Glasilo občanov
Šmartnega ob Paki

JANUAR,
FEBRUAR 2022

2

VSEBINA

5 UTRIP OBČINE

Participativni proračun

6 INTERVJU

Intervju s Theodórjem Sólonssonom –
Islandcem iz Malega Vrha

18 MLADARIJE

Bralna priporočilnica za mlade, ki so
lačni branja

20 SPOZNAJMO SVOJO OBČINO
Mična črna Gospodična

9 PESTRO IN DRUŽABNO

21 MED LJUDMI

11 PESTRO IN DRUŽABNO

22 MED LJUDMI

12 PESTRO IN DRUŽABNO

23 MED LJUDMI

16 MED LJUDMI

28 NE SME MIMO VAS

Gospodarjev krst vina in vstop v
adventni čas

AMD DLT: Za nami je uspešno leto

Knjigobežnica

Šmarška k(o)ronika 2021

Glasilo občanov Šmartnega ob Paki ŠOP

Izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 13
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 64 167 940
pisarna@mcsop.si
Odgovorni urednik: Urban Hrastnik
Uredniški odbor: Edita Gabrič Zager, Amadeja Koren, Tatjana
Podgoršek

JANUAR, FEBRUAR 2022

Že dneve in tedne ... že 130 let železnice
Celje–Velenje

Železna cesta, 7. del

Vse se zgodi z razlogom

Naj osebnost leta 2021

Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Avtorji fotografij na naslovnici: arhiv Muzej Velenje, osebni arhiv
Tadej Brate, Rok Rakun
Prelom in tisk: Diling d.o.o., december 2021
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da soglašate z
objavo vaših osebnih podatkov, če ste izžrebani. Osebne podatke
uporabljamo izključno za namen izvedbe nagradne igre.
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Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani!
praznovanju doživljamo prav te dni, saj je že bil predstavljen
zbornik oz. knjiga z naslovom »Savinjska železnica 1891–2021,
Že dneve in tedne … Že 130 let« in pripravljena razstava, ki je
na ogled na železniški postaji v Šmartnem, Velenje in Šoštanj
pa bosta razstavo gostila v občinskih prostorih. Prav na dan, ko
je pred 130 leti po tirih zapeljal prvi vlak, 27. decembra, bo iz
Celja do Velenja in nazaj v Šmartno znova zapeljal poseben vlak,
sledila bo slovesnost, ki bo zaokrožila ta dogodek. Prepričan
sem, da bomo znali biti dobri gostitelji in da bodo cenjeni gostje
z dobrimi vtisi zapuščali našo občino. Prireditev bo nedvomno
dobra priložnost za promocijo naših aktivnosti in načrtovanje
novih projektov.
Pred vrati je začetek izvajanja pomembnega projekta izgradnje
podhoda pod železniško progo z vso potrebno in pripadajočo
prometno in železniško infrastrukturo. S tem bomo na najbolj
varen način povezali središče Šmartnega z osnovno šolo in
s športnimi igrišči. Pot in podhod bosta namenjena najbolj
ranljivim udeležencem v prometu, otrokom, starejšim, pešcem
in kolesarjem.

Pred vami je nova, praznična številka našega časopisa ŠOP, ki
si je v letih svojega izhajanja pridobil širok krog bralcev, saj
vsaka dva meseca prihaja brezplačno v vsa gospodinjstva naše
občine. Morda ste opazili nekatere spremembe, ki so se zgodile
v zadnjem letu, saj je z novimi rubrikami in novo podobo postal
obširnejši in preglednejši. Za vse to gre zahvala prizadevnemu
uredniškemu odboru, ki se trudi, da se tudi na tem področju
lahko primerjamo z drugimi občinami in okolji. Verjamem, da
zadovoljstvo delite z mano in da si vsi želimo nadaljevanja
tovrstnega obveščanja in informiranja, ustvarjalcem pa smelega
nadaljevanja zastavljene poti.
Prav pot pa je tista, ki nas bo povezovala v naslednjih dneh,
kot to počenja že polnih 130 let. Tu mislim na železno cesto oz.
(Savinjsko) železniško progo, ki povezuje Celje z Velenjem skozi
naš kraj. Ne brez razloga smo se zato postavili na čelo občin,
ki pripravljamo prireditev, s katero bomo obeležili ta visok
jubilej. Klub temu da bo dogodek zaradi epidemioloških razmer
močno okrnjen, pa to ne zmanjšuje pomena visoke obletnice in
pomena železnice za nas. Vrhunec celoletnih aktivnosti ob tem

Sicer pa bo naslednje leto investicijsko zelo bogato. Osrednja
naložba bo letos začeta gradnja prizidka k vrtcu. To bo izredno
velik zalogaj za našo občino, v organizacijskem, tehničnotehnološkem in seveda finančnem vidiku. Dolgotrajne priprave
smo zaključili s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem,
sedaj pa nas čaka, da načrtovano udejanjimo še z izvedbo.
Prizidku bo sledila še energetska sanacija in obnova obstoječega
objekta vrtca. Za izvedbo vsega tega in da aktivnosti na
drugih področjih delovanja občine ne bi povsem zastale, smo
načrtovali in bo potrebna znatna zadolžitev občine. Te možnosti
še imamo, vsekakor pa bo potrebno racionalno odločanje
in vodenje vseh projektov na način, da bomo zagotavljali
nemoteno delovanje vseh proračunskih porabnikov. Ob tem
je treba poudariti, da pričakujemo tudi izvedbe projektov na
državnem cestnem omrežju, kolesarskih poteh in gradnjo
kanalizacije. Vsekakor veliko, da v teh prazničnih dneh strnemo
vrste in z optimizmom stopimo v novo leto.
Praznični dnevi, ki so pred nami, naj bodo taki, kot si jih vsi
skupaj zaslužimo. Kljub epidemiji, ki se kar noče in noče končati.
Zato so želje ob praznikih in ob vstopu v novo leto 2022 enake
in edine, zdravja in še enkrat zdravja. Ob zdravju in z malo sreče
lahko za vse ostalo poskrbimo sami. Tem željam se pridružujem
tudi sam. Zdravo in srečno torej.

Janko Kopušar
župan
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UTRIP OBČINE

Slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj
in nagrad
Avtor: Občinska uprava Fotografije: Lumi Lumi

Na prazničen dan naše občine, v četrtek, 11. novembra 2021, smo na slavnostni seji občinskega sveta podelili priznanja in
nagrade izjemnim posameznikom in društvu, ki s svojimi delovanji na tak in drugačen način dvigajo kakovost življenja in
pripomorejo k prepoznavnosti občine.
PLAKETA občine Šmartno ob Paki
Športno rekreacijsko društvo Gavce V.V., ob 20-letnici
delovanja na področju športa in rekreacije
Tatjana Podgoršek, za prispevek k prepoznavnosti občine v
medijskem prostoru
PRIZNANJE ŽUPANA občine Šmartno ob Paki
Marijana Polak, za prispevek k razvoju podjetništva
Danilo Verzelak, za prispevek k razvoju planinstva
Fanika Žgank, za aktivno delo in prispevek na humanitarnem
področju

Župan Janko Kopušar je v slavnostnem nagovoru ponovno
opomnil, koliko dela je bilo postorjenega in kako hvaležni smo
lahko, da živimo in delujemo v tem čudovitem okolju s toliko
različnimi danostmi. Prijeten večer so s svojimi glasbenimi nastopi
popestrili učenca in profesorja Glasbene šole Fran Korun Koželjski
Velenje – enota Šmartno ob Paki. Na koncu pa je na svoj način
nagrajenkam in nagrajencem ter seveda vsem občankam in
občanom čestital tudi Andrej Šifrer.

PRIZNANJE ŽUPANA MLADIM
Tanja Glasenčnik, za izjemen šolski uspeh
Žan Mauer, za izjemen šolski uspeh
Alen Potočnik, za izjemen šolski uspeh
Vika Trebičnik, za izjemen šolski uspeh

Osrednja vloga je pripadla občinskim nagrajencem, med katerimi
je letošnje najvišje priznanje (grb občine) prejel podjetnik Ivan
Povše. V imenu nagrajencev se je v govoru zahvalila Tatjana
Podgoršek, sicer dobitnica plakete občine.

Letošnja občinska priznanja in nagrade so prejeli:
GRB občine Šmartno ob Paki
Ivan Povše, za izjemen prispevek na gospodarskem in
družbenem področju

Srečanje župana s predstavniki društev
Avtor: Občinska uprava Fotografija: arhiv Občinske uprave

V četrtek, 9. decembra 2021, je župan Janko Kopušar povabil predstavnike vseh društev na skupni posvet o delovanju in
povezovanju društev v trenutnih razmerah.
Društva so v naši občini brez dvoma gonilna sila družbenega
dogajanja in pomemben dejavnik povezovanja med občani. Kljub
temu da nam je epidemija socialne stike v precejšnji meri omejila, pa
so se določene aktivnosti društev pod predpisanimi pogoji le lahko
odvijale.
Prisotni predsedniki oz. predstavniki društev so predstavili izvedene
aktivnosti ter opozorili na določene težave pri svojem delu. Župan
Janko Kopušar se je prisotnim zahvalil za njihov prispevek k
družbenemu dogajanju v občini ter pozval, da se z uspešnim delom
nadaljuje tudi v prihodnje navkljub trenutnim oviram.
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S participativnim proračunom občina določen delež denarja iz občinskega proračuna nameni izvedbi projektov po izboru občanov. Občina tako zagotavlja
vključenost oziroma participacijo občanov pri načrtovanju porabe proračunskega denarja.

PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

1.faza:
ZBIRANJE
PREDLOGOV

1.1. - 31. 1. 2022
- za projekt od 2.000 do 6.000
EUR, izveden na območju Občine,
ustreza pogojem

4.faza:
IZVEDBA
IZGLASOVANIH
PROJEKTOV

VIŠINA
SREDSTEV
za leto 2022

KAKO SODELUJEM?

v letu 2022

30.000 EUR

PREDLAGAM:
Vsak občan s stalnim prebivališčem v Občini, ki je dopolnil 16 let.
Predloge oddate preko spletne aplikacij na spletni strani Občine ali na
pripravljenem obrazcu na tem letaku, ki ga oddate osebno na sedežu
Občine ali pošljete na naslov Občine.

2.faza:
PREGLED
PREDLOGOV
glede na merila

februar 2022
- presoja ustreznosti
- strokovna komisija

3.faza:
GLASOVANJE

14.3. - 21. 3. 2022
- občan, star vsaj 16 let
- preko spleta

GLASUJEM:

- osebno na občini

Vsak občan, ki je dopolnil 16 let, lahko odda svoj glas za en projekt.
Glasuje se preko obrazca na spletni strani Občine ali z izpolnjenim
obrazcem v vložišču Občine.

www.smartnoobpaki.si
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INTERVJU

Intervju s Theodórjem Sólonssonom – Islandcem iz
Malega Vrha
Avtor: Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki Fotografije: Theodór Sólonsson, osebni arhiv

Slovenija me je tako prevzela, da sem po vrnitvi na Islandijo nad
njo navdušil še ostale člane »plavalne družbe« in skupaj smo se
odpravili na potovanje po Sloveniji. To je bilo leta 2004.

