za resnico. Zavore popustijo in resnica počasi, a
nezadržno prihaja na površje. Tudi za predstavo je cena vstopnice
8 € v predprodaji in 10 € na dan dogodka.
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šmarške fare. V petek, 27. 9. 2019, ob 21. uri bodo zunanji oder
pod prireditvenim šotorom zavzeli člani skupin Koala Voice in Le
Serpentine. »Koale« so domača rock senzacija, ki se je na glasbeno
sceno zavihtela pred petimi leti, ko so izdali prvenec Kangaroo’s
a Neighbour, na katerem je izstopal hit(ič) Go Disco, Go, ki je
poslušalcem zlezel pod kožo in v ušesa. Člani skupine so pesmi s
tega albuma že predstavili na Poznopoletnem festivalu leta 2015.
Tokrat se vračajo na naš oder, po tem ko so izdali še dva albuma,
prekoncertirali dobršen del Evrope in večino pomembnejših indie
rock festivalov. A še vedno s prepoznavnim, zasvojljivim in divjim
odrskim nastopom. Zasedba Le Serpentine je svoj prvi album
Ujemi val izdala leta 2015, v zadnjem času pa radijske lestvice
napada s hitoma Zadeta od interneta in Vrtiljak. Njihov zvočni svet
ustvarja avtorska glasba, ki je podkrepljena z močnim ženskim
vokalom in hrupnim zvokom, ta se meša z zvokom devetdesetih in
shoegazerskimi riffi v melodični, ušesu naklonjeni obliki. Koncert
je brez vstopnine!

Koala Voice

Gledališče Velenje
Kot je že v navadi bomo tudi letos Poznopoletni festival zaključili
z rock koncertom, ki ga pripravljamo skupaj s Klubom študentov

O DIH JEMAJOČI JAMARSKI PUSTOLOVŠČINI
MC Šmartno ob Paki

V sredo, 14. avgusta,
smo v Mladinskem
centru Šmartno ob
Paki gostili Jerico
Koren, ki je bila
skupaj s še 4 kolegi
članica slovenske
odprave
na
raziskovanje jame
Cheve v Mehiki. Do
zadnjega
kotička
so MC-jev družabni prostor napolnili radovedneži od blizu in
daleč, tako laiki kot pravi jamarji. Z zanimanjem so prisluhnili

Le Serpentine

predavanju o dogodivščinah v podzemlju in v višavah, ki ga je
pripravila Jerica, članica Šaleškega jamarskega kluba Podlasica
Topolšica.
Aprila letos se je namreč skupina petih Slovencev iz različnih
jamarskih klubov in društev udeležila mednarodne jamarske
odprave v Mehiki. Ostali udeleženci so prihajali še iz Združenih
držav Amerike, Mehike, Kanade, s Poljske, Švedske, iz Rusije,
Švice, Maroka in Romunije. V mehiški zvezni državi Oaxaca v
pogorju Sierra Juárez so raziskovali 50 km dolg in 1500 m globok
jamski sistem Cheve. V jami so preživeli šestnajst dni, nato pa
so si na svetlobi privoščili še skok na plažo in vzpon na vulkan
Iztaccíhuatl, ki je s svojimi 5220 m tretji najvišji vrh Mehike.
Jerčino jamarsko predavanje je bila odlična popestritev
avgustovskih dni, glede na interes in navdušenje obiskovalcev pa
se lahko v prihodnje nadejate še kakšne nevsakdanje potopisne
zgodbe.

SEPTEMBER, OKTOBER 2019

8
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Mladarije

ŠMARTNO OB PAKI

Če želite za trenutek stopiti v čarobni svet buč, vas vabimo, da se nam pridružite
v soboto, 5. oktobra 2019, ob 14. uri na prireditvi POZDRAV JESENI
v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki, ki bo posvečena BUČAM.

Program prireditve:

V programu sodelujejo:

- od semena do bučnega olja
- uporaba buč v kulinariki
- uporaba buč v ljudskem zdravilstvu in kozmetiki
- šege, navade in vraže, povezane z bučami
- izbor najbolj domiselnega bučnega aranžmaja
- izbor NAJ BUČE za leto 2019
- družabne igre
- delavnice za najmlajše
- srečelov

- Turistično društvo Šmartno ob Paki
- Turistično društvo Šalek
- Kulturno društvo Gorenje
- DU Šoštanj – Šola zdravja
- Ekološka kmetija Potočnik Poprask
- Društvo Revivas Škale
- Vrtec Sonček
- OŠ bratov Letonja

Dodatne informacije o prireditvi
dobite pri Boži Polak, predsednici TD,
031 713 763.

