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Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Vir fotografije na naslovnici: splet
Prelom in tisk: Diling d.o.o., februar 2022
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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Moč prilagajanja
za svojo družino. Po svetu še vedno velja pravilo, da ženska lahko
uspe, če osvoji moški pogled na svet. Pri tem pa je seveda v naravi
ženske, da misli drugače, saj je njena prva skrb družina.
Sama sem po značaju velik optimist, saj skušam na življenje
vedno gledati s pozitivne strani. Posebej pomembno je, da znam
poslušati ljudi in se prilagajati. Poročena sem 27 let in sem mama
treh otrok. Najstarejša hči je oseba s posebnimi potrebami in to
naju je oba z možem naredilo še posebej prilagodljiva, pozitivna
in srčna. Tako sva se teh skromnih, a pomembnih stvari naučila
skozi otroke in oni z nama.
V preteklosti sem bila podjetnica, sedaj sem predsednica Društva
vinogradnikov Šmartno ob Paki, prav tako sem članica odbora
Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – Vinis. Dejstvo
je, da je večina članov moškega spola, a vendar sem vesela in
hvaležna, da name gledajo kot enakovredno članico kljub temu,
da pripadam nežnejšemu spolu. Rezultat tega je, da dobro
sodelujemo in napredujemo v svetu vinogradništva in turizma v
občini. Doma imamo tudi vinotoč, ob katerem se s sestro Karmen
in z najinima družinama trudimo, da nadaljujemo tradicijo
vinogradništva. Družina od nas zahteva veliko mero prilaganja,
če pa je ta še večja, je tudi prilagajanja toliko več.
Povezovanje, prilagajanje, spoštovanje in znati prisluhniti drug
drugemu je v današnjih časih zelo pomembno. Pa ne samo na
osebni ravni, temveč tudi na občinski in državni. Le tako bomo
uspešni, zadovoljni in ponosni.

Mesec marec, mesec žena in mam. Če kdo, potem imamo
ženske še posebno moč prilagajanja, poslušanja, organizacije
in reševanja težav. Z leti smo si pridobile veliko pravic, prisotne
smo namreč že skoraj povsod. Posledično smo tudi vedno bolj
obremenjene. Pomembno pa je, da še vedno najdemo čas zase in

Vsem ženskam želim lep dan žena in vsem mamam čudovit
materinski dan. Bodite ponosne in močne kot najmočnejši steber
hiše – bodite ženske.
Mojca Praprotnik
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Javni razpisi
Avtor: Občinska uprava

Od 17. 2. 2022 do vključno 17. 3. 2022 je na spletni strani Občine
Šmartno ob Paki www.smartnoobpaki.si objavljen
Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega
gospodarstva – podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu
2022,
kjer so poleg besedila javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazci. Sredstva v skupni višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v
proračunu občine za leto 2022 za naslednje ukrepe:
1.
2.
3.
4.
5.

spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje
trge,
spodbujanje usposabljanja in izobraževanja,
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti ali razvoj,
spodbujanje novih delovnih mest,
socialno podjetništvo.

Od 17. 2. 2022 do vključno 17. 3. 2022 za ukrepe 1, 3, 4, 5, 6 in
do vključno 26. 8. 2022 za ukrep 2, je na spletni strani Občine
Šmartno ob Paki www.smartnoobpaki.si objavljen
Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki,
kjer so poleg besedila javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazci. Sredstva v skupni višini 19.000,00 EUR so zagotovljena v

proračunu občine za leto 2022 za naslednje ukrepe:
1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo,
2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de
minimis),
4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de
minimis),
5. pomoč za gozdarstvo (de minimis),
6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja (ostali ukrepi).
Od 17. 2. 2022 do vključno 17. 3. 2022 je na spletni strani Občine
Šmartno ob Paki www.smartnoobpaki.si objavljen
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2022,
kjer je poleg besedila javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazec.
Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu
občine za leto 2022.

Najava razpisov
Avtor: Občinska uprava

Občina Šmartno ob Paki najavlja objavo sledečih javnih razpisov:
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij za leto 2022; prijave je mogoče oddati od 20. 2. 2022
do 22. 3. 2022.
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa za leto 2022; prijave je mogoče oddati od 20. 2. 2022 do
22. 3. 2022.
Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev za leto 2022; prijave je mogoče oddati od 20. 2. 2022 do 22. 3. 2022.
Vsa razpisna dokumentacija ter obrazci za prijavo bodo na voljo na spletni strani www.smartnoobpaki.si in v sprejemni pisarni Občine
Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

Enkratna subvencija za plačilo stroškov energentov
Avtor: Občinska uprava

Občina Šmartno ob Paki je sprejela Pravilnik o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo
stroškov energentov v Občini Šmartno ob Paki za leto 2022.
Subvencija za plačilo stroškov energentov je denarna pomoč, ki se dodeli upravičencem zaradi
dviga cen življenjskih potrebščin v letu 2022. Subvencija se nameni za plačilo stroškov energentov
ne glede na vrsto energenta (elektrika, zemeljski plin, kurilno olje, drva, peleti, briketi in drugo).
Besedilo pravilnika z obrazcem je objavljeno na spletni strani, prav tako pa lahko obrazce dobite v
sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur. Dodeljena subvencija znaša do 150
EUR.
Oddaja vlog je mogoča do 3. 5. 2022.
MAREC, APRIL 2022

Povezava do novice in dokumentov.
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Zaključeno zbiranje predlogov participativnega proračuna
2022, vabljeni h glasovanju
Avtor: Občinska uprava

Občina Šmartno ob Paki je z izkupičkom prejetih predlogov za participativni proračun 2022 zadovoljna.
oddanih 14 predlogov. Po pregledu predlogov s strani občinske
uprave, so bili ti posredovani petčlanski Komisiji za izbor projektnih
predlogov participativnega proračuna. Vsi oddani predlogi so
že sedaj vidni na spletni strani občine, v glasovanje pa se bodo
uvrstili tisti, za katere bo komisija presodila, da ustrezajo vsem
pogojem skladno s Sklepom o postopku izvedbe participativnega
proračuna.

H glasovanju ste vabljeni vsi občani, starejši od
16 let. Glasovanje bo potekalo na spletni strani
ali preko glasovnic v stavbi občinske uprave od
14. marca 2022 do 21. marca 2022.

Vsak občan lahko odda en glas, v kolikor bi jih oddal več, se
upošteva prvi oddani glas.
V mesecu januarju je potekalo zbiranje predlogov participativnega
proračuna za leto 2022. Odziv občanov je bil velik, saj je bilo

Drage občanke in občani, participativni proračun je odlična
priložnost, da pomagate soustvarjati občino po vaši meri.

Prek spleta pozdravili novo leto ter razglasili naj osebnost
Avtor: Občinska uprava Fotografija: zajem zaslona

Tudi letos je tradicionalna prireditev Pozdrav novemu letu potekala virtualno. Na njej je bil za naj osebnost leta razglašen
Darko Pergovnik.
Župan Janko Kopušar je v uvodnem pozdravu povzel
preteklo leto, zaznamovano s koronavirusom ter z njim
povezanimi ukrepi. Ob tem je pohvalil čut za solidarnost in
odgovornost do soljudi med občankami in občani, saj je bila
v tistem obdobju občina po precepljenosti v samem vrhu v
državi. Ozrl se je tudi v novo leto, ki je polno novih izzivov
ter priložnosti tako za občino, kot za občanke in občane.
Za njihovo uresničitev bo potrebno veliko dela, truda in
sodelovanja. Ob koncu je občankam in občanom zaželel
zdravja, sreče ter čim več uresničenih ciljev.
Po šmarški k(o)roniki za preteklo leto, ki jo je spisal Franc
Kačičnik, z ilustracijami pa jo je popestril Jože Napotnik, je
sledila svečana razglasitev naj osebnosti leta 2021. To je
po mnenju občank in občanov postal Darko Pergovnik.
Ta se je v govoru zahvalil predlagatelju za nominacijo ter
vsem občankam in občanom za glasove in podporo. Vsem je
zaželel predvsem srečno in zdravo novo leto.

V kolikor ste zamudili premierno predvajanje
prireditve, si jo lahko ponovno ogledate na
YouTube kanalu MC Šmartno ob Paki.

Župan Janko Kopušar je v sklopu Pozdrava novemu letu čestital Darku Pergovniku
za naziv naj osebnost leta 2021.