Že prvič, ko sem se pripeljal na dvorišče te
hiše, sem se zaljubil v čudovit razgled na
vinograde, Šmartno ob Paki in okoliške
hribe.«

Pozdravljeni Theodór, v uvodu bi vas prosil, da se na kratko
predstavite.
Moje ime je Theódór Júlíus Sólonsson, vendar me vsi kličejo
Teddi. Imam tri otroke in sedem vnukov. Prihajam z Islandije,
kjer živi tradicija poimenovanja priimkov otrok po imenu očeta.
Tako na primer moj priimek Sólonsson pomeni Sólonsnov
sin, saj je bilo mojemu očetu ime Sólons. Moji hčeri pa je
ime Margrét Theodórsdóttir, kar pomeni Theódórjeva hči. Po
poklicu sem gradbinec. Leta 1986 sva prijateljem ustanovila
gradbeno podjetje Eykt, ki danes sodi med največja gradbena
podjetja na Islandiji. Leta 2001 sem po ločitvi prodal svoj delež
podjetja prijatelju ter se odpravil na potovanje po svetu. Po treh
letih raziskovanja sveta sem se na prošnjo drugega velikega
islandskega gradbenega podjetja vrnil v gradbeništvo. Z njimi
smo zgradili veliko objektov na Islandiji in tudi Grenlandiji.
Sodeloval sem pri gradnji velike geotermalne elektrarne na
Islandiji, kjer sem bil odgovoren za umestitev elektrarne v prostor,
da ta ni preveč posegala v naravni habitat.
Kaj pa hobiji?
Rad igram golf, kolesarim in hodim v hribe. Tako kot Slovenci,
ki prav tako radi hodite v hribe. Na Islandiji sem bil več let član
upravnega odbora Islandskega potovalnega združenja, ki vodi
planinske pohode po Islandiji ter skrbi za gradnjo in vzdrževanje
planinskih koč. Neke vrste islandska različica planinskih društev,
kot jih poznate v Sloveniji.
Kdaj ste prvič slišali za Slovenijo in kako vas je življenjska pot
pripeljala v Šmartno ob Paki, kjer imate sedaj hišo?
Za Slovenijo sem prvič slišal od prijatelja, znanega televizijskega
novinarja na Islandiji, Kristjána Mára. On je del skupine dvanajstih
prijateljev iz Reykjavíka, s katerimi gremo enkrat tedensko zjutraj
pred službo plavat ter na kavo. Kristján mi je nekoč dejal: »Teddi,
ti moraš obiskati Slovenijo, saj je prelepa država.« Sam pri sebi
sem si rekel: »Zakaj pa ne. To je pa dobra ideja!«. In res, kupil
sem letalsko vozovnico in odšel na tridnevni izlet v Slovenijo,
kjer sem z najetim avtomobilom raziskoval lepote vaše države.
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Slovenija nas je vse tako očarala, da smo začeli razmišljali o tem,
da bi skupaj kupili majhen hotel v Portorožu. Iz tega na koncu
ni bilo nič, a pri meni je ostala želja, da bi kupil hišo v Sloveniji.
Tako sem se na Islandiji povezal z gospodom s Hrvaške, ki se je
ponudil, da mi bo pri tem pomagal. Žal se je izkazalo, da me je
zavajal. Ko sem po njegovem klicu priletel v Ljubljano na ogled
hiš sem ugotovil, da ni ničesar dogovorjenega. Bil sem razočaran.
Na pomoč mi je priskočila njegova hčerka, ki je na slovenskem
nepremičninskem portalu našla hišo v Malem Vrhu. Že prvič,
ko sem se pripeljal na dvorišče te hiše, sem se zaljubil v čudovit
razgled na vinograde, Šmartno ob Paki in okoliške hribe. Hišo
sem kupil leta 2006. Torej sem na Šmartno ob Paki vezan že 15 let.

Po tem sem hišo v celoti obnovil in uredil teraso pred njo. V
Malem Vrhu me obišče veliko prijateljev z Islandije in celega
sveta. Vsi so navdušeni nad Slovenijo in Šmartnim ob Paki. Rad
jih peljem naokrog, do tukajšnjih vinogradnikov na pokušino
odličnega vina in okusnih suhomesnatih izdelkov. Res mi je všeč
razgled na okoliške hribe. Vsakemu obiskovalcu predstavim tudi
mojo »princeso«, kot sem poimenoval podobo, ki jo sestavljata
hriba, ki se vidita s terase.
Niste prvi, ki v silhueti Lepenatke in Velikega Rogatca vidi
človeško podobo, saj se je drži tudi ljudsko poimenovanje
»speči menih«. Omenili ste potovanje po svetu, kje vse ste
bili?
Prepotoval sem Kitajsko, Japonsko, Novo Zelandijo, povzpel sem

INTERVJU
se na najvišji vrh Afrike – Kilimanjaro. V Kanadi sem se v šoli učil
angleščino … Na popotovanje po svetu sem se odpravil, ker sem
po ločitvi in prodaji podjetja potreboval spremembo v življenju.
Potoval sem dokaj spontano. Točnih ciljev za destinacije nisem
imel izdelanih. Med potovanjem sem srečal in spoznal veliko ljudi
s celega sveta, s katerimi sem se spoprijateljil. Tako sem v Parizu
spoznal Brazilca, ki me je povabil k sebi domov. Kasneje med
potovanjem sem ga res poklical in ga obiskal v Braziliji. Spominov
in prijateljstev s potovanj ti nihče ne more vzeti. Vsaka država ima
nekaj posebnega, svojevrstnega. Tako kot Slovenija in Šmartno
ob Paki. Ta lepa, neokrnjena pokrajina, narava in razgledi, ki jih
imate tukaj. To je posebno!
Najlepša hvala. Lepo je slišati pohvalo od nekoga, ki je videl
že toliko kotičkov sveta. Bi lahko primerjali Islandijo in
Slovenijo ali sta si preveč različni?
Islandija in Slovenija sta si kar različni. Slovenija je zelena, več kot
polovico države pokriva gozd. Na Islandiji nimamo veliko dreves.
Islandsko pokrajino sestavljajo hribi, led, ognjeniki … Podnebje
se zelo razlikuje, v Sloveniji je bolj vroče kot na Islandiji. Islandsko
vreme je tudi zelo spremenljivo. V eni uri lahko sije sonce, rahlo
rosi, dežuje, sneži in piha. Vse v eni uri. Je pa zanimivo, da v
Sloveniji skorajda ne vidiš električnih daljnovodov. Kar mi je
zelo všeč! Rad imam neokrnjen pogled na naravo, s čim manj
človeškimi posegi vanjo. Islandcev nas je zgolj dobrih 350 tisoč.
Morda smo si podobni v tem, da nas je malo.
V majhnosti, ampak zgolj po številu prebivalcev, smo si res
podobni. Kaj pa Šmartno ob Paki, vaš slovenski dom, kaj vam
je všeč pri nas? Bi kaj morda spremenili?
Tudi v Šmartnem mi je všeč majhnost. Majhno število ljudi, ki
se vsi poznajo med sabo. Šmarčani ste res zelo prijazni in vedno
pripravljeni pomagati. Prav tako jezik ni velika ovira. Če tukaj
koga ogovorim po angleško se v glavnem brez problemov
sporazumeva. Všeč mi je tudi urejenost in čistost okolja. Nikjer ni
videti smeti, ki bi ležale po tleh. Prav tako imate zelo dobre ceste.
Menite, da so slovenske ceste zelo dobre? Slovenci namreč v
večini mislijo ravno nasprotno.
Res? Potem morate priti na Islandijo in se zapeljati po naših
cestah … Boste videli, kaj so to slabe ceste. Asfaltna podlaga
cestišča na Islandiji je debela samo par centimetrov.
Kako dobro poznate Šmartno ob Paki?
Ne toliko, kot bi si želel. Vem, da je za te kraje značilno
vinogradništvo. To je sploh očitno v okolici moje hiše v Malem
Vrhu. Zdi se mi, da je življenje pri vas bolj umirjeno kot pri nas.
Poznam mladinski center s hostlom in prireditvenim šotorom,
kjer se dogajajo prireditve. V prihodnje imam namen kakšno
prireditev v Šmartnem ob Paki tudi obiskati. Vem tudi, da se bo
gradila nova hitra cesta, s čimer domačini niso najbolj zadovoljni.
Kaj dosti več o Šmartnem ob Paki žal ne vem.
Lahko vam pomagam in vam povem par značilnosti
Šmartnega ob Paki. Poznani smo po nogometu, ljubiteljski
kulturi in prireditvah, ena največjih je martinovanje, ki
je obenem občinski praznik. Iz naših krajev izhaja več
medijskih osebnosti in športnikov …
To, da ste znani po nogometu, pa vem. Bil sem že na tekmi
vašega nogometnega kluba. Zmagala je vaša ekipa, vsi smo se
veselili. Ta izkušnja mi je bila všeč. Slišal sem tudi že za znanega
nogometnega trenerja, ki živi v hiši ob nogometnem stadionu

7

kajne? Tam mimo se peljem v Mali Vrh.
Res je, to je Bojan Prašnikar, bivši selektor slovenske
nogometne reprezentance. Torej ste navijač NK Šmartno ob
Paki?
Seveda! Na splošno imam rad šport. Na Islandiji sem na
nogometno tekmo med reprezentancama Islandije in Slovenije
povabil skupino delavcev iz Slovenije, ki so tam gradili elektrarno.
Ker na Islandiji ni bilo več mogoče dobiti vstopnic za tekmo, mi
jih je priskrbel prijatelj Sebastijan iz Slovenije, katerega sem
spoznal med prvim obiskom in mi od takrat naprej pomaga
pri zadevah v Sloveniji. Prosil je prijatelja, ki je takrat igral
za slovensko nogometno reprezentanco, da mi je priskrbel
vstopnice za vse nas. To je bil res lep trenutek povezovanja.

Res lepa poteza z vaše strani. Glede na vaše vneto
navduševanje ljudi nad Slovenijo in Šmartnim ob Paki ste
pravi ambasador naših krajev in islandsko-slovenskega
prijateljstva.
Trudim se. Slovenija je res lepa, tako da ljudi ni treba posebej
prepričevati, da se navdušijo nad vašo državo. Na splošno rad
pomagam. Tako sem na primer kmalu po mojem prihodu v
Šmartno ob Paki kupil veliko odsevnih trakov in jih nesel na šolo,
da so jih razdelili med otroke.

Vsakič, ko se pripeljem sem, je kaj novega,
vseskozi se gradi in obnavlja. Ljudje lepo
skrbijo za okolico in vrtove. Vse je urejeno.
To mi je všeč.«
Kako vi vidite Slovenijo in Šmartno ob Paki? Kje vidite še
neizkoriščene priložnosti za razvoj?
Vsakič, ko se pripeljem sem, je kaj novega, vseskozi se gradi in
obnavlja. Ljudje lepo skrbijo za okolico in vrtove. Vse je urejeno.
To mi je všeč. Veseli me tudi, da se gradijo kolesarske steze.
Sam zelo rad kolesarim in vidim v izgradnji kolesarskih povezav
priložnost za razvoj Slovenije in Šmartnega ob Paki. Mislim, da
je lahko Slovenija čez 5 let v vrhu kolesarskega turizma v Evropi.
Morda je edina stvar, ki jo pogrešam, ta, da v kraju ni gostilne s
hrano. Prav tako nisem zasledil, da bi imeli taksi službo. Glede
tega me je nekoč rešil sosed Matjaž, ki mi je pomagal in poklical
očeta Petra. Ta nas je z družbo prijateljev s kombijem zapeljal
v restavracijo ter na fontano piv v Žalec in nazaj. Vsekakor pa
menim, da se bo Šmartno ob Paki razvijalo in raslo v pravo smer.
JANUAR, FEBRUAR 2022

8

NAŠI PODJETNIKI

Cementninarstvo Polak

Avtor: Damjan Rožič, Cementninarstvo Polak Fotografija: arhiv podjetja
Začetki podjetja Polak segajo v daljno leto 1951, ko je Jože Polak praktično iz nič začel z ročno izdelavo betonskih strešnikov.
Ko je izdelal prve strešnike, so se takoj pojavili tudi kupci. Tako se je zgodba začela.
Jože Polak je strešno kritino delal od hiše
do hiše. Po nekaj letih je kupil Delejevo
posestvo v Gorenju pri Šmartnem ob Paki.
Leta 1967 je v Gorenju zgradil proizvodno
halo. Začel je izdelovati tudi betonske
zidake. Povpraševanje je bilo veliko, tako je
proizvodnjo vedno bolj širil in posodabljal.
V 80. letih sta z ženo Štefko zgradila novo
proizvodno halo v Skornem. Leta 1998 je
v družinskem podjetju začela delati hči.
Konkurenca je postajala vedno močnejša in
za uspešno nadaljevanje dela je bilo treba
narediti prave korake.
Razvoj
Proizvodnjo zidakov smo skozi vsa leta
posodabljali z nabavo novih strojev, lastnim
znanjem in izkušnjami. V novem tisočletju smo kupili nov švedski
stroj znamke ABECE in kompletno linijo za izdelavo betonskih
strešnikov Polak. Betonski strešniki in vsi dodatni elementi za
streho Polak so izdelani na najsodobnejših strojih. V letu 2009
smo začeli s proizvodnjo strešnikov Polak E (ekstra), ki so rezultat
številnih preizkusov v ekstremnih skandinavskih razmerah,
najsodobnejše švedske tehnologije in 70-letnih lastnih izkušenj
in znanja. Leta 2016 smo zmontirali najsodobnejšo betonarno za
mešanje transportnih betonov. Ves proces mešanja in doziranja
surovin je avtomatiziran in računalniško voden. Novi mešalec
omogoča mešanje vseh vrst kvalitetnih transportnih betonov. V
letu 2017 smo robotizirali proces zlaganja in pakiranja strešnikov,
tako da je sedaj proizvodnja strešnikov Polak E popolnoma
avtomatizirana in računalniško vodena. V letu 2020 smo montirali
najsodobnejšo mešalno enoto za proizvodnjo strešnikov Polak
E. Ves proces mešanja, doziranja surovin, kontrole mešanice
je avtomatiziran in računalniško voden. S tem smo kvaliteto
strešnikov Polak E dvignili na še višji nivo.
Kjer si tradicija in kvaliteta podajata roko
Danes je Cementninarstvo Polak družinsko podjetje, ki skuša z
nenehnim posodabljanjem proizvodnje, s stalnim dvigovanjem
kvalitete izdelkov, široko paleto izdelkov in poštenim odnosom
do kupcev upravičiti svoj slogan Cementninarstvo Polak – na

