Društvo upokojencev Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 37
3327 Šmartno ob Paki

Uradne ure:
sreda od 8. do 11. ure, razen ob praznikih
Prostori društva so odprti
vsak dan od 8. do 11. ure, razen ponedeljka
Telefonska številka DU: 03 588 52 75
predsednik Avgust Reberšak
GSM 051 318 802
E- naslov: du. smartnoobpaki@gmail.com
spletna stran:
http://d-u.si/smartno-ob-paki

Spoštovane članice in člani Društva upokojencev Šmartno ob Paki
Dne, 4. marca 2017 je bil v prostorih gasilskega društva Šmartno ob Paki redni letni zbor članstva
Društva upokojencev Šmartno ob Paki. Potekale so volitve novih voljenih organov društva.
Izvolili smo novega predsednika: Avgusta Reberšaka, upravni odbor v sestavi: Franc Centrih, Rudi
Meh, Konrad Steblovnik, Marjan Knez, Alojz Šmigovec, Romana Marolt in Danilo Arčan, nadzorni
svet v sestavi: Ivan Trs, Franc Poprask, im Tatjana Merzlak, člane častnega razsodišča v sestavi:
Mija Žerjav, Danilo Verzelak, in Franc Urbanc.
Nov UO si je že na prvi seji zadal smernice in naloge za tekoče leto. Ustaljeno udeleževanje na
športnih igrah, pohodih in izletih. Glede na to, da je v Sloveniji devet krajev z imenom Šmartno, smo
se odločili, da vsako leto obiščemo eden kraj z omenjenim imenom.
Izvedli smo dva izleta, in sicer prvega v spodnjo Savinjsko dolino in drugega v Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno ob Paki je pristopila k ureditvi parkirnih prostorov ob stavbi, kjer je tudi naš sedež.
Naše prostore smo tudi prepleskali in uredili ostala vzdrževalna dela za prijetnejše bivanje in
počutje. Vabimo vas, da se oglasite ob uradnih urah v naših prostorih, kjer bomo izmenjali mnenja.
Naše člane obveščamo preko oglasne deske na sedežu, za izlete s plakati in preko občinskega glasila
Šop. Za še boljšo obveščenost pa smo odprli spletno stran, kjer lahko preberete vse naše aktivnosti.
Od marca 2017 ima DU Šmartno ob Paki novo spletno stran na naslovu: http://d-u.si/smartno-obpaki. Na njej so objavljeni podatki o društvu in njegovih dejavnostih. Objavljamo pa še novice in
obvestila.
Drage upokojenke in upokojenci, oglejte si našo spletno stran in podajte komentarje in predloge za
uspešnejše delovanje našega društva.

ŠPORT IN POHODNIŠTVO
Aktivnost članov društva upokojencev je najbolj množično v športnih panogah in pohodništvu.
V letni sezoni se udeležujemo v ŠPZDU kar v sedmih panogah: stezno kegljanje,
balinanje, vrvično kegljanje, pikado, streljanje z zračno puško, šah in namizni tenis. Rezultati so
zelo dobri saj smo v streljanju in šahu dosegli prvo mesto, v glavnem pa druga mesta in peto mesto.

Udeležili smo se meddruštvenega tekmovanja v Topolšici, kjer je sodelovalo pet ekip društva
upokojencev.
V počastitev praznika občine Šmartno ob Paki, smo 25. 10. 2017 organizirali meddruštveno
tekmovanje v petih disciplinah na igriščih, kjer imamo sedež. Tekmovanja se je udeležilo šest ekip
društev upokojencev. Uvodno pozdravno besedo je podal predsednik društva Avgust Reberšak, prav
tako je vse udeležence pozdravil župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, ki je zaželel
uspešno tekmovanje in prijetno bivanje v naši občini.
Poleg domače ekipe so tekmovale tudi ekipe:Topolšica, Škale, Pesje, Vinska gora in Prebold.
Najboljšim tekmovalcem smo čestitali in podelili pokale ter v nadaljevanju ob pogostitvi in
prijateljskem druženju izmenjali dobre ideje za uspešno delovanje v športu.
Za uspešno delovanje naših športnikov izvajajo vadbe:
•
•
•
•
•

vsako sredo od 9 –11 ure kegljanje s kroglo na vrvici, balinanje, metanje obročev na klin,
pikado
vsak četrtek od 7 - 10 ure streljanje z zračno puško
vsak četrtek od 9 - 11 ure igranje taroka in drugih kart
vsak torek od 9 - 11 ure ročne spretnosti
vsak torek ali po dogovoru od 8 – 11 ure igranje šaha