MAREC, APRIL 2022
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Že dneve in tedne ... Že 130 let!
Avtor: Občinska uprava Fotografija: Lumi Lumi

V ponedeljek, 27. decembra 2021, je minilo točno 130 let, odkar je po Savinjski železniški progi, in s tem tudi skozi Šmartno ob
Paki, zapeljal prvi vlak.
razvoj in tehnologijo mag. Polona
Rifelj in direktorica Potniškega prometa
Slovenskih železnic mag. Darja Kocjan.
Na proslavi je zapel legenda slovenske
zabavne glasbe Oto Pestner in zbrane še
posebej navdušil s skladbo Trideset let,
program so popestrili tudi harmonikar
in dekliška vokalna skupina z OŠ bratov
Letonja. Ves čas dogajanja je potekala tudi
praznična tržnica, na kateri so se izmed
lokalnih ponudnikov predstavili Ekološka
kmetija Potočnik-Poprask, Steklarstvo
in mizarstvo SteMi Ocepek, Čebelarstvo
Drev, Društvo vinogradnikov Šmartno ob
Paki, Lojzka Semprimožnik, Loko Loko –
lokoviško pivo in MC Šmartno ob Paki.

Ob tej priložnosti je bila organizirana posebna svečana vožnja
modernega vlaka Stadler, katere se je udeležil tudi župan Janko
Kopušar, ki je na vlak v družbi županov Savinjske regije vstopil že
v Celju. Ob postanku na domači postaji Šmartno ob Paki mu je po
stari železničarski navadi g. Mihael Bučar v vlogi šefa postaje dal
raport, predstavile pa so se tudi obirovke, ki so se vožnje udeležile
s svojim hmeljarskim starešino. V Paški vasi so vlak z vodnim
špalirjem pozdravili gasilci PGD Paška vas, na relaciji Šmartno
ob Paki–Paška vas pa so ga spremljali motoristi MK Packenstein.
Zadnji potniki so v vlak vstopili v Velenju, med katerimi je bil tudi
velenjski župan Peter Dermol.
Po tradicionalni železničarski malici se je vlak ob povratku v Celje
ponovno ustavil v Šmartnem ob Paki, kjer je v Martinovi vasi sledila
slavnostna prireditev z naslovom Že dneve in tedne … Že 130
let! Za županom Jankom Kopušarjem sta obiskovalce pozdravili
in nagovorili še državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski

MAREC, APRIL 2022

Naš kraj leži na stičišču treh dolin, Spodnje
in Zgornje Savinjske doline ter Šaleške
doline, in približno na sredini železniške
proge, ki povezuje Celje z Velenjem, zato
smo čutili dolžnost in si vzeli pravico,
da prevzamemo vodilno vlogo pri
organizaciji in izvedbi te slovesnosti. Seveda ne sami, ampak ob
izdatni pomoči Slovenskih železnic, občin, ki ležijo ob tej progi –
Mestne občine Celje, Občine Žalec, Občine Polzela, Občine Šoštanj
in Mestne občine Velenje, TIC-ev s tega področja, muzejev, društev
in drugih, ki so nam pri tem pomagali. Vsem iskrena hvala,
posebna zahvala pa gre našemu mladinskemu centru, ki je
skozi vse leto vodil in koordiniral vse priprave in je bil tudi
glavni organizator dogodka.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli prispevali
k izvedbi tega slavnostnega dogodka od njegovih
zametkov pa do izvedbe, in vsem, ki ste nas počastili
s svojo udeležbo in obiskom. Naj vam ostane v lepem
spominu!

INTERVJU
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Intervju z Darkom Pergovnikom – naj osebnostjo leta
2021
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografije: Darko Pergovnik, osebni arhiv

dveh letih, kjer ste se prav tako izkazali.
Kakšna je bila vaša vloga?
Predvsem skrb za upoštevanje takrat
veljavnih ukrepov in navodil, kot so
zadostna razdalja, nošnja mask, splošna
skrb za zdravje – v trgovini, na igriščih pa
tudi na primer na pogrebih, kjer je bilo še
posebej težko.
Kaj pa je bilo v dveletnem obdobju,
katerega je zaznamovala kriza zaradi
covida-19, za vas najtežje?
Na splošno moram reči, da je meni
redkokdaj težko, vse se da zdržati ali pa
narediti, če je volja. Bi pa izpostavil to,
ko sem opravljal svojo dolžnost, da so
ljudje postajali čedalje bolj nastrojeni.
Takrat je bilo treba »požreti« marsikatero
krepko besedo. Sam se namreč ne maram
prepirati, če konflikta ne morem rešiti s
pogovorom, se raje obrnem. Z mano se je
težko skregati.
Na obisku pri sorodnici v Švici.

Prvi dan letošnjega leta ste postali naj osebnost leta 2021 v
naši občini. Kako ste se odzvali na novico, da ste predlagani
za kandidata?
Bil sem sprva zelo presenečen, hkrati pa tudi vesel, da so ljudje
prepoznali trud in ga cenijo. Kaj dosti nisem pričakoval, rekel sem
si: kar bo, pa bo! Priznam, med glasovanjem sem bil malo na trnih,
saj sem imel dobro konkurenco – mladi so tudi zagnani in delajo
dobro.
Prireditev z razglasitvijo že drugič zapored ni potekala v živo,
zato me zanima, ste »v živo« dobili vsaj kakšen odziv na vaš
novi naziv? Morda ne veste, a tudi na družbenih omrežjih
so bili ljudje zelo veseli za vas in so svoje čestitke zapisali v
številnih komentarjih.
Ob razglasitvi sem bil zelo zadovoljen in po objavi mi je čestitalo
veliko ljudi. Tako da odziv je bil – tudi v živo. Od vsepovsod. Ljudje
so menili, da sem si zaslužil. Teh omrežij sam ne uporabljam, zato
ne vem, kako je bilo na spletu, a če tako praviš, mi tudi to veliko
pomeni.
Predlagatelji so pohvalili predvsem vašo prizadevnost na
področju prostovoljstva – delovanje v gasilskem društvu,
civilni zaščiti …
Že od nekdaj rad pomagam ljudem. Gasilstvo pa je sploh takšna
dejavnost, ki temelji na pomoči sočloveku. Aktiven član gasilskega
društva sem že več kot 50 let, gasilec sem postal pri 8 letih. Bil sem
tudi mentor mladim, ves čas pa v operativi. Sicer pa pomagam
vsakemu, ki me poprosi.
Delovanje civilne zaščite je bilo v ospredju predvsem v zadnjih

Ne maram prepirov. Z mano
se je težko skregati.«
Na raznih delovnih akcijah ste prvi na kraju dogodka.
Sodelujete pri montaži prireditvenega šotora. Rekli ste, da
brez težav pomagate vsakomur, ki vas za to prosi. Od kod
izhaja ta volja?
Na svetu smo zato, da si med seboj pomagamo – kaj nam
preostane drugega? Že kot otrok sem bil tako vzgojen, živel sem
na kmetiji, kjer pa že sama narava dela človeku privzgoji delovne
navade in občutek za sočloveka.
S čim se še ukvarjate? Kaj počenete v prostem času – če ga
imate?
Nekoliko sem vpet tudi v šmarški nogomet. Seveda prosti čas
imam, a je velikokrat zapolnjen z različnimi nalogami. Moj dan
ima včasih kar premalo ur in se zgodi, da moram kdaj kakšno
obveznost preložiti na naslednji dan. Preostanek časa zelo rad
izkoristim za sprehod, na dan naredim tudi po 10 km. Tako si tudi
napolnim baterije.
Kadar vas srečam, ste nasmejani. Kako ohranjate to nalezljivo
dobro voljo?
Takšen sem. Takšna je bila že moja mama in upam si trditi, da imam
to po njej. Kot sem rekel ne maram prepirov oz. se jim skušam
izogniti, kar prav tako prispeva k dobremu počutju. Je pa smeh
pol zdravja in ni druge, kot da se veliko smejemo.
Ne morem mimo omembe vašega cvetočega balkona na bloku
v Šmartnem ob Paki, ki je bil prav tako že opažen in pohvaljen.
Skrivate tudi čut za vzgojo cvetlic?
Kot sem rekel, sem bil doma na kmetiji, vseskozi sem bil rad v stiku
MAREC, APRIL 2022
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z naravo in tudi to mi je ostalo od otroštva. Cvetje mi je všeč, pa
sem si rekel, zakaj ne bi uredil balkona, da bi bil nekaj posebnega.
Pa konec koncev, da malo »podkurim« ženske v okolici. Nikoli
nisem prvi, ki rože postavi na balkon, vedno malenkost počakam.
Poleg tega se vsako leto odločim za eno noviteto. Tako so ženske
vsakič radovedne, kdaj bom pokazal rože in kaj bo novega.
Prej ste že omenili, da ste bili mentor mladim gasilcem in tudi
moj prvi spomin na vas je ta funkcija. Kako gledate na mlade
v tem času?
Ah, ta naša mladina ... Opazujem jih predvsem na tekmovanjih.
Mladim se na daleč vidi, da preživijo premalo časa zunaj, predvsem
pa premalo aktivno. Tako nastopijo težave s slabšo kondicijo,
odpornostjo … Pa tudi z vedenjem. A še se najdejo »ta pravi«, brez
skrbi.
Po vsem slišanem ste človek, od katerega bi se lahko vsi veliko
naučili. Imate za naše bralce kak življenjski nasvet?
Rekel bi, da se moramo spoštovati in se imeti radi. Predvsem
medsebojnega spoštovanja nam v tem času močno primanjkuje.
Dajmo se vsi skupaj potruditi in to izboljšati. Vsem nam bo bolje.