JANUAR, FEBRUAR 2022

stičišču Šaleške in Savinjske doline, kjer
si tradicija in kvaliteta podajata roko.
Najsodobnejša tehnologija, najkvalitetnejše
surovine,
natančna
lastna
kontrola
proizvodnje, kontrola proizvodnje s strani
gradbenega inštituta IGMAT, certificirani
proizvodi (po evropskih standardih)
omogočajo zelo konkurenčne cene za
kvalitetne izdelke.
Družbena odgovornost
Podjetje Cementninarstvo Polak je skozi
svojo celotno zgodovino tesno sodelovalo
z lokalno skupnostjo. Vseskozi je podpiralo
društva, organizacije iz lokalnega in širšega
okolja. Ustanovitelj podjetja Jože Polak je bil
znan kot velik dobrotnik in donator. Vedno
je bil pripravljen priskočiti na pomoč. Danes v podjetju negujemo
njegovo predanost ljudem in vseskozi podpiramo lokalno
skupnost, društva, prireditve.
Cilji za prihodnost
V prihodnosti želimo kar najbolje slediti dolgoletni tradiciji
izdelovanja betonskih izdelkov v naši družini. Naš glavni cilj je s
stalnim posodabljanjem proizvodnje, z izkušnjami in lastnim
znanjem nenehno dvigovati kakovost proizvodnje in s tem
izpolnjevati naše vodilo: Tradicija. Kvaliteta. Trajnost.
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Gospodarjev krst vina in vstop v adventni čas
Avtor: Boža Polak, TD Šmartno ob Paki Fotografije: arhiv TD Šmartno ob Paki

Turistično društvo Šmartno ob Paki pripravilo gospodarjev krst vina in prižig prve sveče na adventnem venčku v centru
Šmartnega ob Paki.
V soboto, 27. novembra, pa smo v sodelovanju z Vaško
skupnostjo Skorno že devetič prižgali prvo svečko na adventnem
venčku, ki krasi ploščad pred občino. Blagoslov venčka je ob
prisotnosti članov upravnega odbora TD Šmartno ob Paki, članov
VS Skorno in župana opravil g. župnik Ivan Napret. Žal dogodka
tudi letos nista bila odprta za širšo javnost zaradi izredno slabe
epidemiološke situacije.

Turistično društvo je 6. novembra v sodelovanju s ponudniki
vin na Vinski turistični poti Šmartno ob Paki v zidanici pri Jožetu
Kuglerju v Malem Vrhu pripravilo gospodarjev krst vina. Posnetek
si lahko ogledate na FB strani turističnega društva.

Naj bo leto, ki prihaja, prijaznejše in uspešnejše
od iztekajočega se leta in naj vam prinese obilo
zdravja in sreče.

Meddruštveno tekmovanje DU Šmartno ob Paki
Avtor: Konrad Steblovnik, DU Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DU Šmartno ob Paki

V Društvu upokojencev Šmartno ob Paki smo se s tekmovanjem v različnih disciplinah pridružili praznovanju občinskega
praznika občine Šmartno ob Paki.
Meddruštveno tekmovanje je potekalo v četrtek, 21.
oktobra. Sodelovalo je pet društev s skupno osmimi
ekipami, ki so tekmovale v petih disciplinah: streljanju
z zračno puško, balinanju, ruskem kegljanju, pikadu
in metanju obročev na klin. Tekmovale so mešane
ekipe, 22 moških in 16 žensk. Dogodek se je zaključil
v prijetnem vzdušju s podelitvijo pokalov in priznanj.
S svojim obiskom nas je počastil tudi župan Janko
Kopušar.
Rezultati: 1. mesto ekipa Šmartno ob Paki, 2. mesto
ekipa Šentilj 1, 3. mesto ekipa Pesje, 4. mesto ekipa
Škale, 5. mesto ekipa Šentilj 2, 6. mesto ekipa Šmartno
ob Dreti 1, 7. do 8. mesto ekipi Šmartno ob Dretiženske in Šentilj 3.

JANUAR, FEBRUAR 2022
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Predstavitev vrst grozdja, iz katerih v Šmartnem ob Paki
pridelujemo vrhunska vina
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Predstavitev sorte laški rizling, ki je zelo razširjena in znana pod več imeni.
Laški rizling
Izvira iz Francije. Poznan je pod imeni graševina, rizling laški,
rizling italijanski, riesling italico, Welschriesling, Olasz Riesling.
Skozi čas se je laški rizling širil od Rena proti Avstriji in Madžarski.
Zelo hvaležen je za vina posebnih kakovosti, predvsem »visokih
predikatov«, kot so: jagodni izbor, ledeno vino, suhi jagodni izbor,
vendar je izreden tudi za pridelavo vina normalne trgatve. Je
bledo limonasto rumene barve. Vonjamo breskev, slivo, limono.
V ustih je suh, prijeten, svež. Kljub živahni kislini na sredini
jezika okusimo rumeno sadje. Na vsakoletnem ocenjevanju vin
dosegamo za to sorto zelo lepe ocene, tako da sodijo naša vina
sorte laški rizling med boljša vina našega vinorodnega okoliša.
V Sloveniji je pustil poseben pečat, saj je še dandanes najbolj
zastopana sorta. S sorto laški rizling je posajenih kar 12 % (1913
ha) vseh vinogradov v Sloveniji. Naše klimatske razmere mu
zelo ugajajo, še posebno po celotni vinorodni deželi Podravje.
Je sorta, brez katere si ne predstavljamo štajerske zvrsti. S svojo
prijetno cvetico, značilno aromo in bogato sestavo kislin, je
v zvrsti kompatibilen z večino naših sort. V preteklosti je bil
po krivem obsojen za manj kvalitetno vino, saj je bil znan kot
»špricar vino«. V sedanjosti se pojavlja vse več buteljčnih vin, saj
so vinarji prepoznali potencial sorte, kateri odgovarjajo vsi stili
vina. Odličen je kot suho vino, kot tudi z ostankom sladkorja.
Zaradi bogatih kislin je primeren tudi za zorenje, kar se odraža v
odličnih letnikih, kadar nam narava dopušča in lahko pridelamo
odlična vina posebnih kakovosti.

valjaste oblike, majhen do srednje velik in zelo zbit. Pogosto ima
poleg glavnega grozda še značilen prigrozd. Jagode so majhne
in okrogle, po navadi zeleno do zeleno-rumene barve, pikčaste z
rjavimi lisami tam, kjer so izpostavljene soncu.
Pridelovalci v DV Šmartno ob Paki: Jože Drev, Mihael
Fajfar, Jože Kugler, Franc Podgoršek, Lovro Mauer, Matjaž
Podgoršek, Miro Goričnik, Stane Vrbovšek (Vir: Ocenjevanje
vin 2020, 2021)

Naj bodo prihajajoči prazniki sladki kot grozdje,
leto 2022 pa bujno kot vinska trta in žlahtno kot
kapljica vina. Srečno!

Kot mlado vino je svetlo zeleno-rumene barve in izstopa
predvsem s svežimi in sadnimi notami. Zelo dober laški rizling
po vonju spominja na zelena jabolka. Grozd laškega rizlinga je

Naj bo ta december počasnejši
Avtor: Melita Terbovšek, VS Slatina Fotografija: Sara Mumelj

Spet je prišla zima in z njo kratki dnevi in dolgi večeri. Narava se ustavi in gre h počitku. Kaj pa mi?
Letos se bom ustavila. Vzela si bom čas zase, za družino, za medčloveške
odnose. Udeležila se bom prireditev v mojem kraju. Poklicala bom
prijatelje, ki jih nisem slišala že nekaj mesecev in z njimi poklepetala
o vsakodnevnih stvareh. Ne bo se mi mudilo. Ne bom rekla tiste vsem
znane, no se slišiva in se dogovoriva, ampak si bom takoj vzela čas in
povabila znanko na kavo. Živimo v času, ko smo hkrati povezani, pa
tako oddaljeni eden od drugega kot še nikoli. Letos bom pri sebi to
spremenila. Ja, letos se bom ustavila.

Naj bo tudi vaš letošnji december drugačen, naj bo
počasnejši. Tudi vi se letos ustavite in vzemite čas za
soseda, znanca ali prijatelja. Mirne božične praznike
in vse lepo v letu, ki prihaja vam želi odbor vaške
skupnosti Slatina.
JANUAR, FEBRUAR 2022
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AMD DLT: Za nami je uspešno leto

Avtor: Emil Šterbenk, AMD DLT Šmartno ob Paki Fotografije: Jerneja Žagar in Emil Šterbenk
V prvi polovici leta je nekaj rednih mesečnih sestankov sicer odpadlo, smo se pa članice in člani bolj zagnali v garaže in kaj
postorili na naših starodobnikih. Kljub situaciji, kakršna je bila, nam je v letu 2021 uspelo kar nekaj stvari.
pomenu za stabilnost našega elektroenergetskega omrežja in
nemotenega napajanja.
Redne sestanke smo znova organizirali takoj, ko je bilo to
mogoče, naši članice in člani pa so se udeleževali tudi srečanj
drugih društev in klubov po vsej Sloveniji. Poskrbeli smo tudi
za družabno življenje, katerega vrh sta bili presenečenji Vikiju
Jagru ob srečanju z Abrahamom in Franciju Mandelcu – Feniju ob
šestdesetletnici.
Žal pa niso vsi dogodki veseli. Letos smo izgubili vidnega člana
Janeza Jevšnika in prijatelja našega društva Ernesta Obermajerja,
ki nam bosta močno manjkala, a se ju bomo vedno radi
spominjali. Življenje nam vedno kaj daje, a žal vsake toliko časa
tudi kaj vzame.
Naj pod črto zapišem, da z veseljem in pričakovanjem gledamo v
leto 2022, za katerega računamo, da bo boljše od odhajajočega,
in upamo, da se bomo vrnili v naše ustaljene tirnice. Koledar za
leto 2022 smo že pripravili in prepričan sem, da je že na zidu v
marsikateri hiši. Konec leta so nas seznanili z zelo dobro novico:
naš predsednik Danilo Arčan je postal častni član AMZS, za kar
mu tudi po tej poti čestitamo.

Danilu Arčanu – Daniju že od rane mladosti teče
po žilah velik del visokooktanskega bencina. Na
področju avto-moto športa je začel kot dirkač,
nato je bil komentator dirk, funkcionar, potem je
sodeloval pri različnih prometnih izobraževalnih
in ozaveščevalnih akcijah in se izkazal tudi kot
predsednik AMD DLT. Vse življenje je povezan z
avtomobili, motocikli in vsem, kar sodi zraven.
Veseli smo, da so na AMZS to znali ceniti in
našemu prijatelju ter vzorniku Daniju podelili naziv
častnega člana.
Gasilska slika z ekskurzije v šoštanjski termoelektrarni.

Najbolj veseli smo, da smo »pod streho« spravili Pilihov memorial,
osmi po vrsti, ki se ga je udeležilo rekordno število ljubiteljev
starodobnih vozil. Posebej dobro je, da smo pri tem sodelovali
tako z domačimi društvi kot s Slovenskimi železnicami. Letos
praznujemo 130 let prvega prihoda vlaka v Šmartno ob Paki
in Pilihov memorial je bil prva v vrsti prireditev, na katerih se
tega dogodka spominjamo. Že zdaj vas vabimo, da pridete na
svečanost, ki bo temu pomembnemu dogodku namenjen 27.
decembra okoli 14. ure.
Kakor je v navadi, smo sodelovali pri prvem šolskem dnevu in
pazili zlasti na najmlajše učence ter jih seznanjali z osnovnimi
prometnimi pravili. Tudi na lastno izobraževanje nismo
pozabili, saj smo bili na strokovni ekskurziji v Bloku 6 šoštanjske
termoelektrarne, kjer smo dobili celovite informacije o njenem
JANUAR, FEBRUAR 2022
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Knjigobežnica

Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv Knjižnice Velenje
Velika lesena omara na ploščadi pred Knjižnico Šmartno ob Paki, ki je odprta za vse in vsakogar ter vse dni v letu, se imenuje
knjigobežnica.
Knjigobežnice so slovenska podružnica širše iniciative »Little Free
Library«. Knjigobežnice spodbujajo ljudi k branju in izmenjavi
knjig v soseski. Knjige v leseni hiški so vremensko zaščitene, zato
so dostopne v vsakem vremenu prav vsem.
Knjigobežnica deluje po načelu: vzemi knjigo, podari knjigo. Torej
knjigo, ki jo želite podariti novemu bralcu, pustite v notranjosti
lesene omare. Knjigo, ki vam je všeč in bi jo želeli prebrati, pa
vzemite s seboj in uživajte v njeni družbi.
Knjigobežnica nagovarja tako naključne mimoidoče kot tudi
turiste in načrtne iskalce posameznih knjižnih naslovov. Vabljeni,
da jo obiščete, pokukate vanjo in naj branje postane zabavno.
Knjigobežnica spodbuja k branju in izmenjavi knjig. Vabljeni, da jo
obiščete pred Knjižnico Šmartno ob Paki.