ŠMARTNO OB PAKI

Sobota, 5. oktober 2019, ob 14. uri
POZDRAV JESENI
v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki
IZBOR NAJ BUČE ZA LETO 2019
Kategorije:
- največja buča (kriterij: obseg,
dolžina)
- najmanjša buča (kriterij: obseg,
dolžina)
- najtežja buča
- redka sorta buče
- buča nenavadne oblike
Sprejmite izziv in predstavite buče, ki ste jih pridelali.
Mogoče bo ravno vaša buča tista, ki bo osvojila naslov
NAJ BUČA. Buče prinesite v Martinovo vas na dan
prireditve, med 12. in 13. uro.
Buče bo pregledala komisija in v vsaki kategoriji
izbrala NAJ BUČO. Izmed vseh buč bodo obiskovalci z
glasovanjem izbrali NAJ BUČO za leto 2019. Lastnik bo
prejel vrednostni bon za izlet pri turistični agenciji.
SEPTEMBER, OKTOBER 2019

ŠMARTNO OB PAKI

Sobota, 5. oktober 2019, ob 14. uri

POZDRAV JESENI

v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki
IZBOR NAJBOLJ DOMISELNEGA
BUČNEGA ARANŽMAJA

Društva, zavode, vaške
skupnosti in skupine
občanov (5 oseb) vabimo,
da postavijo bučni
aranžma v Martinovi vasi
in se potegujejo za
nagrado, ki jo bo podelilo
TD.

Bučni aranžma je potrebno postaviti na
prireditvenem prostoru v soboto, 5.
oktobra 2019, do 12.30 ure.