Medsebojnega spoštovanja nam v tem času
močno primanjkuje. Dajmo se vsi skupaj
potruditi in to izboljšati.«
Darko, ponovno iskrene čestitke ob prejetju naziva naj
osebnost leta 2021 v Šmartnem ob Paki in hvala, da ste si vzeli
čas za ta prijeten pogovor.
Aktiven član gasilskega društva je že več kot 50 let.

Srčna darila...

...s posebnim sporočilom
MAREC, APRIL 2022
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Avtocenter Krbavac – Ford serviser leta 2021
Avtor: Matevž Urleb, direktor AC Krbavac Fotografija: arhiv AC Krbavac

Družinsko podjetje AC Krbavac s sodobno urejeno delavnico in naprednimi stroji opravlja poleg servisa jeklenih konjičkov tudi
številne druge avtomobilske storitve.
s kakovostno opravljenim delom in strokovno usposobljenimi
zaposlenimi z izkušnjami. V sodobno urejeni delavnici so na voljo
najnaprednejši stroji za servis ali popravilo železnega konjička,
za storitve vulkanizerstva in shrambe pnevmatik, avto optiko,
za vzdrževanje in polnjenje klimatskih naprav, diagnosticiranje
napak s pomočjo testerja ter za pranje in globinsko čiščenje vozila.
Poleg omenjenega poskrbimo tudi za kleparska oziroma ličarska
dela.
Pooblaščen izvajalec avtomobilske asistence
Naš nabor storitev smo dopolnili še s pooblaščenim izvajalcem 24urne asistence ne glede na vrsto vozil za zavarovalnici Generali in
Triglav. Čeprav smo pooblaščeni servis za Fordova vozila, so vrata
našega servisa odprta tudi za storitve za druge vrste avtomobilskih
znamk. Cene naših storitev so dogovorjene s proizvajalci in
časovnimi normativi zastopanih blagovnih znamk.
Kljub posledicam covid krize, ki pušča sledi tudi v naši dejavnosti,
smo v leto 2022 vstopili spodbudno. Naša krovna organizacija
nam je namreč sporočila, da smo si za uspešno opravljanje
svojega poslanstva prislužili naziv Fordov servis leta 2021.
Novico smo sprejeli z velikim veseljem, saj je bilo za pridobitev
laskavega naziva ne glede na dolgoletno tradicijo družinskega
podjetja potrebno veliko truda, odrekanj, vlaganj, izobraževanja
zaposlenih, predvsem pa prilagajanja zahtevam ter potrebam
strank. Uspešnost se v naši dejavnosti namreč ne meri samo po
poslovnih rezultatih, ampak predvsem po zadovoljstvu tistih,
ki v našem servisu v Rečici ob Paki iščejo usluge za rešitev težav
svojega železnega konjička. Glede na pridobitev naziva menimo,
da smo pri tem na dobri poti.
Od avtomehanične delavnice do pooblaščenega servisa
Kaj pritiče kakovostnemu avtomobilskemu servisu, se je zavedal že
začetnik podjetja – Ferdinand Krbavac, ki je leta 1989 odprl obrtno
avtomehanično delavnico. Ta je leta 1993 prerasla v pooblaščen
servis za vozila Ford. Danes v njem sicer opravlja storitve že tretja
generacija družinskih članov, ki z zetom Matevžem Urlebom, ki je
leta 2014 prevzel vlogo direktorja, ter ekipo zaposlenih stremi k
nadaljevanju in nadgradnji začrtane poti. Moč zaupanja gradimo

Usmerjeni k negovanju družinske tradicije ter sodelovanju z
lokalno skupnostjo
Smo tudi družbeno odgovoren servis, saj negujemo sodelovanje
z občino ter nekaterimi lokalnimi društvi. Stremimo k razvijanju
novih oblik sodelovanja, ki spodbujajo povezovanje in krepitev
dobrih odnosov z lokalno skupnostjo, občani ter uporabniki naših
storitev. Verjamemo, da se da kdaj kaj storiti še bolje in zato se bomo
trudili biti še boljši tam, kjer bo to mogoče. Razvoj servisa gradimo
na viziji družinskega podjetja. Ta poleg nadaljevanja tradicije
in izobraževanja vključuje tudi pošten odnos do zaposlenih,
partnerjev in strank, njihovo zadovoljstvo za opravljene storitve,
našo odzivnost ter prijaznost.

AC KRBAVAC, Matevž Urleb, s. p.
Rečica ob Paki 45
3327 Šmartno ob Paki
041 898 804		
avtocenter.krbavac@siol.net
www.avtocenter.krbavac.si

DELOVNI ČAS:
PON–PET: 8.00–17.00
SOB: 8.00–12.00

PONOVNO Z VAMI!
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Pohod na Smrekovec

Avtor: Franc Zacirkovnik, PD Šmartno ob Paki Fotografija: Franc Zacirkovnik
Po napornem novem letu smo se člani Planinskega društva Šmartno ob Paki že drugi dan januarja podali na tradicionalni
pohod na Smrekovec.
Ob sedmi uri smo se zbrali pred brunarico v Martinovi vasi in krenili
na pot skozi Florjan proti Sv. Križu vse do izhodišča Sp. Berložnik.
Od tu smo krenili peš v smeri Zg. Berložnika in naprej proti koči na
Smrekovcu. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno. Pot je bila odlična
za hojo; termometer je kazal krepko pod ničlo.
Bil je prekrasen pogled na okoliške hribe in doline, tako da smo
uživali v krasnih razgledih. Od koče smo po krajšem počitku
nadaljevali pot na sam vrh. Tu so se razprostrli pogledi na
Kamniško-Savinjske Alpe s Peco in Uršljo goro vse do Pohorja
in Zasavskega hribovja. Nazadnje smo se napotili proti koči, se
okrepčali in se vrnili nazaj po isti poti proti izhodišču in se nato
polni prijetnih doživetij odpeljali proti domu.

Občni zbor planinskega društva

Avtor: Danilo Verzelak, PD Šmartno ob Paki Fotografija: Franc Zacirkovnik
Kot vsako leto smo tudi letos januarja sklicali redni letni občni zbor društva. V soboto, 22. januarja, smo se zbrali v dvorani
Marof.

Za delo v Martinovi vasi, vzdrževanje Martinove poti,
redna letna izobraževanja smo opravili čez 2000
delovnih ur.
Po izvolitvi organov občnega zbora so sledila poročila predsednika,
blagajnika, načelnika vodniškega odseka, markacistov, mladih
planincev, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Iz poročil
je razvidno, da smo kljub omejevanju gibanja in druženja
uspeli realizirati precej izletov, še več pa so jih vodniki izvajali
individualno z majhnimi skupinami. Finančno poslovanje je bilo
dobro, predvsem zaradi donacije dela dohodnine naših članov in
simpatizerjev.