Pravljična joga za otroke v Knjižnici Šmartno ob Paki
Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv Knjižnice Velenje

V Knjižnici Šmartno ob Paki smo oktobra 2021 začeli s pravljično jogo za otroke. Gre za vodeno vadbo z elementi joge,
posebej oblikovano za otroke.
Otroci se spoznavajo s svojim telesom, z možnostmi, ki jih ponuja,
naučijo se osnovnih jogijskih položajev in preprostih dihalnih
tehnik ter se ob tem odlično zabavajo.
Rdeča nit celotne ure pravljične joge je pravljica, ki vse elemente
poveže v smiselno in zabavno celoto. V pravljičnem potovanju
po jogi otroci spoznavajo osnove in imena asan, ki so prilagojene
njihovi starosti in dojemanju. V pravljični jogi vsaka asana postane
pravljični lik. Tako v otroški domišljiji zaživijo čisto prave živali,
čarobne ptice, začarani gozdovi in čarovnice, zmaji, velikani …
Asane so jogijski telesni položaji, v katere pripravimo telo in
potem nekaj časa v njih vztrajamo oziroma se premikamo le z
dihanjem in zavedanjem.
Več o pravljični jogi lahko preberete v knjigi Pravljična joga,
avtorice Urške Božič. Mali jogiji pa so vabljeni na pravljično jogo
v Knjižnico Šmartno ob Paki vsak prvi četrtek v mesecu ob 16.30.
Pravljica je rdeča nit celotne ure pravljične joge, ki vse elemente poveže v
smiselno in zabavno celoto.

Blagoslovljen božič in vse dobro v letu 2022 vam
vsem želi odbor VS Skorno.
PGD Šmartno ob Paki vam želi blagoslovljen
božič ter srečno in zdravo novo leto 2022!
JANUAR, FEBRUAR 2022

Vesele božične praznike ter srečno in zdravo
2022!
PGD Paška vas
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Ob dnevu Rudolfa Maistra osmošolcem podarili knjige
Avtor: Drago Martinšek, Društvo »general Maister« Velenje Fotografija: arhiv Društva »general Maister« Velenje

Dan Rudolfa Maistra je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 23. novembra. Ob obeležbi tega praznika je Šaleško društvo
»general Maister« Velenje podarilo osmošolcem knjige Gustava Šiliha.
Maister« Velenje vsem osmošolcem osnovnih šol v Šaleški dolini
podarilo že skoraj stoletje zelo priljubljeni Šilihovi leposlovni deli
– enoknjižno združeni in jezikovno posodobljeni domoljubni
mladinski roman Beli dvor, ki opisuje boj Lovreka za lastno
domačijo in pravice Slovencev, ter dolinsko povest Nekoč je bilo
jezero, ki bajeslovno opisuje prazgodovinske čase dogajanj v
Šaleški dolini.

Rudolf Maister ni bil le prvi slovenski general, bil je velik
domoljub, kulturni delavec in pesnik. Njegov sodelavec je bil v
Velenju rojen Gustav Šilih, priznani slovenski pedagog in pisatelj,
mdr. vojak soške fronte in Maistrov borec.
Ob letošnjem dnevu Rudolfa Maistra je Šaleško društvo »general

Vse aktivnosti v zvezi s prepoznavanjem pomembnosti
praznika podpira župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar,
ki se je pridružil predsedniku društva Dragu Martinšku na
podelitvi Šilihovega knjižnega dela Beli dvor/Nekoč je bilo jezero
osmošolcem na OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. Občina
Šmartno ob Paki je s sofinanciranjem nakupa knjig ta projekt tudi
finančno podprla.
Osmošolkam in osmošolcem želimo prijetno »domoljubno«
branje.

Predstavitev zbornika in otvoritev razstave
Avtor: Andreja Urnaut, MC Šmartno ob Paki Fotografije: Lumi Lumi

V sredo, 15. decembra, je v dvorani Marof – MC Šmartno ob Paki, luč sveta tudi uradno ugledal zbornik Že dneve in tedne ... Že
130 let, Savinjska železnica 1891–2021, sledila pa je otvoritev razstave 56 tisoč pragov dolga lestev v svet na železniški postaji
Šmartno ob Paki.

Uredniški odbor in soustvarjalca zbornika, dr. Milan Aplinc in Emil Šterbenk

Že skozi vse leto z različnimi aktivnostmi in dejavnostmi
napovedujemo dogodek 27. decembra, ko bo vlak Stadler
obeležil 130-letnico Savinjske železniške proge in zapeljal na
svojo »praznično« pot. Tudi predstavitev zbornika in otvoritev

razstave spadata v to našo
bogato malho. V vrtcih
ustvarjajo in se pogovarjajo
o vlakih, v osnovnih šolah
je to del učne vsebine,
prireditve, ki jih organizirajo
društva iz Šmartnega ob
Paki in mladinski center so
vezana na to temo ... Z izdajo
zbornika in odprtjem razstave
pa smo na poseben način
zaokrožili tudi zgodovinsko
vrednost okrogle obletnice
Savinjske železniške proge,
da jo na primeren način
predstavimo in približamo
vsem generacijam na širšem
območju, saj bo razstava
na ogled tudi v Šoštanju in
Velenju.
Po uvodnem pozdravnem
nagovoru
in
orisu
pomembnosti
Savinjske
železnice podžupana občine
Šmartno ob Paki Janka
Avberška sta zbornik podrobneje predstavila člana uredniškega
odbora in njegova soustvarjalca dr. Miran Aplinc (tudi odgovorni
urednik zbornika) in dr. Emil Šterbenk, nekaj besed o razstavi pa
JANUAR, FEBRUAR 2022
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je povedala direktorica Muzeja Velenje
Tanja Verboten. Uradno sta razstavo
s prerezom traku otvorila direktorica
Muzeja Velenje Tanja Verboten in
podžupan Šmartnega ob Paki Janko
Avberšek. Razstava, katere avtor je Vinko
Mihelak, je na ogled na železniški postaji
Šmartno ob Paki.

Razstavo na železniški postaji Šmartno ob Paki sta
uradno otvorila direktorica Muzeja Velenje, Tanja
Rotovnik in podžupan Šmartnega ob Paki, Janko
Avberšek

O slušnih aparatih

Avtor: Franc Forštner, predsednik MDGN Velenje
Ko ugotovite, da z vašim sluhom niste več zadovoljni, da ne slišite več pogovora, da gledate TV vse bolj na glas, da prihaja do
težav v komunikaciji, da vas drugi opozarjajo na težave, začnite ukrepati.
Kako do slušnega aparata – SA, kdaj in kje ga lahko dobite
V času vseh vrst informacij so zelo pomembne tiste prave in
kakovostne, kakršne dajemo tudi v Medobčinskem društvu gluhih
in naglušnih Velenje. Informacije lahko dobite bodisi osebno ali na
raznih predavanjih v okviru skupine naglušnih Barbara v našem
društvu. Svetujemo in pomagamo tako gluhim, naglušnim, gluho
slepim, osebam s polževim vsadkom in drugim osebam z okvaro
sluha. Ne nasedajte raznim zavajajočim oglasom o čudežnih
kapljicah, ki vam povrnejo sluh, ali o raznih aparatih, ki jih lahko
kupite za izjemno nizko ceno. Le s strokovno in kakovostno
obravnavo lahko uspešno rehabilitirate svoj sluh.
Vse pogostejša je oglušelost v starejši dobi, kar je lahko posledica
več dejavnikov, na primer delovnega mesta v hrupnem okolju. Je
pa vzrokov še več: dednost, bolezni, prehlad ušes, razne nesreče,
poslušanje preglasne glasbe, razni pirotehnični predmeti, ki imajo
za posledico pok, in še marsikaj.
Prej ko boste ukrepali, lažje se boste na aparat navadili.
Ko ugotovite, da z vašim sluhom ne morete več normalno
funkcionirati, je postopek sledeč:
- obiščite osebnega zdravnika in mu povejte za svoje
težave s sluhom,
- zdravnik bo napisal napotnico za specialista za ušesa nos
in grlo ORL,
- ORL ambulante so v Velenju, Celju, Ljubljani, Mariboru in
še kje, preverite, kje boste najprej na vrsti,
- tam vas bodo pregledali in vam izmerili sluh,
- če je izguba sluha velika, dobite izvid, meritve sluha in
naročilnico za SA, prosite da vam izračunajo sluh po
Fowlerju,
- slušni aparat lahko dobite pri več ponudnikih, imate jih
pravico testirati pri različnih ponudnikih vsaj tri mesece,
- ponudnikov, ki imajo koncesijo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje (ZZZS) je v Sloveniji tveliko,
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- ponudniki so Widex, Audio Bm, Neuroth, Otolineja
-

in imajo zelo pester izbor SA, na spletnih straneh teh
ponudnikov najdete veliko koristnih informacij,
za standardne SA imate pravico pridobiti v breme ZZZS
brezplačno cca 300 evrov za en SA,
razliko za boljše in kvalitetnejše SA doplačate sami,
preden vzamete dražji SA, poskusite standardne brez
doplačila in testirajte več ponudnikov – vzemite si čas,
SA vzemite pri ponudniku, s katerim boste najbolj
zadovoljni z vso obravnavo, kajti ta bo naslednjih 6 let vaš
SA servisiral in nastavljal,
pri navajanju bodite vztrajni in potrpežljivi in večkrat
obiščite slušnega akustika za boljše nastavitve,
prilagoditve ter moteče dejavnike,
beležite si vse, kar vas pri nošenju SA moti, kateri hrupi,
katere frekvence, glasnost itd.,
navajajte se v miru in tišini ter SA uporabljajte na začetku
vsaj 6 ur na dan, vsak dan.

Upam, da sem s tem zapisom na kratko seznanil vse, ki imate
težave s sluhom in boste potrebovali informacije glede SA.
Če imate še več vprašanj, se oglasite v MDGN Velenje, kjer
smo rešili že marsikatero težavo posameznika in mu pravilno
svetovali.

Odbije polnoč in leto mine:
podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč, poti so odprte za upe
in želje in nove načrte.
Srečno 2022!
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje
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V skladu z ukrepi po poti šolskega vsakdana

Avtor: Petra Vnuk, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
V praznični december smo vstopili tudi na Osnovni šoli bratov Letonja. Z upoštevanjem ukrepov za zajezitev situacije Covid
smo izpeljali dejavnosti, ki smo si jih zadali v začetku šolskega leta.
spodobi, nato zajtrkovali tradicionalna živila med,
maslo, mleko, kruh in jabolka. Za konec pa so vsi
učenci z navdušenjem po razredih zapeli znan napev
Lojzeta Slaka – Čebelar.

V poznojesenski in zimski čas smo zajadrali tudi na naši sončni
šmarški šoli. Pouk in dejavnosti smo izvajali v skladu s smernicami
in priporočili NIJZ. V preteklem obdobju smo v skladu z navodili
stroke izpeljali več dnevov dejavnosti in šolskih tekmovanj.
15 učencev od drugega do devetega razreda je sodelovalo pri
komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve, kjer so skupaj z MePZ
Šmartno ob Paki nastopali ob osrednjem spomeniku. Obeležili
smo tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so se najprej
skupaj z učitelji poučili o vlogi in pomenu zdravega zajtrka,
si ogledali različne v ta namen posnete kratke filme in, kot se

Ob letošnjem državnem prazniku – dnevu Rudolfa
Maistra – je Šaleško društvo »General Maister«
Velenje podarilo našim osmošolcem leposlovno
delo Beli dvor/Nekoč je bilo jezero avtorja Gustava
Šiliha, učenci pa so se predstavili v Šmarški mulariji,
ki si jo obiskovalci lahko ogledajo na šolski spletni
strani. V okviru tehniškega dne so naši osmošolci
spoznavali varno rabo interneta, devetošolci pa so
spoznavali možnosti nadaljevanja šolanja z iskanjem
novih poklicnih poti. Da je v šoli še kako pomembna
prijateljska vez med učenci, se zavedajo že naši
prvošolci, ki so v jutranjem varstvu in podaljšanem
bivanju pletli zapestnice prijateljstva. Tudi v novem koledarskem
letu bomo nadaljevali z zastavljenimi dejavnostmi in se trudili, da
se bodo naši učenci pod smejočim se sončkom počutili dobro, da
bodo radi prihajali v šolo in se veselili vsakega posameznega dne.

Vsem vam, bralci ŠOP-a, pa želimo lepo,
ustvarjalno, zdravo novo leto in da bi našli srečo
tam, kjer jo iščete.