Mladarije

NEKAJ MISLI K NEKATERIM GODOVOM V
MESECU SEPTEMBRU IN OKTOBRU 2019
Dekan Ivan Napret

Pozdravljeni, bralke in bralci ŠOP-a. V septembru in oktobru
navadno pobiramo največ sadov z vrtov, njiv, vinogradov. V
prenesenem pomenu pa se, ko se oziramo v koledar teh mesecev,
veselimo s svetniki – nekatere smo še poznali, veliko smo od njih
prejeli. Misli mi uhajajo k sveti Materi Tereziji iz Kalkute, ki goduje
5. septembra. Njeno življenje je bila služba ubogim, na njej so se
izpolnile Jezusove besede »Uboge boste imeli vedno med seboj«.
Ona jih je poiskala in jim je pomagala. 4. septembra 2016 je bila po
papežu Frančišku razglašena za svetnico. Odtlej še lepše žari njen
zgled dobrote in ljubezni.
8. septembra se veselimo Marijinega rojstva, njen sad je Jezus
Kristus, po njem smo deležni sadov odrešenja in njene priprošnje
pri Bogu.
14. in 15. september sta dneva, ki nas spomnita na Jezusov križ
in Marijino trpljenje ob Jezusovi smrti. Običajno jima pravimo
povišanje svetega križa in praznik Žalostne Matere Božje.
Mož, čigar sadove življenja uživamo še danes, je blaženi škof Anton
Martin Slomšek. Letos mineva 160 let, ko mu je uspelo prestaviti
škofijski sedež iz Andraža v Labotski dolini v Maribor. S tem
dejanjem je rešil potujčenja na tisoče Slovencev severno od Drave.
Kot prvi mariborski škof, šolnik, učitelj, pesnik, narodni buditelj
in ustanovitelj Mohorjeve družbe nam je zapustil neprecenljivo
vsestransko bogato dediščino. 19. septembra letos mineva 20 let,
odkar je papež Janez Pavel II. ob 200 tisočglavi množici razglasil
škofa Slomška za blaženega. Ob razglasitvi je dejal: »S svojo
apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Božji služabnik
Anton Martin Slomšek odslej imenuje blaženi in se njegov god
obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 24.
septembra.«
4. oktobra je god svetega Frančiška Asiškega, občudovalca božjega
stvarstva, narave, duhovnega očeta redovnikov in redovnic,
učitelja miru, skromnosti in uboštva. Tudi papežu Frančišku je
vzornik.
6. oktobra obhajamo god sv. Bruna, ustanovitelja kartuzijanov.
Učitelj molka in duhovnega življenja. Na svojstven način prihajamo
v stik s kartuzijani še v živem samostanu Pleterje pri Šentjerneju
pod Gorjanci.
7. oktober nas povezuje z Marijo, ki jo kristjani po rožnem vencu
kličemo kot zmagovalko nad številčnejšo in močnejšo turško
vojsko. Kdor je spoznal pomembnost rožnega venca, ga ohranja
in moli še danes.
22. oktobra goduje papež Janez Pavel II. S hvaležnostjo se ga
spominjamo in se mu priporočamo. Dvakrat je obiskal Slovenijo.
Po njegovi zaslugi je bil Vatikan med prvimi državami, ki je priznal
samostojno Slovenijo.
Svetnik meseca: Sveti Hieronim (30. september)
Rodil se je okoli leta 345 v Stridonu. Eni pravijo, da bi bil ta kraj
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blizu današnje Pivke na Krasu, Hrvati trdijo, da bi bil verjetneje kje
v Istri ali Dalmaciji. Deček je bil zelo nadarjen in starši so ga poslali
v Milano, nato pa v Rim, da bi se izobrazil pri najboljših učiteljih.
Imel je izreden dar za jezike in prav kmalu je obvladal latinščino.
Želel je postati kristjan in za veliko noč leta 366 ga je krstil papež
Liberij. Takrat se je zanj začelo novo življenje. Pot ga je vodila v
Oglej, kjer se je seznanil z družbo duhovnikov in kristjanov, ki
so skupaj prebirali sveto pismo in se pogovarjali o bogoslovnih
in duhovnih vprašanjih. Ostal je z njimi v pisnih stikih. Odpravil
se je na Vzhod, da bi obiskal svete kraje, a je zbolel. Leta 379 se
je dal posvetiti v duhovnika, potem je bil nekaj časa v Carigradu
učenec cerkvenega učitelja sv. Gregorja Nacianškega. Leta 382
je spremljal v Rim antiohijskega škofa. Bil je obložen s svojimi
rokopisi, kar je vzbudilo zanimanje papeža Damaza, ki ga je
imenoval za svojega tajnika. Veliko sta se pogovarjala o Svetem
pismu in papež je dal pobudo za nov prevod celotnega Svetega
pisma v latinščino. Hieronim je najprej popravil Novo zavezo,
kasneje, ko se je dokončno vrnil na Vzhod, pa je ponovno prevedel
celotno Sveto pismo. Živel je v Betlehemu, kjer je bil predstojnik
moškega samostana, duhovno pa je vodil tudi redovnice, ki so
prišle v Palestino iz Rima.
Delo prevajanja je bilo za tiste čase nekaj izrednega in je zbujalo
občudovanje. Trajalo je skoraj trideset let. Opravljeno je bilo
tako temeljito, da je bil prevod splošno sprejet. Še tridentinski
cerkveni zbor je leta 1546 Hieronimov prevod sprejel za uradno
svetopisemsko besedilo zahodne Cerkve.
Delal je do zadnjega diha, narekoval je po pisarju. Umrl je 30.
septembra leta 419 ali 420. Njegove posmrtne ostanke so kasneje
prenesli v baziliko Marije Velike v Rimu.
Obvestila
1. september, angelska nedelja – nedelja za bolnike in ostarele.
Prošnja za zdravje. Sv. maša ob 10.00 v župnijski cerkvi. Hvala
voznikom za prevoz bolnih in ostarelih v cerkev.
14. september – vabljeni v Petrovče na molitveni shod za duhovne
poklice. Začetek ob 9.00.
21. september – srečanje mladih v Stični. Če bo dovolj prijav, bo
peljal avtobus.
6. oktober – jesensko romanje na Brezje
13. oktober ob 15.00 pri Sv. Juriju v Taboru – dekanijsko srečanje
cerkvenih pevskih zborov braslovške dekanije
19. oktober, Krašić – srečanje hrvaških in slovenskih vernikov.
Slovesno somaševanje slovenskih in hrvaških škofov in
duhovnikov bo vodil zagrebški kardinal Josip Bozanić. Nagovor bo
imel mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Če bo dovolj prijav, bo peljal
avtobus.
Ne sme mimo vas