Poskrbeli smo za preverjanje PCT pogojev in udeležence posedli
na ustrezno razdaljo, vsi smo nosili tudi zaščitne maske. Udeležba
je bila sicer nekaj manjša kot običajno, vendar je bil občni
zbor sklepčen in jedrnat. Po uvodnem pozdravu predsednika
društva Zorana Predolnika smo prisluhnili kratkemu kulturnemu
programu mladih planincev in veselim vižam Klemna Medveda.
Poleg župana Janka Kopušarja in predstavnice PZS in Savinjskega
MDO Manje Rajh so se zbora udeležili tudi številni predstavniki
sosednjih društev in društev v občini.
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Zanimanje za hojo v hribe se povečuje, žal pa se to ne pozna na
številu novih članov. Najbolj nas skrbi, da je največji upad članstva
predvsem med mladimi planinci. Razumemo, da je bilo delo
planinskega krožka lani zelo oteženo in je bilo omejeno predvsem
na teorijo na šoli. Upam, da bomo letos to popravili in organizirali
tudi nekaj pohodov in morda tudi kakšen krajši planinski tabor.
Sicer pa bomo nadaljevali z našim rednim delom in veselimo
se vaše udeležbe na naših tradicionalnih pohodih – šmarška
nedelja na Gori Oljki, skupna akcija planinskih društev Šaleške
doline Varno v gore in Martinov pohod ob občinskem prazniku.
Lep planinski pozdrav!
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Rez vinske trte

Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Na čudovit, skoraj pomladni dan smo se vinogradnice in vinogradniki našega društva udeležili zanimivega delovnega srečanja
na temo rezi vinske trte v Kolovratu pri Mozirju v vinogradu Mihaela Fajfarja.
Znanje je prenašal g. Roman Štabuc, univ.
dipl. inž. kmet. s Kmetijskega zavoda
Maribor. Poudaril je, da zimska rez trte ostaja
najbolj strokovno vinogradnikovo tehnološko
opravilo, s katero ustvarjamo izhodišče za
nov vinski letnik. Z rezjo trte zagotavljamo
pravilno razmerje med količino, kakovostjo
in gospodarnostjo, ob tem pa vplivamo na
trajno ohranjanje obstoječih vzgojnih oblik
in omogočimo vse pogoje za dolgoročno
pridelavo stabilnih vsakoletnih količin
kakovostnega pridelka grozdja. Izvedeli smo
vse novitete rezi vinske trte in prejeli napotke,
kako izvajati rez v letu 2022. Vse slišano je
seveda prikazal tudi v praksi.
Predstavnik podjetja Metrob Marko Kramer je
predstavil letošnji škropilni koledar in nekaj
novosti s področja FFS. Po vseh teh naporih
sta se prilegla malica in kozarček odlične
kapljice iz kleti Fajfar, za kar se mu najlepše
zahvaljujemo.

Predstavitev vrst grozdja, iz katerih v Šmartnem ob Paki
pridelujemo vrhunska vina
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: splet

Renski rizling, po izvoru iz Nemčije, je bela sorta vinske trte in istoimensko vino. Na našem območju ga je malo, a za to sorto
vedno dosegamo zelo lepe ocene.
V Sloveniji je sorto prvi načrtno zasadil nadvojvoda Janez
Habsburško-Lotarinški leta 1822 na posestvu Meranovo nad
Limbušem, kjer so danes vinogradi pod okriljem mariborske
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Dandanes v največji
meri uspeva na Štajerskem in v posavski vinorodni deželi.
Renski rizling najbolje uspeva na najboljših legah in ob visoki
vlažnosti zraka. Ljubša so mu topla, rahla tla. Najvišjo kakovost
dosega na suhi, kamniti prsti iz magmatskih kamnin. V kozarcu se
pokaže v zelenkasto rumeni barvi. Zanj so značilne note belega
cvetja, rumenega sadja in citrusov. Z zorenjem pridobi aromo po
petroleju, kerozinu, dimu, medu, akaciji in še kaj bi lahko našteli.
Zaradi sortno značilne močne kisline, je pri renskem rizlingu
potrebna zelo pozna trgatev.
Sorta renski rizling (nem. Rheinriesling) je znana tudi pod
imenoma rizling ali beli rizling. V svetovnem merilu je poznana
kot najbolj kakovostna sorta. Skoraj 2/3 svetovne proizvodnje
rizlinga prihajata iz Nemčije, vendar jo najdemo tudi v Avstraliji,
na Novi Zelandiji, v Južni Afriki, Franciji, Sloveniji in Avstriji.

Grozd renskega rizlinga je majhen ali srednje velik, okrogel.
Jagoda je zelenorumena, prozorna in pretkana z drobnimi
žilicami; njen sok je sladek.
Pridelovalci v DV Šmartno ob Paki: Bojan Rakun, Mihael
Fajfar, Marko Juvan, Zvone Šmon. (Vir: Ocenjevanje vin DV
Šmartno ob Paki)
MAREC, APRIL 2022
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Pohod krajanov vaške skupnosti Veliki Vrh-Gavce
Avtor: Franc Zacirkovnik, VS Veliki Vrh-Gavce Fotografija: Franc Zacirkovnik

Krajani vaške skupnosti Veliki Vrh-Gavce ne počivamo. V mesecu januarju in februarju smo se podali kar na dva pohoda.
počitku nadaljevali pot proti domu.
S čudovitimi razgledi ob poti smo
se razgledovali po bližnjih vrhovih
in ugotavljali, kje vse smo že bili.
Pot smo nadaljevali v smeri Malega
Vrha in v poznih popoldanskih urah
prispeli domov.

Že sedemnajsti po vrsti je bil pohod na Goro Oljko. Pot
smo začeli pri igrišču v Velikem Vrhu in nadaljevali naprej
proti Napotniku vse do Hudega potoka in naprej na sam vrh
šmarškega Triglava. Na poti smo se večkrat ustavljali in počivali,
tudi na kratko poklepetali in potem nadaljevali pot. Sama pot je
bila odlična, k temu je prispevalo tudi vreme, ki je bilo vseskozi
prijetno, sončno in toplo. Na vrhu smo se okrepčali in po krajšem

Druga pot nas je v mesecu februarju,
na kulturni praznik, vodila po
obronkih Topolšice. Izhodišče je
bilo parkirišče pri hotelu Vesna,
od koder smo se podali v smeri
bolnišnice Topolšica, kjer se pred
samo bolnico odcepi markirana pot
strmo proti vrhu Loma. Po dobri
uri smo prispeli iz gozdne poti na
asfaltirano cesto v smeri Florjana,
ki se vije tik pod obrobjem Loma.
Nadaljevali smo vse do Florjana,
kjer se odpre pogled proti Sv. Križu
nad Belimi vodami in v ozadju proti vrhu Smrekovca. Pot nas je
vodila še do gostišča Pirnat, kjer smo z odlično pojedino zaključili
izlet. Vzdušje pohodnikov nas je navdušilo, da bomo s pohodi
v bodoče še nadaljevali. Zahvalil bi se vsem pohodnikom za
odlično družbo in varno pot. Čaka nas še veliko izzivov in upajmo,
da nam bo omogočena izvedba vseh.

Poziv za zbiranje starih fotografij

Avtor: Janez Dvornik, Kulturno društvo Kraherl Fotografija: W. Fodermajer
V knjigi »Naši sosedi« bomo predstavili nekatere občane občine Šmartno ob Paki, ob tem pa želimo objaviti tudi fotografije, ki
so bile v našem okolju posnete v času stotih let od leta 1870 do leta 1970.
Z zbranimi fotografijami želimo doseči, da spomin na tisti čas
življenja na območju med reko Pako, Goro Oljko in Svetim
Antonom ostane živ.
Hiša, gospodarsko poslopje, dvorišče, klet, vodnjak, kapela,
cerkev, gostilna, delavnica … Vsakdanji in priložnostni dogodki,
slavja, druženja (poroke, birme, veselice …), kmečka opravila,
obiranje hmelja, vožnje s konjsko vprego, z voli, vaški posebneži
in vse tisto, kar nam starejši tolikokrat pripovedujejo v vsakdanjih
zgodbah, ki se vse začenjajo s »Se spomniš, ko ...« ali »Nekoč je bilo
tam ...«.

Fotografije zbira Janez Dvornik, Mali Vrh 102, Šmartno
ob Paki (telefonska številka: 041 840 067) do konca
meseca oktobra 2022.
Hvala za odziv in sodelovanje.
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Zajčeva hiša v Šmartnem ob Paki stoji ob Cvetličarni Geli in je trenutno v
procesu obnavljanja. (Fotografija je bila posneta l. 1911.)
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Tehnični pripomočki za osebe z okvaro sluha
Avtor: Franc Forštner, MDGN Velenje Fotografija: arhiv MDGN Velenje

Oktobra 2014 je bil sprejet Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Osebam z okvaro sluha daje pravico do tehničnih
pripomočkov. Te pravice marsikdo ne izkoristi, saj zanjo niti ne vedo, pripomočkov si tako sploh ne ogledajo ali jih preizkusijo.
Zato smo v društvu vse tehnične pripomočke s seznama zbrali na enem mestu. Da
jih lahko pokažemo morebitnim uporabnikom, jim pomagamo pri preizkušanju, jih
naučimo, kako delujejo, pomagamo pa jim tudi pri izpolnjevanju vlog in jih seznanimo s
ponudniki, pri katerih lahko pripomočke pridobijo na podlagi vrednotnice.
V vitrini imamo skoraj vse tehnične pripomočke različnih ponudnikov. Upravičenci so
osebe z okvaro sluha, ki imajo najmanj 80-odstotno izgubo sluha po Fowlerju. Meritev
sluha opravijo v ORL ambulantah. Pravico imajo tudi osebe, ki imajo kombinirano
hkratno izgubo sluha in vida. Upravičenci plačajo 15 % vrednosti pripomočka. Za
socialno ogrožene osebe so pripomočki brezplačni.
Vabimo vse, ki jih tehnični pripomočki zanimajo, da si jih pri nas ogledajo in jih
preizkusijo. S pridobitvijo omenjenih pripomočkov lahko izboljšajo kvaliteto svojega
življenja.