V pričakovanju praznikov
Avtor: Dominika Podgoršek, Vrtec Sonček Fotografija: arhiv Vrtca Sonček
Mesec december je mesec poln pričakovanj, veselja in radosti. To veselje in radost se trudimo vzgojiteljice prenesti tudi na
otroke.
V ta namen smo z otroki polepšali naše igralnice, vrtec in
smrečico v prostorih Občine Šmartno ob Paki. Spretne otroške
roke so izdelale tudi okraske, ki krasijo velenjski grad, ter
voščilnice, s katerimi bomo razveselili družine, vrtce, šole. Obiskali
smo praznično okrašeno knjižnico, kjer smo lahko pobrskali med
knjižnimi policami, knjižničarka pa nas je razveselila s praznično
zgodbo. Prvi dobri mož, ki smo ga vsi čakali, sveti Miklavž, nas
je razveselil s sladkimi dobrotami, sedaj pa že vsi skupaj težko
pričakujemo Dedka Mraza in upamo, da nas bo obiskal.

Otroci Vrtca Sonček, vzgojiteljice in vsi zaposleni
želimo občanom Šmartnega ob Paki, da bi bilo
leto, ki prihaja, lepo, zdravo in veselo. Vse, kar je
bilo v tem letu slabo, naj bo pozabljeno, naprej pa
korajžno z veselimi in s pozitivnimi očmi.
JANUAR, FEBRUAR 2022
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Šmarška k(o)ronika 2021

Avtor: Franc Kačičnik - Anti Ilustracije: Jože Napotnik - Zimek

Se leto je staro umaknilo,
v srca nam nove nade je vlilo.
Na daljavo župan je čestitko prebral
z željo, da vsak zdrav bi ostal.
Anton Cigler najboljši bil je krajan,
Fiksi planinec v Ljubljani izbran.

V regijo našo je vlada prišla.
So rekli: »Šmarčani trde so buče,
naj ministrica pravosodna
jih malo presuče«.
Pa se zgodilo je tako,
da kmalu od sodstva
je vzela slovo.
V akcijah smo aprila v MC-ju
mnogo knjig nabrali.
Z izposojenimi e-kolesi
smo se lahko na izlet odpeljali.
MK Packenstein je tako ropotal,
da kar od daleč g. župnik
jim je žegn dal.

Med poezijo sprehajali
smo se februarja.
Tam pesmi bile so
zaljubljene, žalostne in vesele,
nam, bralcem, pa zaradi dežja
kapljalo je od marele.
Brezplačno testiranje
se marca začne.
Vsak nos rad nastavi,
za zdravje zdaj gre!

Turizem šmarški nima sreče.
Ker jezero smo izgubili,
smo bikoborbe se lotili,
bika pa policisti so nam ustrelili.
Vsak Šmarčan dobro
na šport se spozna,
zato bakla olimpijska
je v Šmartno prišla.
Prireditev bila je dobro speljana,
za to poskrbeli so:
Bojan, Janko, Aleš in Ana.
Imeli Poznopoletni smo festival.
Na koncertih predpisov
smo vsi se držal',
a najvažnejši moški moto
bila je pevka Eva Boto.
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Kot vsako leto Janko župan
starejše povabi, ko njihov je dan.
Se jedlo je, pilo in plesalo,
nikomur domov se oditi ni dalo.
Borci, tovariši, to se ve,
na proslavo in golaž,
vse po predpisih s PCT.
Ko priznanja dobili
najboljši so Šmarčani,
fešto pustili smo ob strani,
ker rajši zdravi smo farani.

Od vlade v Šmartno neki dan
minister Jernej Vrtovec je bil
poslan.
Ko videl naše ženske je moči,
koncesijo za vrtec takoj podeli.
Smo knjižnico staro lepo prenovili,
tudi nekaj knjig smo novih dobili.
Pod trto možje so modrovali,
Šmarčanom prireditev spet lepo so
dali.
Trta občinska je bogato rodila,
polna tako še nikoli ni bila.
Predsednica Mojca nam razglasi:
»100 kil smo ga zbrali, verjemite
mi«.

Mi pa, Šmarčani, pravimo,
da z vincem vse ozdravimo,
a ti nemarna korona ti,
še hramčke nam zaprla si.

Športno društvo Gavce V.V.
letos že 20 let praznuje.
Ker delajo dobro in to se spoštuje,
se jim letos občinski grb podeljuje.

Dve leti že za šmarške hiše
usodo nam korona piše,
brez maske in brez PCT,
še v gostilno se ne sme.

Nazadnje pa
čim dlje od korone
pa zdravja en koš.
To vam želita
Organistov Anti
in Zimov Jož.

Ni nam mar za korono, rečemo,
v zdravstveni dom hitro stečemo,
tam sestra mlada en, dva, tri
odmerek prvi podeli.
Prireditev letos je ena figa,
le MC še malo miga.
Na koncerte nas povabi,
da samota nas ne grabi.
Z glasbo nas malo razvedri,
da pozabimo na skrbi.
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MC Šmartno ob Paki ustvarjalno v december
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki

V našem mladinskem centru je zaradi znanih okoliščin odpadlo kar nekaj že načrtovanih dejavnosti in dogodkov, a ukrepi nam
ne jemljejo navdiha.
Po tem, ko smo se lani prvič pridružili vseslovenski akciji Mala
pozornost za veliko veselje, smo letos ponovno izkazali podporo
temu srčnemu projektu zbiranja voščilnic za starostnike. Ljudi
smo pozvali k izdelavi voščilnic, v katere so zapisali pozitivne misli
in želje ter jih oddali na zbirnih mestih.
Za ta namen smo organizirali tudi medgeneracijsko ustvarjalno
delavnico, ki jo je izvedlo Društvo Novus iz Velenja. Ob božični
glasbi, naletavanju snežink in prijetnem klepetu smo število
zbranih voščilnic pridno povečali. Zadovoljni smo v DEOS center
v Notranjih Goricah poslali 35 voščilnic, te pa bodo organizatorji
dostavili vsem starostnikom v domovih in centrih za starejše po
Sloveniji.
V okviru projekta LAS Povezujmo sta sodelavki z Ljudske univerze
Velenje pri nas izvedli medgeneracijsko delavnico uporabe
pametnih telefonov in aplikacije zVEM. Udeleženci so z njuno
pomočjo spoznavali svoje mobilne naprave in rešili marsikatero
tehnološko težavo.
Trenutno so vse naše misli uprte v pripravo obeležbe 130.
obletnice Savinjske železniške proge, saj bo 27. decembra dobil
epilog naš celoletni #projektCUG.

Vsem bralcem želimo prijetne božično-novoletne
praznike, v letu 2022 pa zdravja, uspehov in dobre
volje!

Bralna priporočilnica za mlade, ki so lačni branja
Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv Knjižnice Velenje
Mina Lystad: Luzerka in Fejk
Marie odrašča ob pametnem telefonu in socialnih omrežjih. V
prevodu to pomeni: »Vsi okoli mene so bolj všečkani, deljeni
in označeni kot jaz, ena uboga reva, ki ji še filter ne pomaga.«
In ko Marie objavi video o tem, kako nerodna je, na veliko
presenečenje vseh v trenutku zaslovi. Všečki dežujejo in vsi
se smejijo njenim poskusom, kako biti kul. Marie je vse bolj
priljubljena. Toda, ali je vredno?
Rok Bohinc: Smrdljivc
Mladinska kriminalka. Tik pred začetkom pouka eden od učencev
na šolskem stranišču vrže smrdljivca, zaradi katerega morajo
izprazniti šolo in predčasno končati pouk. Ravnatelj in šolska
svetovalna delavka pa morata med petimi osumljenci odkriti
resničnega krivca.
Damijan Šinigoj: Iskanje Eve
Leon in Eva sta iz povsem različnih koncev Evrope – Eva iz
Slovenije, Leon s Švedske. Njuno prijateljstvo v »virtualnem«
svetu ju spodbudi, da se želita srečati tudi v živo. Jima bo uspelo?
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Desa Muck: Sama doma
Mladinska kriminalka, v kateri avtorica predstavi svet, ki se
navzven zdi tako varen, a se kaj kmalu izkaže, da se grozne stvari
lahko zgodijo prav vsakemu in da je svet lahko še kako nevaren
kraj, če nismo previdni.
Knjige čakajo na policah v Knjižnici Šmartno ob Paki.
Vabljeni, da si jih izposodite in preberete.
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Iz taborniških vrst

Avtor: Vida Ramšak, DT rod Hudi potok Fotografija: Andrej Kronovšek, DT rod Hudi potok
Zimska idila je razveselila tudi nas tabornike. Tedenske urice smo v veliki meri izkoristili za igro na snegu in učenje novih znanj.
Seveda nismo pozabili na praznično vzdušje, ki smo ga MČ-jem
(otrokom od 1. do 4. razreda) pričarali z adventnim koledarjem.
V njem so se skrivale naloge, s katerimi so naši nadobudni člani
dokazali, da si zaslužijo nove ali pa prve rutice.
Zadnje taborniško srečanje pa smo že tradicionalno namenili
taborniški čajanki, na kateri smo podelili rutice, ki so si jih tako
MČ-ji kot GG-ji z vestnim obiskovanjem uric in osvajanjem
novih znanj zaslužili.
Leto 2021 zaključujemo ponosno in zadovoljno, kljub oviram, ki
nam jih je prineslo letošnje leto, smo uspeli doseči zadane cilje.
Se pa že veselimo prihajajočega leta, ki bo s sabo prineslo nove
taborniške dogodivščine.

Želimo vam lepe praznike, v novem letu pa
predvsem zdravja, vsi smo se letos namreč
naučili, da slednje ni samoumevno.

Rekviem za Tišlerjevo gostilno

MED LJUDMI

Avtor: Jože Aristovnik Fotografija: osebni arhiv

V hiši nekdanje Goričnikove hiše (po domače pri Tišlerju) v Rečici ob Paki so nekdaj v eni družini združili kar štiri gospodarske
panoge: gostinstvo, mizarstvo, krojaštvo in kmetijstvo.
Gostilno je vodila sestra Milica, mizarstvo gospodar Franc, krojaštvo brat Jože,
medtem ko je bila sestra Ivanka državna uradnica. Franc Goričnik se je izučil za
mizarja pri svojem očetu Ivanu, podobno kot njegov brat Mirko, ki se je kasneje
poročil k Potočnikovim v Veliki Vrh.
Zanimivo je, da je bilo nekdaj v Rečici ob Paki kar sedem gostiln, pri čemer je
treba poudariti, da tem gostilnam to ni bila osnovna gospodarska dejavnost,
ampak dopolnilna dejavnost h kmetovanju. Tudi asortima ponudbe ni bil
preveč širok, poleg domačega jabolčnika, vina in žganja so nudili predvsem
otrokom tudi »kraherl«, ki je bil prva sadna gazirana brezalkoholna pijača. To je
proizvajal znani sodavičar iz Šmartnega ob Paki Drago Miklavc. Poleg »kraherla«
je izdeloval tudi sifon, ki se je uporabljal za izdelavo »špricerja«.
In tako sem pred dnevi pred nekdanjo Tišlerjevo gostilno naletel na voznika
lepo obnovljenega starodobnega traktorja Styer, letnik 1959. Traktor je lepo
obnovil njegov lastnik, naš znani inovator Tinček Mandelc iz Rečice ob Paki.
Dejal mi je, da se je pripeljal k »Tišlerju« na »kraherl«. »Žal 62 let prepozno,
dragi Tinček«, sem mu kot najbližji sosed Tišlerjevih pojasnil. V letu, ko je bil pri
Styerju v Gradcu izdelan Tinčkov traktor, leta 1959, je žal mnogo prezgodaj umrl
tudi sodavičar Drago Miklavc. In z njegovim odhodom je zamrla tudi ta obrtna
dejavnost v kraju. Samo Tišlerjevo gostilno pa je v lanskoletni vetrni ujmi pod
seboj pokopala več kot 270 let stara lipa, ki je ponosno stala pred njo in zelo
dolgo kljubovala času.
Tinček Mandelc na svojem starodobnem traktorju Styer
pred nekdanjo Tišlerjevo gostilno.
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Mična črna Gospodična
Avtor: Kristina Suhadolnik Fotografije: Emil Šterbenk

Savinjska železnica, kot poimenujemo železniško progo, ki teče med Celjem in Velenjem, bo čez nekaj dni praznovala častitljivih
130 let! V naš kraj je namreč prvi vlak pripeljal 27. decembra 1891 in se ustavil na železniški postaji, ki se je prvotno imenovala
Rečiška vas, leta 1914 pa je dobila sedanje ime Šmartno ob Paki. S savinjsko železnico je Šmartno postalo tesneje povezano z
industrijsko Šaleško dolino, pa tudi z Zgornjo Savinjsko dolino. Šmartno ob Paki je bilo nekdaj izhodiščna postaja za prebivalce
Zgornje Savinjske doline in vse do sedemdesetih let 20. stoletja prometno zelo pomembna točka.
lepotice stal gradbeni oder. Pričelo se je peskanje ostankov barve
in debelega sloja rje. Le teden dni po začetku obnove je bila
lokomotiva že v celoti zaščitena s srebrno-sivim nanosom. Sledilo
je še lakiranje s črno barvo z zaključnimi dodatki rdeče barve – na
tista prava mesta seveda! Gospodična je tako, ko je jesen potrkala
na vrata, zopet zasijala v vsej svoji krasoti. Zimo je prespala na
slepem tiru, oktobra 2006 pa je le našla svoj prostor pod soncem
– na zanjo postavljenem tiru v bližini železniške postaje, kjer jo
lahko danes občudujemo.