Pozdravni nagovor udeležencev športnih iger društev upokojencev v Šmartnem ob Paki
Pohodništvo je tudi živahno, saj smo skozi sezono izvedli pet pohodov na Šmohor, Goro Oljko,
Robanov kot, Gavce-Veliki vrh in na Mrzlico. Udeležba je bila dobra, vseeno pa vas vabimo, da se
pohodov udeležite še v večjem številu.
Prvič smo organizirali 2.11. 2017 tudi turnir v igranju taroka v prostorih društva upokojencev.
Turnirja se je udeležilo šest ekip. Turnir je trajal pet ur. Na koncu smo razglasili rezultate in ekipa
društva upokojencev Šmartno ob Paki je dosegla ekipno prvo mesto in posamezno prvo mesto. Ob
prijetnem druženju in dogovoru o nadaljevanju igranja taroka in izvedbi turnirja smo zaključili
turnir.
Spretne in kreativne upokojenke tedensko v naših prostorih v prijetnem druženju ustvarjajo
čudovite izdelke pletenja in kvačkanja ter ostalih ročnih del.

LETOVANJA
Izlet v Spodnjo Savinjsko dolino
Izleta v Spodnjo Savinjsko dolino se je 25. maja udeležilo šestindvajset članov društva. Obiskali smo
Polzelo, kjer so nas sprejeli predstavniki njihovega društva upokojencev. Na Polzeli smo obiskali
grad Komenda. Do Polzele in od tam do Žalca smo se odpeljali z vlakom. Tudi v Žalcu so nas
sprejeli predstavniki njihovega društva upokojencev. Obiskali smo muzej hmeljarstva in fontano
piva.

Grad Komenda na Polzeli
Izlet v Šmartno pri Litiji
Šmarčani smo dne, 23. septembra 2017 v okviru izletov ‘Šmarčani k Šmarčanom’ opravili prvi izlet
iz tega niza izletov, ki jih bo predvidoma devet. Izlet je bil odlično organiziran in vsebinsko bogat, za
kar se moramo zahvaliti šmarškemu društvu upokojencev, predsedniku Avgustu Reberšaku in
seveda organizatorju Marjanu Knezu. Sprejeli so nas člani DU Šmartno pri Litiji z njenim
predsednikom g. Žužkom na čelu, ki nam je razkazal največje znamenitosti občine, farno cerkev,
grad Bogenšperk ter farno cerkev fare Primskovo. Njihovo društvo je pripravilo tudi bogato zakusko
v župnišču. Veseli smo bili, da nas je spremljal tudi naš župan g. Kopušar. Sprejel nas je tudi župan
občine Šmartno pri Litiji g. Meserko.

Udeleženci izleta pred farno cerkvijo v Šmartnem pri Litij

Letovanje v termah Laktaši v Bosni
Komisija za turizem ŠPZDU Velenje je organizirala 7-dnevno letovanje v termah Laktaši in
sicer od 12. 9. 2017 do 19. 9. 2017. Prijetnega letovanja se je udeležilo tudi 10 članov
Društva upokojencev Šmartno ob Paki.
Šest članov društva se je udeležilo jesenskega letovanja v hotelu Delfin v Izoli.

OSTALE DEJAVNOSTI

Sprejem za zlato in diamantno poročene v organizaciji ŠPZDU Velenje ter srečanje
upokojencev Šaleške doline
29. 6. 2017 so se sprejema za zlato- in diamantno- poročene pare pri Šaleški PZDU Velenje
udeležili trije pari iz Šmartnega ob Paki. Predstavniki društva upokojencev Šmartno ob Paki
smo se udeležili tudi tradicionalnega srečanje upokojencev Šaleške doline v restavraciji Pod
Jakcem v Velenju.
Pred božično- novoletnimi prazniki smo obiskali člane, kateri težko prihajajo v naše
društvene prostore in jim s skromnim darilom zaželeli dobrega počutja in zdravja. Prav tako
smo obiskali in obdarili naše člane, ki bivajo v domu za starejše v Velenju, Polzeli in
Topolšici in tudi njim zaželeli zdravja v novem letu. Člani našega društva, ki praznujejo
okroglo letnico, prejmejo čestitko.
Sredi decembra je predsednik društva povabil člane UO, nadzornega odbora in častnega
razsodišča ter vse aktiviste in poverjenike za namen poteka aktivnosti za razdelitev glasila
Upokojenec vsem našim članom. Obenem pa imajo člani možnost poravnati članarino za
leto 2018. Neformalno se dogovorimo za aktivnosti v naslednjem letu. Program in plan pa
bo sprejet na občnem zboru vseh članov društva upokojencev. V tako širšem sestavu smo

pregledali udeležbo in sodelovanje z ostalimi društvi v občini, s poudarkom na tiste, ki so
namenjena starejšim.
Zbor članov društva upokojencev Šmartno ob Paki bo potekal marca 2018. Datum z
dnevnim redom prejmejo vsi člani društva.

Vsem našim članicam in članom ter njihovim družinam želim zdrave in vesele božične
praznike in srečno novo leto 2018. Prav tako velja čestitka donatorjem in županu občine
Šmartno ob Paki.
Reberšak Avgust
predsednik DU Šmarno ob Paki