SLUŠNA ZANKA V CERKVI SV. MARTINA
Franc Forštner, predsednik MDGN Velenje

Že v Napovedniku dogodkov ŠOP je bilo objavljeno, da je omenjena cerkev na seznamu objektov, ki so
prijazni do invalidov, ki imajo težave s sluhom.
Pred kratkim je bila namreč v cerkvi svetega Martina v Šmartnem ob Paki montirana slušna zanka, ki
tistim, ki uporabljajo slušne aparate in polževe vsadke, omogoča kakovostno poslušanje in zelo dobro
slišnost. Pogoj za uspešno delovanje je, da se tudi pri uporabniku, ki ima slušni aparat ali polžev vsadek,
vklopi funkcija »T« ali »MT«, kar pomeni poslušanje brez motenj okolice.
Na vratih cerkve je nalepljen logotip, ki označuje omenjeno napravo in navodila za uporabo. Zahvaljujemo
se vsem, ki ste pripomogli k tej pomembni pridobitvi, ki bo pomagala k boljši slišnost cerkvenih obredov.
Sam sem to že preizkusil in odlično deluje.
Hvala gospodu župniku Ivanu Napretu, članom cerkvenega sveta in posameznikom, ki so ta projekt
podprli in pomagali pri izvedbi.
SEPTEMBER, OKTOBER 2019
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Ne sme mimo vas

REŠITVE POŠLJITE DO 18. 10. 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

DELAVNICE BREZPLAČNE UČNE POMOČI ZA OTROKE SO NAZAJ!
Tina Jan, Medgeneracijsko središče SAŠA

Počitnice se bližajo h koncu, iz Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje pa sporočamo, da bomo tudi v prihajajočem šolskem letu nudili
brezplačno učno pomoč za otroke iz angleškega jezika. Delavnice se bodo izvajale v okviru projekta Medgeneracijskega središča SAŠA z naslovom
Generacije pod krošnjo in bodo BREZPLAČNE, saj so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike
Slovenije.
Na delavnicah učne pomoči
v preteklem šolskem letu
se otroci niso samo učili,
ampak so se tudi zabavali.
Prihajali so otroci od 4.
razreda dalje. Obnovili smo
šolsko snov, se učili osnov
angleščine, se pogovarjali
po angleško. Otroci so na
delavnice radi prihajali, saj
smo skupaj preživeli prijetne
in sproščene trenutke. Želimo
si, da bi pozitivna energija na
delavnicah žarela tudi letos, še
več bo besednih iger, čaka nas
pestro šolsko leto.
Delavnice bodo potekale vsak
tretji in zadnji ponedeljek
v mesecu s pričetkom 16.
septembra. Dobivali se bomo
v sejni sobi Hiše mladih
Mladinskega centra Šmartno
ob Paki od 14. do 15. ure.
SEPTEMBER, OKTOBER 2019
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

september, oktober 2019
Vsak ponedeljek
(pričetek 16. 9. 2019)
16:00-20:00, dvorana Marof
Plesni treningi različnih skupin,
M-Dance studio
(pričetek 30. 9. 2019)
20:00, dvorana Marof
Zumba (16 +), M-Dance studio

Sreda 4. september,
20:00, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Poznopoletni festival – koncert
Zale Kralj in Gašperja Šantla
(vstopnice so naprodaj v MC
Šmartno ob Paki, rezervacija:
pisarna.mc@gmail.com, 064 167
940), MC Šmartno ob Paki

Vsak torek
ob 18.00, Marof – dvorana
Podstrešje
Joga (vadba je primerna tudi za
začetnike)

Nedelja, 8. september,
9:00, zbirno mesto pred Kulturnim
domom Gorenje
enodnevno kolesarjenje, KD
Gorenje

ob 18:30, Marof – dvorana
Vadba IziFit

Ponedeljek, 9. september,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD

Vsak četrtek
Ob 18:30, Marof – dvorana
Podstrešje
Vadba IziFit
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.

AVGUST
Ponedeljek, 26. avgust,
Začetek zbiranja predlogov za
podelitev priznanj in nagrad
Občine Šmartno ob Paki za leto
2019 (več na www.smartnoobpaki.
si), Občina Šmartno ob Paki

Torek, 10. september,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Četrtek, 12. september,
13:00, MC Šmartno ob Paki –
prireditveni prostor pod šotorom
Srečanje starejših občanov, Občina
Šmartno ob Paki
17:00, prostori Društva ljudske
tehnike Šmartno ob Paki
Obnovitveni tečaj
cestnoprometnih predpisov za
starejše voznike (udeležba je
brezplačna), AMD-DLT Šmartno
ob Paki
Petek, 13. september,
20:00, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Poznopoletni festival – koncert
skupine Pliš (vstopnice so
naprodaj v MC Šmartno ob Paki,
rezervacija: pisarna.mc@gmail.
com, 064 167 940), MC Šmartno
ob Paki