Postojte ob Gospodični v spomin na zlate čase.

Na zlata leta savinjske železnice nas danes opominja jeklena
dama z mičnim vzdevkom Gospodična. Slednja ob šmarški
železniški postaji domuje vse od leta 2005. Gre za parno
lokomotivo italijanske proizvodnje z oznako FS 625.107, ki v
dolžino meri skoraj 17 metrov, visoka pa je nekaj več kot 4 metre.
Čeprav je že v letih, je nikar ne podcenjujte! V svojih najboljših
letih je bila Gospodična namreč precej hitra, razvila je zavidljivih
590 kW moči in vozila kar 80 km/h.

Bella Bella Signorina iz Saronna
Gospodično je leta 1914 pod tovarniško številko 490 izdelala
italijanska tovarna Construzioni Meccaniche di Saronno. Svoj
vzdevek »Signorina« je dobila zaradi svoje vitkosti in precej velikih
pogonskih koles, ki so spominjale na dolge noge. Postavna
gospodična je bila namenjena za vleko osebnih in tovornih
vlakov tudi na strmejših progah. Zaradi svoje trdnosti je zlahka
premagovala ovinke z manjšimi premeri. Lokomotiva sicer nikoli
ni vozila po Sloveniji. Na Krasu so vozile njene sestre, pa še to bolj
poredko.
In danes je Gospodična naša! Pri krajanih Šmartnega odlično
sprejeta je večkrat izhodiščna točka za razna srečanja, obujanja
nostalgičnih spominov pa tudi za igro najmlajših. Vzeli smo
jo za svojo in imamo jo radi. Če si vzamemo čas in pozorno
prisluhnemo, pa jo včasih še slišimo, kako sopiha novim
dogodivščinam naproti. Da bi le še dolgo ostala z nami!

Prihod v Šmartno kot se šika!
No, ko je prispela v svoj novi dom, pa ni bila v
nič kaj zavidljivem stanju. Kar dvajset let je stala
zasuta v Mariboru, skoznjo pa je raslo grmovje.
Tako je bilo lokomotivo najprej treba odkopati
in očistiti. Potlej je po savinjski progi Gospodična
prispela do svoje končne postaje v velikem
slogu! Strojevodja, ki jo je 2. aprila 2005 pripeljal
v Šmartno, je namreč menil, da bi bilo prav, če
bi lokomotiva v svoje novo domovanje prišla
obdana z dimom. Tako je na Polzeli odprl pokrov
na čelnem delu lokomotive ter v njej zakuril malo
zamaščene jute in lesa. Lokomotiva je tako prav
zares prisopihala na končno postajo.
Gospodična kmalu zaživi
Z njenim prihodom pa se je delo pravzaprav šele
začelo! Marjan Pilih, takratni predsednik Društva
ljudske tehnike in avtoličar je uspešno sprejel
težak izziv obnove Gospodične. Akcija je hitro
stekla, že 20. maja 2005 je namreč okoli črne
Ob prihodu v svoje novo domovanje.
JANUAR, FEBRUAR 2022
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Že dneve in tedne … že 130 let železnice Celje–Velenje
Avtor: dr. Miran Aplinc Fotografije: arhiv Muzeja Velenje
V tem letu praznujemo pomembno obletnico, 130 let izgradnje železniške proge Celje–Velenje, ki je pomembno vplivala na
prebivalstvo in gospodarstvo Šmartnega ob Paki in okolice.
Konec 18. stoletja je gospodarsko in družbeno dogajanje v
Evropi in severni Ameriki močno zaznamovala industrijska
revolucija. Povod za to je bil izum parnega stroja. Hiter razvoj
prvih industrijskih držav je postavil Avstrijo v slabši položaj, zato
je bila država prisiljena v spremembe. Nova prometna pot je
zlasti južnim deželam monarhije obetala hiter gospodarski razvoj
in »svetlo« gospodarsko prihodnost, da »nastopa nova doba, ko
bo treba od cest preiti na železnice, ki jih gonijo stroji z bajno
hitrostjo«.

Pozdrav s postaje Paška vas okoli leta 1910

Progo proti Trstu so začeli graditi leta 1841, leta 1843 so začeli
graditi del trase od Šentilja do Maribora, do Celja je bila speljana
leta 1846, do Ljubljane leta 1849 in do Trsta 1857. Na področju
Šaleške in Savinjske doline so ob obrti in razvijajoči se industriji
predstavljali potencial tudi znatne zaloge premoga, rudnin in
prostranih gozdov. Zaradi tega je prišlo do predloga za gradnjo
proge Celje–Velenje. Ob pomoči Mihaela Vošnjaka, ki je progo
trasiral, je bila koncesija za izgradnjo proge Celje–Velenje
dodeljena lastniku velenjskega premogovnika Danielu pl. Lappu
in gradbeniku Edvardu Klemensiewitzu.

Z gradnjo so začeli 24. aprila 1891. Na progi so zgradili tri
mostove čez Pako, še najbolj zahtevna je bila izgradnja
145 metrov dolgega predora Skorno. Gradili so ga 203 dni.
Največ delavcev je bilo zaposlenih julija 1891, ko je na progi
delalo 279 dninarjev, 288 zidarjev in kamnosekov. Proga
Celje–Velenje je bila dograjena 20. decembra 1891. Ob
progi je bilo zgrajenih šest postaj, in sicer: Žalec, Šempeter,
Polzela–Braslovče, Rečica, Šoštanj in Velenje ter tovorni
kolodvor v Škalah. Začetni vozni park so sestavljale štiri
33 tonske lokomotive, 17 zaprtih in 140 odprtih vagonov
po 12 ton, za potniški promet pa deset vagonov. Stroški
izgradnje železniške proge, voznega parka in opreme ter
stroški najetja kapitala so znašali 2.700.000 goldinarjev.
Prva nedelja po božiču 1891 je bila za Savinjsko in Šaleško
dolino še posebej praznična. 27. decembra 1891 je lokomotiva
»Austria« pripeljala iz Celja v Velenje prvi slavnostno okrašeni vlak
z visokimi gosti, ki so pozdravljali navdušene množice ljudi, ki so

se s prihodom železnice nadejale boljših časov in napredka.
S prihodom železnice se je spremenil transport blaga in ljudi,
ki sta ga prej imela pošta in prevozništvo. Potovanje je postalo
udobnejše, vlak je postal najpomembnejše prevozno sredstvo.
Potovanje je postalo doživetje širših krogov, tudi v turistične kraje
kot je bila Topolšica, Zgornjo Savinjsko dolino in gore. Z izgradnjo
železniške povezave Celje–Velenje in nadaljevanja Velenje–
Dravograd 1899, so se močno povečale možnosti šoštanjske
usnjarske industrije, velenjskega premogovnika, lesne industrije
in obrti.
Tehnične novosti so pomembno vplivale tudi na ritem in
način življenja. Ker večinoma ni bilo zavarovanih prehodov
čez železnico je časopisje opozarjalo, naj prebivalstvo »svojim
urnim nogam preveč ne zaupa.« Ob bučnem zvoku vlakovnih
kompozicij in parnih lokomotiv, iz katerih so švigale iskre
in stalno grozile z možnostjo požara, so morale biti vse hiše
v požarnem rajonu železnice pokrite z ognjevarno kritino.
Železnica je za delovanje potrebovala tudi delavce. Zaposlitev
na železnici je predstavljala stalno službo in sorazmerno dober in
reden zaslužek, poklic železničarja pa je bil spoštovan in zaželen.
Železnica je dobro skrbela za svoje delavce in ti so tam ostajali do
upokojitve.
V prvih desetletjih delovanja je proga služila potniškemu in
tovornemu prometu. V skladu s potrebami časa je železnica
v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja modernizirala
vlakovni promet z modernejšimi motornimi vlaki itn. Zaradi v
tistem času nerentabilne proge Velenje–Dravograd je bila 1968
prekinjena pomembna povezava proti Koroški in Avstriji. V
zgodnji dobi delovanja je Savinjska železnica prevažala velenjski
premog in je svoj višek dosegla v šestdesetih in sedemdesetih
letih 20. stoletja, ko Termoelektrarna Šoštanj še ni porabljala
vsega nakopanega premoga. Šmartno ob Paki je bila nakladalnorazkladalna postaja za les iz Savinjske doline, premog, gradbeni
material, koruzo in žito, material za Elkroj, tuf iz gorenjskega
kamnoloma itn. Danes sta največja uporabnika železnice Gorenje
in potniški promet. V zadnjih letih, ko železnica pridobiva na
pomenu mobilnosti, bo prišlo do prepotrebne posodobitve
proge in prevoznega parka.

Železniška postaja Rečica ob Paki v začetku 20. stoletja
JANUAR, FEBRUAR 2022
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Železna cesta, 7. del

Avtor: Marjan Knez, koordinator zgodb o vlaku Fotografija: Amadeja Koren
Zadnji mesec v letu je, gruden po starem. Prvi meteorološki zimski mesec. Sneg je pobelil vrhove in doline. Adventni čas. Ta
veseli dan kulture, Prešernov rojstni dan, je minil. Prvi od treh dobrih decembrskih mož je obdaril otroke. Odprli smo razstavo
ob 130-letnici Savinjske železnice na železniški postaji. Izšel je zbornik o »življenju« proge od Celja do Velenja.
na Goričkem, Ljubljano, Kamnik, Čakovec,
Gospo Sveto (Maria Saal), Metliko, Maribor, Trst,
Škofjo Loko in Kočevje. Na štirinajstih izletih
smo z vlakom prevozili skoraj 5000 kilometrov.
Dvakrat smo najeli muzejski vlak s parno
lokomotivo, trikrat Fiatovo motorko in štirikrat
vlakovno kompozicijo z dizelsko lokomotivo.
Leta 2006 smo na izlet v Rogatec povabili
prijatelje vožnje z vlakom iz SAŠA regije,
sosednjih občin, Žalca in Celja. Seštevek vseh
potnikov je 2650; od tega 500 samo v Rogatcu
in 80 v Mariboru. Povprečje so štirje precej polni
avtobusi, za lažjo predstavo.

Dovolite mi, drage bralke in spoštovani bralci prazničnega ŠOP-a,
da povzamem naša doživetja, povezana s potovanji z vlakom
v zadnjih dvajsetih letih. Sicer so ljudje ob Savinjski progi vsa ta
leta 20. stoletja potovali z vlakom. Vozili so se v šolo, službo, po
nakupih, k zobozdravniku, na poroke in pogrebe, na morje in
v planine. Tudi na Olimpijske igre 1984 v Sarajevo in Vrnjačko
Banjo – Novo Selo. V zadnjih tridesetih letih pa smo kot športniki
ali navijači, po opravkih ali iz radovednosti sedli na vlak in se
odpeljali po železni cesti – najmanj dva ali pa za več kot pol
vagona.
Peljali smo se v Kopenhagen, iz Londona v Glasgow, dvakrat v
Åre na Švedsko, v Prago in Bukarešto, Sarajevo, Beograd in Bar v
Črni Gori, Milano in Trst ter St. Moritz v Švici. Inventura naših (22)
poti morda ni čisto, čisto točna. Osebni pogled seveda. Morda
sta kakšen kilometer ali potnik preveč ali premalo … Leta delajo
svoje.
Od enodnevnih do večdnevnih mednarodnih potovanj Vlaka
prijateljstva
Druženja na vlaku po Sloveniji, Avstriji, Hrvaški in Italiji ter vlaki
prijateljstva po Evropi so bili od leta 2001 do 2016. Po treh letih
posta smo bili septembra v Kočevju. Šmarško turistično društvo
nas je leta 2001, ob 110-letnici Savinjske proge, povabilo na Veliki
slovenski železniški krog. Stodvajsetglava množica Šmarčanov je
tisti dan zasedla večino sedežev na vlaku na 508 kilometrov dolgi
poti.
Do leta 2019 smo si na enodnevnih rajžah ogledali z vodiči
Most na Soči, Mirno na Dolenjskem, Piran, Izolo, Rogatec, Grad
JANUAR, FEBRUAR 2022