Obvestilo društva upokojencev
Društvo upokojencev Šmartno ob Paki obvešča vse člane in nečlane, da s 1. 3. 2022
pričnejo z delovanjem športne sekcije po naslednjem razporedu:
- rusko kegljanje - torek,
- balinanje - torek,
- pikado - sreda,
- tarok - četrtek,
s pričetkom ob 9. uri.
Dodatne informacije dobite na sedežu DU v času uradnih ur vsako sredo med 9. in
11. uro.

NE SME MIMO VAS
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Že diši po pomladi

Avtor: Andreja Vodovnik, vrtec Sonček Fotografije: arhiv vrtca
V novo leto smo v vrtcu vstopili polni pričakovanj, predvsem novega prizidka k obstoječi stavbi vrtca. Ob opazovanju nastajanja
novega dela smo spoznavali gradbene stroje, zaščitno opremo, gradbene materiale …
V najmlajših skupinah smo spoznavali in opazovali naše prostoživeče
ptice. Zgradili smo jim ptičjo hišico in naredili ptičje pogače. Naša
vedoželjnost nas je popeljala v deželo črk, kjer smo se igrali z glasovi
in črkami.
V skupinah najstarejših otrok smo z likovnimi dejavnostmi podoživljali
novoletne praznike in se nato posvetili značilnostim posameznih
letnih časov ter ogledovanju različnih koledarjev, poimenovanju
mesecev in dnevov v tednu. Večina otrok, ki se letos poslavlja od
vrtca, se je udeležila 5-dnevnega smučarskega tečaja na Golteh, kjer
je pridobljeno smučarsko znanje zadnji dan ponosno prikazala svojim
domačim.
Z različnimi aktivnostmi smo obeležili kulturni praznik, zaključili pa
smo ga s čisto pravo proslavo. Ker pa že vse diši po pomladi, komaj
čakamo na norčavi pust, za katerega letos upamo, da ne bo odgnal le
zime, ampak tudi koronavirus.

Vpis v Vrtec Sonček Šmartno ob Paki
Obveščamo vas, da bo v času od 28. 3. 2022 do 1. 4. 2022 potekal vpis novincev za šolsko leto
2022/2023.
Vloge in navodila za vpis lahko najdete na spletni strani vrtca www.vrtec-smartno.si pod zavihkom
VPIS. Dodatne informacije dobite pri pomočnici ravnatelja Dominiki Podgoršek (tel. 070 600 037) ali v
tajništvu vrtca pri Poloni Miklavžina (tel. 041 430 116).
Vabljeni k vpisu.
									

Ravnatelj Bojan Juras

Iz taborniških vrst

Avtor: Vida Ramšak, DT rod Hudi potok Fotografija: arhiv DT rod Hudi potok
Dodobra smo zakorakali v novo leto in vedno višje temperature med nami naznanjajo pomlad. Taborniki smo ugodno vreme
izkoristili za urice na prostem, kjer smo dogradili svoja znanja in se naužili svežega zraka.
V znamenju olimpijskih iger so vodniki pripravili prav posebno
urico za otroke 2. in 4. razredov. Ti so na urici izdelali startne
številke, se naučili barv olimpijskih krogov ter celo prižgali
olimpijski ogenj. Po simbolični zaobljubi in igrah so prejeli tudi
več kot zaslužene medalje ter ugasnili ogenj.
GG-družina (otroci od 5. do 9. razreda) pa je pretekle mesece
namenila obnovi in nadgradnji znanj o vozlih, postavljanju
šotorov in Morsejevi abecedi.
Aktivni pa so bili tudi člani voda vodniške šole, začeli so namreč
priprave na tečaj, ki jih čaka na taborjenju v Ribnem, to pa bo
letos potekalo od 19. do 28. julija. Bodoči tečajniki se bodo
izkazali tudi s pripravo aktivnosti med zimskimi počitnicami v MC
Šmartno ob Paki.
Za nami je prva polovica tega taborniškega leta in komaj že
MAREC, APRIL 2022

čakamo vse preizkušnje ter izkušnje, ki nas čakajo v naslednjih
mesecih.
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Iz Knjižnice Šmartno ob Paki: Ugriznimo v zlate hruške
Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografija: Maja Praprotnik

Zlata hruška je znak kakovosti mladinskih knjig. Po mnenju uredniškega odbora se tiste knjige, ki po vsebini in izvedbi
izstopajo, uvrstijo med odlične izdaje leta in pridobijo znak zlata hruška.
V branje vam tokrat ponujamo nekaj mladinskih knjig, ki so v
preteklem letu pridobile znak zlata hruška. Z branjem ugriznite
vanje. Kakovost je res zagotovljena.
Haifaa Al Mansour: Zeleno kolo
Zanimivost št. 1: Zgodba prinaša vpogled v vsakdanje življenje
v nam precej neznani sodobni arabski družbi. Najprej je zaživela
na filmskem platnu, potem pa je režiserka istoimenskega filma
po njem napisala še svojo prvo knjigo. Zeleno kolo je v tej zgodbi
simbol poguma, tveganja in delovanja izven okvirjev.
Anna Gavalda: 35 kil upanja
»Sovražim šolo. Sovražim jo bolj kot vse na svetu.« Ganljiv roman o
neizmerni stiski odraščajočega šolarja.
Gideon Samson: Dnevi na otoku
Jakob mora počitnice preživeti pri odtujenem očetu. S težkim
srcem in polnim kovčkom stripov pristane na grškem otoku.
Čeprav se sprva ne zdi, bo to Jakobovo najboljše poletje v vseh
pogledih. Nežen roman o prvi ljubezni, prijateljstvu in zapletenih
medčloveških odnosih.
Ellas Educan Collective: Vse skrivnosti o virusih
Virusi so povsod: na konici tvojega nosu in na dnu oceana. Virusi
imajo super moč in čeprav so na slabem glasu, večina ni škodljiva
za zdravje ljudi. Obišči skrivnostni svet virusov v knjigi in spoznaj
vse, kar te zanima o teh za prosto oko nevidnih nagajivcih.

Simona Semenič: Skrivno društvo KRVZ
Nekega večera Črt na nebu zagleda skrivnostno senco. Zdi se
mu, da vidi zmaja. O nenavadnem doživetju bi rad povedal
prijatelju Vidu, a kaj, ko sploh ni priložnosti, saj mu tudi Vid želi
sporočiti novico o vznemirljivem odkritju. V rokah njegovih novih
prijateljev, Kaja in Ize, se je namreč znašel skrivnostni zemljevid.
Otroci se skupaj lotijo raziskovanja in se v hipu znajdejo sredi
napete pustolovščine …

Zbirka Sinji galeb praznuje 70 let

Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografija: Maja Praprotnik
Letos praznujemo visoko obletnico najstarejše knjižne zbirke za mladino pri nas. V njej je doslej izšlo že 350 del.
Prva knjiga iz te zbirke je bila knjiga indijskega avtorja z naslovom
Mladost v džungli. Seliškarjeva Bratovščina Sinjega galeba,
ki je zbirki dala ime, pa je bila druga. Zbirka se je vsako leto
dopolnjevala z novimi, izvirnimi slovenskimi deli, veliko je bilo
prevodov slovitih tujih mladinskih del, nekatere knjige pa so
doživele tudi več ponatisov.

V Knjižnici Šmartno ob Paki smo izpostavili knjige
iz zbirke Sinji galeb, ki so na voljo. Vabljeni, da si jih
izposodite in preberete.