Sobota, 21. september,
8:00–12:00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob
Paki
Nedelja, 22. september,
18:00, Kulturni dom Šmartno ob
Paki
Poznopoletni festival – gledališka
predstava Divjad, KD Gledališče
Velenje (vstopnice so naprodaj v
MC Šmartno ob Paki, rezervacija:
pisarna.mc@gmail.com, 064 167
940), MC Šmartno ob Paki

Nedelja, 20. oktober,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Uršlja gora (1699 m), več informacij
dobite v društveni pisarni na
sedežu PD vsak četrtek med 20. in
21. uro, Planinsko društvo Šmartno
ob Paki
Ponedeljek, 21. oktober,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč
– angleščina za otroke,
Medgeneracijsko središče SAŠA:
»Generacije pod krošnjo«

Petek, 27. september,
21:00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Zaključek Poznopoletnega
festivala z rock koncertom – Koala
Voice in Le Serpentine (prireditev
je brezplačna), MC Šmartno ob
Paki

19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki

Sobota, 28. september,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Učka (HR) (1409 m), več informacij
dobite v društveni pisarni na
sedežu PD vsak četrtek med 20. in
21. uro, Planinsko društvo Šmartno
ob Paki
Ponedeljek, 30. september,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč
– angleščina za otroke,
Medgeneracijsko središče SAŠA:
»Generacije pod krošnjo«

OKTOBER

Ponedeljek, 28. oktober,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč
– angleščina za otroke,
Medgeneracijsko središče SAŠA:
»Generacije pod krošnjo«
Torek, 29. oktober,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Sreda, 30. oktober,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki

Sobota, 5. oktober,
Četrtek, 31. oktober,
14:00, Martinova vas
10:00, pri Lovskem domu v
Pozdrav jeseni, TD Šmartno ob Paki Skornem
14. spominsko srečanje, Krajevna
Nedelja, 6. oktober,
Sobota, 14. september,
organizacija ZB Šmartno ob Paki
Petek, 30. avgust,
8:00–9:00, Hiša mladih – družabni
zbirno mesto v Martinovi vasi
16:00, prireditveni prostor MC
Lisca (948 m), več informacij dobite prostor
Šmartno ob Paki
Meritve krvnega tlaka, holesterola,
v društveni pisarni na sedežu PD
Otvoritev Poznopoletnega festivala vsak četrtek med 20. in 21. uro,
trigliceridov in krvnega sladkorja,
OBNOVITVENI TEČAJ
2019; šmarška plaža, roštiljada
Planinsko društvo Šmartno ob Paki KO RK Šmartno ob Paki in KO RK
CESTNOPROMETNIH
in koncert skupine Kingston
Gorenje
PREDPISOV ZA
(prireditev je brezplačna), MC
Ponedeljek, 16. september,
Šmartno ob Paki
Torek, 8. oktober,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
STAREJŠE VOZNIKE
18:00, Hiša mladih – sejna soba
soba
Jerneja Žagar, AMD-DLT
Sobota, 31. avgust,
Svetniška pisarna SDS
Brezplačna učna pomoč
Šmartno ob Paki
zbirno mesto v Martinovi vasi
– angleščina za otroke,
Brana (2253 m), PD Šmartno ob
Sobota, 12. oktober,
Medgeneracijsko središče SAŠA:
V četrtek, 12. 9. 2019, ob 17. uri
Paki
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
»Generacije pod krošnjo«
bo v prostorih Društva ljudske
dvorana Marof
Menjalnica igrač, DPM in MC
19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
tehnike v Šmartnem ob Paki
SEPTEMBER
Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
potekal obnovitveni tečaj
Šmartno ob Paki
cestnoprometnih predpisov
Ponedeljek, 2. september,
Sobota, 19. oktober,
za starejše voznike. Tečaj bo
19:00, Hiša mladih – sejna soba
12:00, pod kozolcem – MC
Petek, 20. september,
Svetniška pisarna Liste za
izvedla avtošola Relax. Tečaj je
Šmartno ob Paki
18:00, prireditveni prostor MC
napredek občine
Moto martinovanje, MK
Šmartno ob Paki
za vse udeležence brezplačen.
Poznopoletni festival – kavbojska Packenstein
Trajal bo 2 uri.
veselica s country plesalci in
Vabljeni!
skupino Mali oglasi (prireditev je
brezplačna), MC Šmartno ob Paki