Vlak prijateljstva nas je od leta 2006 pa do 2016
popeljal na tridnevna potepanja k rojakom v
devet evropskih mest. Na posebnem vlaku v
Sarajevo nas je bilo 260, v Berlinu in Pragi pa
40. Nabralo se nas je 840 potnikov; povprečno
na izlet dva skoraj polna avtobusa. Berlin, Praga,
Sarajevo, Beograd, Budimpešta, Bratislava,
Dunaj, Novi Sad in München niso na koncu
sveta, pa smo vseeno prevozili okoli 10.000
kilometrov.
Na vlaku je bilo kdaj prevroče ali je bil bife vagon pretesen, a smo
zdržali. Bilo je dobro, zelo dobro. Melodija tračnic in vagonskih
koles nas je uspavala. Vse naše zgodbe so se končale pred nekaj
leti. Bili so drugi časi, ne samo zaradi covida. Imeli smo srečo! Ni
bilo posebnih zdravstvenih težav. Vedno smo se vsi vrnili domov,
čeprav se nismo posebej preštevali. Sosed je pazil soseda.
Dvaindvajset zgodb smo spisali. Na vlaku in raziskovanju lepot
domovine in tujih krajev smo se družili z različnimi ljudmi od tu
in tam. Bili so mladi in v zrelih letih, različnih pogledov na svet,
preprosti in vrhunsko izobraženi, pomembni in povprečni,
kadilci in abstinenti, pevci in oni brez posluha, plesalci in tisti, ki
so komaj izstopali iz vlaka. Kamorkoli smo prišli, je bila z nami
slovenska ali šmarška zastava. Naši pevci in muzikanti so bili
odlični promotorji Slovenije. Odlične gostitelje smo obdarili
s knjigo, sliko, drobno umetnino in steklenico vina naših
vinogradnikov.
Spoštovani. Leto dni smo se družili z železno cesto v jubilejnem,
sicer korona letu. V spomin smo priklicali doživetja minulih let. S
seboj smo vozili sonce. Kamor smo prišli, nas je čakal jasen dan.
Uspelo nam je. Ker smo sodelovali: z občinami v regiji in državi,
s turističnoinformacijskimi centri, s posvetnimi in cerkvenimi
oblastmi, s krajevnimi društvi in posamezniki (prodaja kart, peka
kruha), slovenskimi kulturnimi društvi v zamejstvu, zunanjim
ministrstvom RS, Slovenskimi železnicami in turističnimi
agencijami.
Seveda brez dobre volje, denarja in časa vas, dragi »vlakoljubci«,
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ne bi šlo! Pred nami so božični prazniki in novo leto 2022.
Praznujte in nazdravite z ljudmi, ki jih imate radi. Ostanite zdravi!
V ponedeljek, 27. dne tega meseca, se vidimo ob železni cesti v
Martinovi vasi. Dopoldne bo slavnostni vlak iz Celja proti Velenju
odpeljal imenitne goste in potnike. Kdaj točno, glede na ukrepe
zoper covid-19, bomo izvedeli. Ob povratku, zgodaj popoldne,
se bo za dve uri ustavil pri nas. Pod šotorom bo slovesnost ob
130-letnici Savinjske proge.
Naslednje leto pa v Frankfurt in na Ptuj. Po železni cesti
seveda! Srečno!
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Marjan Knez o tem, od kod izvira njegova strast do
vlakov in železne ceste:
»Železnica mi je bila položena v zibelko, saj sem bil
rojen v železničarsko družino. Moj stari oče, stric,
bratranec so bili »ajznponarji«. Moja mama je bila
rojena v čuvajnici ob železniški progi v Rimskih
Toplicah. Naša hiša v Rimskih Toplicah je stala
nasproti železniške proge, tako da sem vsak dan
opazoval in poslušal vlake. Že kot 3-letnik sem odšel
na svoj prvi izlet z vlakom, v zagrebški živalski vrt.
Kasneje me je vlak popeljal tudi na maturantski izlet,
k vojakom, na poročno potovanje in tudi po prvi avto
v Skopje.«

Vse se zgodi z razlogom
Avtor: uredniški odbor glasila ŠOP Fotografija: Tristan Romih, osebni arhiv
Študent Visoke šole za gostinstvo in turizem Maribor Tristan Romih iz Velikega Vrha osvojil zlato na mednarodnem tekmovanju
v Estoniji v kategoriji postrežba v restavraciji. Priložnost za svoj lokal vidi tudi v domačem okolju.
potrditev dobrega dela. Da so ga opazili tudi drugi, dokazujejo
številne ponudbe, tudi iz lokalov z Michelinovo zvezdico. Vse za
zdaj odklanja, saj meni, da mora najprej končati študij, opraviti
diplomo ter zajemati znanje s polno žlico bodisi v šoli, pri
pridobivanju izkušenj v Galeriji okusov, kjer pomaga ob vikendih
ali na srečanjih z mojstri.

Tudi v gostinstvu in turizmu se stvari hitro
spreminjajo.

Tristan Romih si želi po končanem šolanju pridobiti čim več izkušenj, nato
pa odpreti svoj lokal.

Iz mednarodnega tekmovanja v okviru Evropskega združenja
hotelirskih in turističnih šol v Talinu v Estoniji se je ekipa Visoke
šole za gostinstvo in turizem Maribor vrnila s tremi medaljami:
bronasto, srebrno in zlato. Slednjo je osvojil študent drugega
letnika Tristan Romih iz Velikega Vrha, izkazal pa se je v
kategoriji postrežba v restavraciji.
Izziv: razkosanje pečenega piščanca
Tristan je povedal, da je bil izziv zahteven in je bil sestavljen iz
več delov. Sodniki so ocenjevali vse: od urejenosti, odnosa do
gosta, profesionalnosti pri delu … Na šoli si med pripravami na
tekmovanje niso niti mislili, da bo moral pokazati svoje znanje
in veščine v razkosanju pečenega piščanca, kar ga je v paru s
17-letno Belgijko »doletelo«. Zlata medalja je doslej največja v
zbirki Tristanovih priznanj in pokalov. Teh ima največ predvsem s
tekmovanj v barmanstvu oziroma v mešanju pijač. Uspeh je zanj

»Znanje je ključ do uspeha povsod. Tudi v gostinstvu in turizmu
se stvari hitro spreminjajo. Potrebno jim je slediti, če hočeš biti
konkurenčen.« Čeprav je znanja veliko doma, ga je treba poiskati
tudi v tujini, saj je že na mednarodnem tekmovanju pri nekaterih
tekmovalcih iz drugih držav opazil tehnike in veščine, ki jih v
Sloveniji še ni.

Poseganje po zvezdah je naporno. Zelo se je
treba truditi na več ravneh, a ni nemogoče.«
Poseganje po zvezdah je naporno, a ni nemogoče
Za gostinstvo in turizem so ga navdušili stari starši, ki so bili
oskrbniki planinskih koč, in podpora njegovih najbližjih. Da je
iz pravega testa, da iz uglajenega, urejenega, samozavestnega
fanta nekaj bo, je moč sklepati na osnovi zastavljenih ciljev, med
katerimi je tudi lasten lokal. Ta izziv vidi tudi v domačem okolju.
»Želim si pridobiti še veliko izkušenj, po 15 letih pa bi, računam,
šel na svoje. Rad bi odprl lokal na višji kakovostni ravni.«
Razmišlja o lokalu z Michelinovo zvezdico? »Zakaj pa ne! Moj
moto je, da ne smeš odnehati, pa če je pot še tako strma. Vse se
na koncu obrestuje, vse se zgodi z razlogom,« je prepričan Tristan
Romih.

JANUAR, FEBRUAR 2022
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KT Šmartno ob Paki

138 Šmartno ob Paki
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Tel. 03 896 52 52
Mob.: 051 317 024

Želimo vam mirne in
prijetne praznike v krogu najbližjih.
Skupaj stopimo v novo leto, polno
upanja in pričakovanja.
Naj se izpolnijo vse vaše želje!
Kmetijska zadruga Šaleška dolina - Z vami in za vas

Podajmo si roke in skupaj prestopimo prag
prazničnih vrat, za katerimi naj bo prostor
le za dobre namene, prijazne besede, smeh in srečo.
Želimo vam miren božič,
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti
ter obilo zdravja in dobre volje v letu 2022.
Občinski
Ob
odbor SDS Šmartno ob Paki

JANUAR, FEBRUAR 2022

26

NE SME MIMO VAS

JANUAR, FEBRUAR 2022

NE SME MIMO VAS

Vsem občankam in
občanom želimo vesele
in zdrave prihajajoče
praznike, v novem letu
2022 pa veliko osebne
sreče.
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SKUPAJ GRADIMO NOVO,
BOLJŠO IN KONKRETNEJŠO
PRIHODNOST, TAKO DA SE V
LETU 2022 NAŠ TRUD
IZKAŽE V DOSEŽKIH!
TOPLE PRAZNIČNE DNI IN
VSE DOBRO V NOVEM LETU!
LO ŠMARTNO OB PAKI

Vaša SNS

ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.
NOVO LETO NAJ ZAZNAMUJEJO
ZDRAVJE, SREČA IN ZADOVOLJSTVO.
VSE DOBRO V LETU 2022!
OBČINSKI ODBOR NSI ŠMARTNO OB PAKI
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Naj osebnost leta 2021
Glede na predloge občanov so nominiranci za NAJ
OSEBNOST LETA 2021 Šmartnega ob Paki naslednji:
TIM DOLAR
Želja po obvladovanju posebne atletske discipline je danes
uspešnega mladega atleta spremljala že od nekdaj. S petim
letom se je začel navduševati nad metom kladiva, a je bil
takrat še premlad za to disciplino. Ko se je nato z dvanajstimi
leti vpisal v atletski klub, se je preizkusil tudi v metu diska in
suvanju krogle. Dosegati je začel odlične rezultate in kmalu
postal dvakratni državni prvak med pionirji v metu diska
in suvanju krogle. Bil je tudi slovenski reprezentant. Zaradi
omenjenih dosežkov je bil kot pionir nagrajen na prireditvi
Naj atlet 2019 v Novem Mestu. Trenutno trenira med
mlajšimi mladinci in dobrim rezultatom ni konca. Mestna
občina Velenje in Športna zveza Velenje sta mu v juniju 2021
podelili posebno priznanje za izjemne dosežke v preteklem
letu.
DARKO PERGOVNIK
Je že daljše obdobje izredno prizadeven in dejaven na
humanitarnem področju, in sicer kot dolgoletni aktivni član
Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno ob Paki, poleg
tega je angažiran na področju delovanja Civilne zaščite, še
posebej v zadnjih dveh letih v obdobju epidemije covid-19.

Je stalni član ekipe za montaže in demontaže prireditvenega
šotora v kraju. Je tudi krajan z izrednim občutkom za
hortikulturno podobo svojega bivalnega okolja, saj je imel
najlepše urejeno podobo svojega balkona med stanovalci
stanovanjskih blokov v Šmartnem ob Paki. Darko je vedno
nasmejan in pripravljen nesebično ponuditi svojo pomoč
vsakemu, ki jo potrebuje.
LUKA POVŠE
V Društvu tabornikov rod Hudi potok poznan kot vesten
tabornik, odgovoren gospodar, zanesljiv vodnik in
predvsem prijatelj. V našem kraju je poznan tudi kot
spreten “lučkar” na prireditvah v kulturnem domu ter bivši
ministrant, ki še vedno priskoči na pomoč v domači župniji
ter občasno v lokalnem turističnem društvu. Njegovo delo
je bilo v rodu že nagrajeno s priznanjem Zveze tabornikov
Slovenije, ob prevzemu funkcije namestnika načelnice v
Šaleški zvezi tabornikov pa tudi z usvojeno stopnjo Prvi
korak na področju doseganja ciljev osebnega napredovanja
v starostni veji raziskovalke in raziskovalci. Čas je, da je za
svoj prispevek pohvaljen tudi na lokalnem nivoju. Zakaj
ravno sedaj? Luka je uspešno zaključil študij, se zaposlil v
svoji prvi službi in počasi stopa po poti odraslosti naprej,
ob tem pa ne pozablja na svoj domači kraj in na vračanje
družbi. In zato, ker je najboljši čas za spremembe na boljše
in za spodbujanje mladih vedno sedaj.