Pri Založbi Mladinska knjiga so takole nagovorili mlade bralce:
»Ali si že kdaj poskusil spati z nogami na blazini in glavo pod
odejo kot Pika Nogavička?
Ali pa s Tonjo dirkati po zasneženih hribih?
Mogoče si že letela z Malim princem?
Ali pa plul po morju z bratovščino Sinjega galeba?
Kaj pa odkrival skrivnost Templjarskega zaklada?
Si že plezala v steno Zlatega zoba in šel v mesto s prismuknjeno
teto Magdo?
Ali poznaš te junake?
Če je tvoj odgovor JA, so v tvoje roke že prišle knjige iz zbirke
Sinji galeb.
Če pa junakov še NE poznaš, si hitro izposodi katero izmed knjigo
in spoznaj junake.«
MAREC, APRIL 2022
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Sprehod med poezijo 2022

Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
Slovenski kulturni praznik – dan, ko se spominjamo največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna – smo v MC Šmartno ob
Paki drugo leto zapored obeležili z dogodkom Sprehod med poezijo.
Lanskoletna akcija izobešanja pesniških del po praznih plakatnih
mestih je požela veliko navdušenja, kar nam je dalo zagon, da
jo letos ponovimo. Lani smo se po pomoč obrnili na literarno
sekcijo Potke, tokrat pa smo k prispevanju pesmi pozvali vse, ki
se ukvarjajo s pesništvom ali le tu in tam zapišejo kakšen verz.
Na poziv se je odzvalo devet ustvarjalcev in ker dober glas seže
v deveto vas, sta v naš nabiralnik priromali pesmi celo iz Semiča
in Trbovelj. Na Prešernov dan je bilo po središču Šmartnega ob
Paki opaziti kar nekaj sprehajalcev, ki so se radovedno ustavljali
ob oglasnih tablah, k čemur je pripomoglo tudi krasno sončno
vreme.

Pesmi so prispevali Ana Rogel, Janja Grubelnik, Boris
Vratanar, Dino Subašić, Eva Savina Potočnik, Stanka
Kopušar, Ivana Lenošek, Edvard Franc Gabrič, Sara
Golčman. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

MLADI MLADIM – Katarina Meža
Avtor: Loti Lukek Fotografija: Suzana Podvinšek

Za prvo sogovornico nove rubrike smo izbrali mlado, navdihujočo in talentirano sokrajanko Katarino Meža. Ker se
približuje pomlad, nam je v oči padel njen profil @deklevcvetju, ki se polni s fotografijami čudovitih šopkov iz suhega
cvetja, ki pridih pomladi pričarajo v vseh letnih časih.
Kdo je Katarina Meža?
Prihajam iz Gorenja. Trenutno
vzporedno
zaključujem
magistrska študija Ekologija
in biodiverziteta ter Biološko
izobraževanje na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani. Sem velika
ljubiteljica narave in zato se
vedno znova vračam k njej.
Sprehodi po gozdu, travnikih in
gorah mi dajejo energijo in vedno
nove zamisli. Pod imenom Dekle
v cvetju ustvarjam suhe šopke
in venčke iz zelišč in rož, ki jih
vzgajam, nabiram ali dobim v
dar. Prav tako pa svoje domače
razvajam z recepti, ki vključujejo divje rastline, s posebnimi
čajnimi mešanicami in z najrazličnejšimi mazili. Poleg študija
in narave je moja velika ljubezen tudi glasba, ki me spremlja
že od majhnih nog. Danes glasbeno pot gradim z bratom
Urbanom, s katerim ustvarjava avtorsko glasbo in nastopava na
najrazličnejših dogodkih.
Zakaj si ponosna, da si Šmarčanka?
V Šmartnem ob Paki mi je bila vedno všeč zagnanost ljudi
za ohranjanje običajev in kulture. Ljudje so si vedno vzeli
čas za ustvarjanje iger, proslav in koncertov. Super je videti
MAREC, APRIL 2022

takšno dogajanje in želim si,
da ti zahtevni časi ne bi preveč
spremenili te dinamike.
Kaj po tvojem mnenju v naši
občini manjka?
To, kar manjka skoraj vsem
občinam. Več cvetočih travnikov.
Čebele, drugi opraševalci in
živina bi imeli bolj kvalitetno pašo
– posledično vsi mi boljšo hrano,
jaz pa več cvetlic za šopke.
Kakšen je tvoj življenjski moto?
Imam jih veliko, ampak tale je pri
meni vedno dobrodošel.
Spusti misli v oblake in zaupaj. (Tvoja Poezija)

Ob Evropskem letu mladih 2022 uvajamo novo
rubriko “Mladi mladim”, v kateri bodo predstavljeni
mladi iz občine Šmartno ob Paki, ki s svojim delom
in energijo na tak ali drugačen način sooblikujejo
našo skupno prihodnost.

SPOZNAJMO SVOJO OBČINO
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Mlado srce, ki bije za vse
Avtor: Kristina Suhadolnik Fotografija: Martina Hrastnik

V Šmartnem ob Paki pod številko 13 na 311,8 metra nadmorske višine ponosno stoji velika in nadvse simpatična zelena hiša,
ki jo prav vsi dobro poznamo. To je Hiša mladih, v katerem kar mrgoli dobrih idej in dogodkov, aktivnih posameznikov in
prešernih obiskovalcev.
opremljen
hostel,
pa
družabni
prostor,
namenjen
dogodkom
in praznovanjem, tu je
še sejna soba in čisto na
vrhu čudovita galerija
Dile. Gostom, ki kanijo
prenočiti, je na voljo 22
skupnih ležišč in apartma
za 8 oseb ter dve družinski
sobi s po štirimi in petimi
ležišči.

Čudovit par nam nudi družabno, kulturno in izobraževalno zavetje.

Preden je postala center mladih, je bila hiša domačija srednjega
kmeta in gostilničarja s poslopji v nizu. Njen nastanek sega
v davno leto 1880. Gotovo ste jo imeli priliko že spoznati od
zunaj in znotraj, pa vendar, hiša je nadstropna zidana stavba
podolžnega tlorisa z značilnim prehodnim hodnikom v pritličju
in vežo v nadstropju. Današnjo podobo je dobila okrog leta
1880. Zunanji del je bogato členjen z mrežo pravokotnikov v
malti, bogato profiliranim mejnim in strešnim zidcem, masivnimi
maltnimi obrobami oken in za naše območje značilnim kamnitim
portalom iz zelenega tufa.
Dolgčas ji ni bilo nikoli!
Danes Hiša mladih je nekdaj služila različnim namenom. In kar je
gotovo – dolgčas jih ni bilo nikoli, pa tudi njenim obiskovalcem
ne! V njej je delovala gostilna, pa frizer in brivski salon. Morda
še pomnite, da je bila v teh prostorih nekdaj še pošta, poleg
nje pa prostor s trezorjem, v katerega vstop je bil dovoljen
samo posvečenim. No, vse dokler ga niso ukradli! In ker je bil ta
skrivnostni trezor tako velik in nepriročen za prenašanje (temu
vendarle ni bil namenjen, saj je čisto dobro opravljal svoje delo,
ko je stal pri miru), malopridnežu nihče ni verjel, da ga je ukradel
sam. Naposled je tatič moral še dokazovati, kako mu ga je uspelo
ukrasti, da bi prepričal nejeverne Tomaže, kako spreten vendarle
je.
Pod srečno številko 13 od septembra 2004 v Hiši mladih bije srce
Mladinskega centra Šmartno ob Paki. V njej domuje sodobno

Skupaj, za nas
Poleg Hiše mladih pa na
tem naslovu domuje še en
znamenit objekt, in sicer
kozolec, ki je zasnovan kot
dvojni kozolec – toplar. Po
svoji zasnovi in dimenzijah
je zelo pomemben, saj
sodi med večje toplarje
spodnjega
toka
reke
Pake. Njegov nastanek
sega v leto 1860. Kozolec
ima tri pare oken, močni
nosilni stebri stojijo na
kamnitih podstavkih. Na
glavni pročelni strani ima dolge in usločene podporne ročice,
na nasprotni strani so ročice dvojne in usločene ter okrašene z
odebelitvami in gravurami. Lina pravokotniške oblike je le na
glavnem pročelju, kjer so prislonjene strme lesene stopnice.
Kozolec so na današnje mesto postavili leta 2004 iz Preserij.
Danes služi kot razstavni in družabni prostor.
In tako skoraj stoletje in pol stara zgodba, ki jo pišeta stara hiša
in kozolec, napravljena v enakem obdobju na različnih koncih
in naposled združena na istem naslovu, v svoje goste vabi nas.
Krajane, turiste in vse dobre ljudi. Da se poklonimo njima in trudu
vseh, ki jima dajejo življenje, vzdušje in dobro namenskost!

V Hiši mladih danes domuje tudi sodobno opremljen hostel, katerega
osrednji del je lično urejen apartma v podeželskem stilu.