Naj osebnost leta 2021 – glasovnica
•
•
•

TIM DOLAR
DARKO PERGOVNIK
LUKA POVŠE

Za NAJ OSEBNOST LETA 2021 glasujete tako, da obkrožite osebo, za katero želite glasovati. Glasovnico izrežete in pošljete po pošti na
MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki, jo oddate v poštni nabiralnik mladinskega centra (nahaja se na terasi)
ali jo v mladinski center prinesete osebno med delovnim časom.
Glasujete lahko tudi po elektronski pošti na pisarna@mcsop.si. V zadevo/naslov zapišete: NAJ OSEBNOST LETA 2021, v sporočilo pa
napišite osebo, za katero glasujete, in vaše podatke (obvezno).
Glasujete lahko do torka, 28. 12. 2021, do 12. ure.
VAŠI PODATKI
IME in PRIIMEK: __________________________________________________________________

NASLOV: ________________________________________________________________________

KONTAKT (telefon ali e-pošta): ______________________________________________________
Vsaka oseba lahko glasuje samo enkrat. Glasovnica ali e-sporočilo je veljavno le s pripisanimi popolnimi kontaktnimi podatki.
JANUAR, FEBRUAR 2022
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Nekaj misli ob godovih svetnikov in o svetniku meseca
Avtor: župnik Ivan Napret

Pozdravljeni vsi, ki prebirate občinsko glasilo ŠOP. Prebirate ga v času, ko so pred nami božični in novoletni prazniki. Naj bodo
zdravi, srečni, mirni, blagoslovljeni.
Poslavljamo se od leta 2021, ki je bilo leto, zaznamovano s
covidom-19, upamo, da zadnje s številnimi omejitvami ter delom
od doma za šolarje in delavce. Občudovali smo in še spremljamo
delo zdravnikov, medicinskih sester, reševalcev, ki pomagajo
in rešujejo življenja naših bolnikov. Hvala vsem, Bog jim daj
zdravja in moči v njihovem poklicu. Versko življenje je potekalo
z omejitvami. Vesel sem, da nam je uspelo obhajati birmo, prvo
sveto obhajilo, deliti zakrament svetega krsta, zakona, obhajati
dan obletnic poroke in srečanje bolnikov.
Meseca januar in februar sta povezana z nekaterimi godovi
svetnikov, kateri se še posebej spominjajo tisti, ki v tem času
godujejo. Januar začenjamo z Marijinim praznikom – Marija
Sveta Božja Mati, da bi nas spremljala vse leto njena priprošnja
pri Bogu. Še božični je praznik 6. januarja, praznik svetih treh
kraljev, sledi nedelja – praznik Jezusovega krsta, ki nas spomni
na Jezusov in naš krst, svečnica 2. februarja pa na Jezusovo
darovanje v templju. V januarju se radi spomnimo na svetega
Antona, puščavnika, sveto Nežo, svetega Vincenca, diakona in
mučenca, svetega Frančiška Saleškega, zavetnika krščanskih
časnikarjev, Angelo Merici, ustanoviteljico uršulink.
11. februarja je god Lurške Matere božje in svetovni dan bolnikov.
14. februarja je god sv. Valentina, ki nas poveže z mladimi
zakonci, ki razmišljajo o poroki. 24. februarja goduje sveti apostol
Matija, ki ga večkrat omenjamo v pregovorih.
Svetnica meseca – sv. Jožefina Bakhita, 8. februar
Rojena je bila okoli 1869 v Darfurju v afriškem Sudanu. Ko je
bila stara okoli osem let, sta jo ugrabila dva Arabca, medtem
ko je šla nabirat zelenjavo na njivo blizu doma. Zaprla sta jo v
neko smrdljivo luknjo. Zaradi prestane groze je deklica pozabila

celo, kako ji je ime. Ugrabitelja sta ji dala ime Bakhita, ki pomeni
»srečna«. Arabca sta Bakhito kmalu prodala. Služila je kot sužnja v
več družinah, kjer je pretrpela veliko ponižanj in muk. V Kartumu
jo je kupil turški general, ki jo je leta 1884 prodal italijanskemu
uradniku Calistu Legnaniju. Ta jo je doma zaupal ženi svojega
prijatelja. Njegova družina je živela blizu Benetk in tam je bila
Bakhita pestunja njihove hčerke. Družinski oskrbnik, veren mož in
prijatelj Gvisepeja Sarta, kasnejšega papeža Pija X. ji je odprl pot
do vere. Prosil je redovnice, da Bakhito poučijo o veri. Ko je bila
9. januarja 1890 krščena, je dobila tri imena, Jožefina, Marjeta in
Fortunata. Isti dan je bila pri birmi in prvem svetem obhajilu.
Decembra 1893 je vstopila v noviciat redovnic kanosijank.
Večne zaobljube je izrekla šele leta 1927. Nekaj časa je živela
v samostanu v Benetkah, od leta 1902 pa v kraju Schio, kjer
je opravljala različna dela, nazadnje je bila vratarka. Ljudje so
jo imeli zelo radi, ker je vse sprejemala s prijazno besedo in
nasmehom. Zadnja leta je preživela z raznimi boleznimi. Na
invalidskem vozičku je dolge ure ostajala pred tabernakljem in
molila za Cerkev in druge namene. Ko je 8. februarja 1947 umrla,
so bile njene zadnje besede: »Kako sem srečna … Marija, Marija.«
K njenemu grobu so začeli prihajati verniki in jo prosili za pomoč.
Papež Janez Pavel II. je Jožefino Bakhito 17. maja razglasil za
blaženo, 1 oktobra 2000 pa za svetnico. Relikvije svetnice imajo
tudi v župnijski kapeli ob cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici, kjer
jih je mogoče ob podobi svetnice tudi počastiti in prositi, naj
posreduje pri Bogu za nas.
Statistika do 9. decembra 2021 v farnti cerkvi sv. Martina:
krščenih 34 otrok; 14 dečkov in 20 deklic, poročenih 9 parov,
cerkveno pokopanih 32; 19 moških in 13 žensk.

Manj svečk za manj grobov

MED LJUDMI

Avtor: Maja Ažman, koordinatorka dobrodelne akcije

Letošnje leto smo ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov sklenili z zbranimi sredstvi, ki jih namenjamo Vrtcu
Sonček za nakup multisenzoričnih pripomočkov.
Namen akcije je bil, da se namesto sveč, plastičnega cvetja in drugih plastičnih izdelkov del
sredstev nameni za dobrodelnost. Sporočilo vseslovenske akcije ni, da želimo prepovedati
sveče, katerih predelava predstavlja obremenitev za okolje, ampak spoznanja ljudi, da
moramo spremeniti svoje navade. Organizatorji v Fundaciji Svečka si želimo, da bi se to
spoznanje preneslo tudi na naše vsakodnevne nakupovalne navade in da bi izbirali več
izdelkov, ki so izdelani na okolju prijazen način in pakirani v razgradljive materiale.
V Šmartnem ob Paki smo prostovoljci skupaj z vašo pomočjo zbrali 1.072 EUR, vsa zbrana
sredstva so namenjena otrokom v Vrtcu Sonček, in sicer za nakup pripomočkov, ki jim bodo
olajšali vrtčevski vsakdan. Skupaj smo v Sloveniji zbrali 60.375 EUR, vsa zbrana sredstva
gredo za namene zdravljenja, terapij, nakup zdravstvenih pripomočkov, reševalno in drugo
zdravstveno opremo. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem Društva prijateljev mladine
Šmartno ob Paki za pomoč, čas in veliko srce ter vsem, ki ste se ob praznikih v začetku
novembra ustavili na stojnici in pomagali po svojih najboljših močeh. Ob koncu leta želimo,
da bi dobrodelnost v nas gorela vse leto in da bi zmogli pomagati tistim, ki našo pomoč
najbolj potrebujejo.
JANUAR, FEBRUAR 2022
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KRIŽ-KRAŽ

Že dneve
in tedne

že

…

130 let
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Nagradna križanka Slovenskih železnic – Ob evropskem letu železnic in 130-letnici Savinjske železnice podarjajo Slovenske železnice
»IZLETko«, pavšalno vozovnico za potovanja ob sobotah, nedeljah in praznikih.
⁴
Rešitev nagradne križanke ali otroške nagradne križanke pošljite do 9. 2.
2022 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327
⁵
Šmartno ob Paki ali po e-pošti na naslov pisarna@mcsop.si in pripišite svoje podatke.
⁶

Nagrajenki prejšnjih križank sta: Nagradna križanka SŽ – Andreja Slemenšek. Otroška nagradna križanka DPM Šmartno ob Paki – Nika
⁷
Breznik. Nagrado jima bomo poslali po pošti. Čestitamo!

Otroška nagradna križanka v sodelovanju z DPM Šmartno ob Paki
⁸

⁹
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OTROŠKI
BOŽICNO-NOVOLETNI
ŽIVŽAV
V

ponedeljek, 27. december / 10.00-12.00:
DELAVNICA IN POZDRAV JUBILEJNEGA VLAKA NA
ŽELEZNIŠKI POSTAJI
torek, sreda in četrtek, 28.-30. december / 10.00-12.00:
USTVARJALNE DELAVNICE IN IGRE
petek, 31. december / 10.00-12.00:

SILVESTROVANJE Z OTROŠKO PREDSTAVO
(namenjeno otrokom vseh starosti, obvezne prijave)

MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI ~ dvorana marof
Delavnice so primerne za otroke od 6. leta dalje.
Informacije in rezervacije mest na
064 167 940 ali pisarna@mcsop.si

Že dneve in tedne ...
Že 130 let!
Ponedeljek, 27. december

11:30, železniška postaja Šmartno ob Paki
Prihod jubilejnega vlaka (Celje–
Velenje)
11:30–15:30, Martinova vas
Praznična tržnica
13:00, Martinova vas
Slavnostna prireditev ob 130-letnici
Savinjske železniške proge

(obvezne prijave na pisarna@mcsop.si ali 064 167 940)

JANUAR, FEBRUAR 2022

NAPOVEDNIK DOGODKOV

OBVESTILO

Navedba prihajajočih dogodkov je informativna, njihova izvedba bo odvisna od ukrepov in omejitev, veljavnih v času, ko bi
se posamezen dogodek moral zgoditi. Predlagamo, da spremljate aktualna obvestila organizatorjev. Hvala za razumevanje.
Vsak ponedeljek
16:00, dvorana Marof
Plesni trening Cici (3–6 let), M-Dance
studio
17:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 2 (5.–9. razred +
srednješolci), M-Dance studio
18:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 1 (1.–4. razred),
M-Dance studio
19:00, dvorana Marof
Zum Ladies (skupinska vadba za odrasle),
M-Dance studio
19:00, Hiša mladih – galerija Dile
Vadba taqime
Vsak torek
18:00, Hiša mladih – galerija Dile
Joga
Vsako sredo in petek
14:30-16:30, Zdravstvena postaja Šmartno
ob Paki
Brezplačno hitro antigensko testiranje na
Covid-19
Vsako prvo in tretjo soboto v mesecu
(razen praznikov)
8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov
Šmartno ob Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP
Saubermacher
Vsak dan
V odpiralnem času knjižnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Razstava knjig, ki so prejele nagrado
kresnik, ki jo od leta 1991 dalje podeljuje
časnik Delo za najboljši slovenski roman
preteklega leta.

KONEC DECEMBRA
Nedelja, 26. december,
11:30, Martinova vas
Blagoslov konj na Štefanovo, Konjerejsko
društvo Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 27. december,
Že dneve in tedne … Že 130 let!
(slavnostni dogodek ob obeležbi 130.
obletnice Savinjske železnice),Občina
Šmartno ob Paki in MC Šmartno ob Paki
• 11:30, železniška postaja Šmartno ob
Paki
Prihod jubilejnega vlaka (Celje–
Velenje)
• 11:30–15:30, Martinova vas
Praznična tržnica
• 13:00, Martinova vas
Slavnostna prireditev ob 130-letnici
Savinjske železniške proge (obvezne
prijave na pisarna@mcsop.si ali 064 167
940)
Od ponedeljka, 27. decembra, do
četrtka, 30. decembra,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Otroški božično-novoletni živžav (obvezne
prijave na pisarna@mcsop.si ali 064 167
940), MC Šmartno ob Paki
Sreda, 29. december,
18:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Prednovoletni stand up: Boštjan Gorenc
Pižama in Dejan Ikovic Bushi (rezervacije
vstopnic na pisarna@mcsop.si ali 064 167
940), MC Šmartno ob Paki
Petek, 31. december,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki
Otroško silvestrovanje z otroško predstavo
(obvezne prijave na pisarna@mcsop.si ali
064 167 940), MC Šmartno ob Paki

JANUAR
Sobota, 1. januar,
12:00, MC Šmartno ob Paki
Pozdrav novemu letu, Občina Šmartno ob
Paki in MC Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 3. januar,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine

Četrtek, 6. januar,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pravljična joga za otroke, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 10. januar,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 11. januar,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sobota, 15. januar,
9:00–12:00, parkirišče pred marketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 17. januar
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pogovorna skupina Šmartnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki

FEBRUAR
Četrtek, 3. februar,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pravljična joga za otroke, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 7. februar,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine
Ponedeljek, 14. februar,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 15. februar,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sobota, 19. februar,
9:00–12:00, parkirišče pred marketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 21. februar,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pogovorna skupina Šmartnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki

Vsem bralkam in bralcem želimo vesele praznike. V novem letu pa obilo sreče, uspeha in zdravja ter velik
ŠOP dobrih novic!
Uredniški odbor glasila ŠOP