MAREC, APRIL 2022
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Eromen Plaskan – Romi – pogrešali ga bomo
Avtor: Emil Šterbenk, AMD DLT Šmartno ob Paki Fotografija: Emil Šterbenk

»A boš kaj pil? Prid', ti ga bom natoču en glaž,« me je vedno ogovoril Romi, kadar sem šel mimo ali se ustavil s kakšnim mojim
starodobnikom.
ogledalo. To ni res! Možakar je ves čas peljal okoli 5 cm od robnika,
a se ga ni dotaknil. Ko sem pripravljal članek za revijo Mehanik
in voznik, je (preveč) naložen tovornjak peljal po Vrečnikovem
klancu navzgor. Na vznožju se je skoraj ustavil, se obrnil k meni in
rekel: »Ko prideš takole naložen pod klan'c, mor'š prešaltat u brzino,
da lahk' prideš do vrha. Če šaltaš na strmem, matraš kuplungo, pol
pa kaj crkne.«

Bil je eden izmed inštruktorjev, ki je naučil voziti lepo
število kandidatov tako v Šmartnem ob Paki kot v
Šoštanju.

V prvi vrsti je bil dober človek, ki smo ga imeli radi, kar priča tudi jumbo plakat
avtorja Jožeta Napotnika, namenjen Romiju ob njegovi osemdesetletnici.

Če sem bil peš, sem njegovo prijazno povabilo največkrat sprejel,
kadar pa sem bil z avtom, zlasti s tovornjakom, sem odgovoril:
»Romi, hvala, saj vidite, da imam konja, sploh pri tem na kategorijo
C, je meja 0,00.«
Nikoli mi ni bilo treba reči kaj drugega, saj je bil Romi vendar voznik
– eden starejših v Sloveniji, ki si je več kot petdeset let služil kruh
z vrtenjem volana. Vedno je z veseljem pognal motor in material
pripeljal na najbolj odročna mesta. Kot voznik sem ga občudoval.
Ljudje pri osemdesetih naj bi bili za volanom okorni, a zanj to ni
držalo. Med vožnjo skozi Šmartno sem skrivaj pogledoval v desno

Potem sem pomislil, da Romi avto popravlja samo pred tehničnim
pregledom in da mu neverjetno dobro služi, čeprav je star že
dobrih trideset let. Ja, znal je. V svojih mladih letih je bil zelo aktiven
član AMD Društva ljudske tehnike. Bil je eden izmed inštruktorjev,
ki je naučil voziti lepo število kandidatov tako v Šmartnem ob Paki
kot v Šoštanju. Tisti, ki so imeli lastne avtomobile, so vozili z njimi,
za druge, ki pa so jih šele nameravali kupiti, je morala veljati stara
utrujena društvena Opel Olympia, za katero je rad povedal, da je
imela samo tri prestave.
Pri osemdesetih se je odločil, da je dovolj delal in šel v pravi pokoj.
Poslej je bil več doma in me še večkrat povabil na kak »glaž«.
Vedno sem gledal, če je zunaj, saj sem se z njim s takšnim veseljem
pogovarjal – o tovornjakih in vožnji. Romi, manjkate mi in vem, da
še bolj manjkate svojim domačim, ki jim v imenu AMD-DLT ter v
svojem izrekam iskreno sožalje.

GŠ Goličnik na tekmovanju Avsenik 2022
Avtor: GŠ Goličnik Fotografija: arhiv GŠ Goličnik

V soboto, 22., in nedeljo, 23. januarja, je v Begunjah pri hiši Avsenik potekalo 15. mednarodno tekmovanje harmonikarjev. Kot
že vsa leta poprej so jih gostitelji tudi tokrat prijazno gostili dva dni, zvrstilo pa se je okoli 80 harmonikarjev.
Glasbena šola Goličnik s sedežem v Šmartnem ob Paki, delujejo
pa še v Škalah pri Velenju in Preboldu, se tega tekmovanja
udeležuje že šest let. Letos so na tekmovanje pripeljali osem
učencev, kar je največ od posameznega učitelja, saj je vse
pripravljal Robert Goličnik sam. Je zelo vesel in ponosen, saj so
med vsemi učitelji osvojili rekordno število zlatih priznanj, kar
šest, in dve srebrni.
Srebrni priznanji sta dosegla Robertova najmlajša tekmovalca
Nika Drofelnik in Matevž Kveder, ki je nasploh prvič tekmoval,
zlata pa: Lucija in Luka Užmah, Urh Štifter, Žiga Hriberšek,
Jošt Podkrižnik in Robertov mlajši sin Ambrož Goličnik, ki je bil
tudi skupno drugi v C kategoriji.

Čestitke vsem tekmovalcem in mentorju, ki se že
pripravljajo na prihajajoča tekmovanja.
MAREC, APRIL 2022
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VABIM

SREDNJA POKLICNA IN
STROKOVNA ŠOLA :

Aranžerski tehnik
Foto rafski tehnik
Hortikulturni tehnik
Cvetličar
Vrtnar
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K VPISU

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA :

Hortikultura
Snovanje vizualnih
komunikacij in trženja

www.hvu.si

Transparenti

2 x 1 m že za 50 € (DDV vključen)
Brezplačno oblikovanje
in priprava za tisk!

info@etiskarna.si
031 773 150

MAREC, APRIL 2022
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PRIKLOPLJENI NA
POZITIVNO ENERGIJO
Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v Sloveniji.
Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot tri četrtine vse
električne energije iz obnovljivih virov. Kot osrednji steber
slovenskega elektroenergetskega sistema zagotavljamo
stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše delovanje in razvoj
temeljita na načelu odgovornosti do okolja in družbe. Z
izkušnjami in znanjem več kot tri tisoč strokovnjakov v
skupini HSE odpiramo nove razvojne priložnosti, ob stalnem
nadgrajevanju strateških partnerstev tako doma kot v
tujini pa utiramo pot v zanesljivo prihodnost proizvodnje
električne energije.

www.hse.si
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Nekaj misli ob nekaterih godovih in praznikih v marcu in
aprilu
Avtor: župnik Ivan Napret

Drage bralke in bralci ŠOP-a, lepo pozdravljeni. V Cerkvi smo od 2. marca s pepelnično sredo v postnem času, ki traja vse do
velike sobote in nas pripravlja na veliko noč.
To je čas šestih postnih nedelj, s postom ob petkih ter s križevim
potom, ki ga molimo ob petkih in nedeljah ter ob četrtkih v
Gorenju. Ta čas se trudimo živeti še bolj v duhu Jezusovega
evangelija. V Cerkvi smo tudi v času sinode, katere namen je,
da bi se znali še bolj poslušati, pogovarjati in tudi skupaj moliti,
saj temu sledita razumevanje in pripravljenost sprejeti tudi
obveznosti. Svetniki se niso ustrašili niti hudih naporov in celo
smrti, v koledarju so številni zapisani kot mučenci.
Svetnik meseca: sv. Frančišek Paolski (2. april)
Rodil se je 27. marca 1416 v mestecu Paola v Kalabriji, dobil
priimek da Paola, ali po naše Paolski. Njegova pobožna starša
sta svojega sina postavila pod varstvo sv. Frančiška Asiškega
in ga vzgajala tako, da bi delal veselje svojemu nebeškemu
zavetniku. Že kot deček je bil dovzeten za vse, kar je božje, in
kot dvanajstletnik se je pogovarjal z učenimi duhovniki. Eno leto
je živel pri frančiškanih blizu domačega kraja, a pri njih ni hotel
ostati. Vrnil se je domov k staršem in z njimi šel na romanje.
Obiskali so Monte Cassino, Loreto, Assisi in Rim.

14. april: veliki četrtek – ob 19.00 sv. maša zadnje večerje
15. april: veliki petek, dan Jezusove smrti – ob 15.00 križev pot,
ob 19.00 obredi
16. april: velika sobota – ob 7.00 blagoslov ognja, ob 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00 blagoslov velikonočnih jedi, ob 15.00 v
Gorenju
17. april: velika noč, Jezusovo vstajenje – ob 7.00 procesija in
sveta maša, ob 10.30 praznična sveta maša
24. april: bela nedelja, nedelja božjega usmiljenja

Vsem srečne in blagoslovljene velikonočne praznike!

NE SME MIMO VAS

Po vrnitvi domov je sklenil, da bo posnemal pobožne samotarje.
Umaknil se je v samoto in živel ves blažen proč od ljudi in
občudoval božjo lepoto, dobroto in usmiljenost. Po šestih letih
se mu je pridružilo enajst mož. Pobožna družba si je nadela ime
»eremiti brata Frančiška«. Pod njegovim vodstvom so si uredili
borne celice in cerkvico za bogoslužje. Nadškof iz Consenze je
ustanovo potrdil leta 1436. Nekaj let pozneje so mu dobrotniki
pomagali postaviti večji samostan, ki naj bi postal materna
hiša za novi red. Leta 1450 se jim je pridružil tudi Frančiškov
oče, potem ko mu je umrla žena. Število redovnikov je naglo
naraščalo in prvi samostan je postal premajhen. Frančišek je v
okolici zgradil nove hiše, primerne za samotarje.
Frančiškov red je potrdil papež Sikst IV. leta 1474. Uradno
ime reda je »Eremiti Frančiška Pavelskega«, med ljudmi se je
udomačilo ime »najmanjši bratje«. Sveti Frančišek je svoje
samotarje vodil po začasnih pravilih in jih kasneje dopolnil. Ta so
bila potrjena leta 1493. V ta pravila je vnesel še četrto obljubo, da
se bodo njegovi redovniki postili vse leto, kakor je zapisano za
štiridesetdnevni post. Zdaj je red razširjen v Italiji, Španiji, Franciji.
Tam je Frančišek Paolski umrl med branjem pasijona na veliki
petek, 2. aprila 1507, star 91 let. Središče njegovega češčenja na
Slovenskem je bilo v Šmihelu pri Novem mestu. Matere so se mu
priporočale za srečo pri otrocih.
Obvestila
13. marec: leta 2013 je bil za papeža izvoljen papež Frančišek.
Molili bomo zanj in se zanj zahvaljevali Bogu
10. april: cvetna nedelja – blagoslov zelenja, snopov pri vseh
mašah (7.00, 8.30 v Gorenju, 10.30)
MAREC, APRIL 2022
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Nagradna križanka Rdeče dvorane ŠRZ, ki podarja 2 vstopnici za ŽENSKI VEČER. Ta zajema: voden program joge, uporabo savn,
⁶ tople napitke in prigrizke.
bazena ter brezplačno uporabo solnega pilinga in oblog,
Rešitev nagradne križanke ali otroške nagradne križanke pošljite do 13. 4. 2022 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,1
3327 Šmartno ob Paki ali po e-pošti na naslov pisarna@mcsop.si
in pripišite svoje podatke. Nagrajenca prejšnjih križank sta: Nagradna
⁷
križanka SŽ – Karmen Petek. Otroška nagradna križanka DPM Šmartno ob Paki – Ožbej Ramšak. Nagrado jima bomo poslali po pošti.
Čestitamo!
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Otroška nagradna križanka v sodelovanju z DPM Šmartno
ob Paki
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petek, 4. marec / 10.00-13.00:
DELAVNICA LEGO ROBOTIKE
ž
č
€/otroka (prijava

Delavnice so primerne za otroke od 6. leta dalje. Udele ba je brezpla na,

na http://maliustvarjalci.si).

Vsak dan 15:00–19:00

namizni tenis &
družabne igre

SA

MICI

Informacije in rezervacije mest na 064 167 940 ali pisarna@mcsop.si
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sreda, 9. 3. 2022 MC Šmartno ob Paki
18.00 dvorana Marof

Predstavitev vezenja, kvačkanja, pletenja, klekljanja,
risanja, izdelave rož iz krep papirja, ustvarjanja
izdelkov iz gline, izdelave krem, kulinarike.

Zadovoljna in iskriva

četrtek, 3. marec / 10.00-12.00:
TABORNIŠKI DAN

razen na delavnici LEGO robotike, za katero je cena 17

UŽ

I

sreda, 2. marec / 10.00-12.00:
JANJA IN MEDVEDEK TAPKO

V

DR

AM

torek, 1. marec / 10.00-12.00:
PUSTNA ZABAVA S KLOVNESO MICI

EN

AD

ponedeljek, 28. februar / 10.00-12.00:
USTVARJALNA DELAVNICA

AL

ČER S S L ADKI M

ZV

v M LA DI NS KE M CE
NT RU Š ma rtn o ob
Pa ki

VE

Janja
Rednjak

Ženski sprostitveni večer s
preprostimi pomlajevalnimi
"bonbončki" in energetskimi
"bombicami"

sreda, 23. marec 2022, ob 18. uri
dvorana Marof
(MC Šmartno ob Paki)
Oba dogodka sta brezplačna. Obvezne prijave na
pisarna@mcsop.si ali 064 167 940.

MC Šmartno ob Paki - družabni prostor
sobota, 19. 3. 2022
10.00

Prva pomladna
otroška delavnica

MOTOKLUB PACKENSTEIN VABI NA

MOTO ZBOR
Z BLAGOSLOVOM

Delavnica je primerna za otroke od 6. leta starosti.

MC Šmartno ob Paki
- dvorana Marof

sobota, 19. 3. 2022,
ob 10.00

Uspešno premagajmo
strah in strahove
Predavateljica: Martina Medved,
zakonska in družinska terapevtka – stažistka.
Predavanje je primerno za mlade od 16 do 20 let
in je brezplačno. Zaradi lažje organizacije je
obvezna predhodna prijava na telefonski
številki 041 624 074 (Andreja).

Vse motoriste, obiskovalce, gledalce in radovedneže naprošamo,
da upoštevajo na dan prireditve odrejene ukrepe preprečevanja
nalezljive bolezni Covid-19.

MAREC, APRIL 2022

NAPOVEDNIK DOGODKOV
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 prvo in tretjo soboto v mesecu (razen
praznikov)
8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov Šmartno ob
Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP Saubermacher

FEBRUAR
Ponedeljek, 28. februar,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Otroški počitniški živžav: ustvarjalna delavnica z
igrami (informacije in rezervacije mest na 064 167
940 ali pisarna@mcsop.si), MC Šmartno ob Paki
18:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Časa ne moremo ustaviti, lahko pa ustavimo
osteoporozo, predavanje (informativne prijave na
064 167 940 ali pisarna@mcsop.si), Janja Rednjak,
predsednica društva Sončnica

MAREC
Torek, 1. marec,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Otroški počitniški živžav: pustna zabava s
klovneso Mici (informacije in rezervacije mest na
064 167 940 ali pisarna@mcsop.si), MC Šmartno
ob Paki
Sreda, 2. marec,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Otroški počitniški živžav: Janja in medvedek Tapko
(informacije in rezervacije mest na 064 167 940 ali
pisarna@mcsop.si), MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 3. marec,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Otroški počitniški živžav: taborniški dan
(informacije in rezervacije mest na 064 167 940 ali
pisarna@mcsop.si), MC Šmartno ob Paki

Petek, 4. marec,
10:00–13:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Otroški počitniški živžav: delavnica LEGO robotike,
obvezne prijave (http://maliustvarjalci.si/
delavnice/smartno-ob-paki-2/), cena: 17 €/otroka,
Mali ustvarjalci
Ponedeljek, 7. marec,
16:30–18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Lego robotika, Rok Žebovec (rok.zebovec@gmail.
com)
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine
Torek, 8. marec,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS Šmartno ob Paki
Sreda, 9. marec,
18:00–20:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Čisto po žensko (ustvarjalen večer s sladkimi
razvadami), prijave na pisarna@mcsop.si ali 064
167 940, MC Šmartno ob Paki in TD Šmartno ob
Paki
Četrtek, 10. marec,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pravljična joga za otroke, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 14. marec,
16:30–18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Lego robotika, Rok Žebovec (rok.zebovec@gmail.
com)
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Sreda, 16. marec,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Delavnica uporabe pametnih telefonov, AZ LU
Velenje – Večgeneracijski center Planet generacij
Sobota, 19. marec,
9:00–12:00, parkirišče pred marketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
10:00, MC Šmartno ob Paki – družabni prostor
Prva pomladna otroška delavnica (primerno za
otroke od 6. leta dalje), DPM Šmartno ob Paki
10:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Predavanje: Uspešno premagajmo strah in
strahove (primerno za starostno skupino 16–20
let, izvaja Martina Medved, zakonska in družinska
terapevtka – stažistka), DPM Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 21. marec,
16:30–18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Lego robotika, Rok Žebovec (rok.zebovec@gmail.
com)
Torek, 22. marec,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pogovorna skupina Šmartnice, Knjižnica Šmartno
ob Paki
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
O Šmarčanih malo drugače, Knjižnica Šmartno ob
Paki

MAREC, APRIL 2022

Sreda, 23. marec,
18:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Zadovoljna in iskriva! (ženski sprostitveni večer),
prijave na pisarna@mcsop.si ali 064 167 940, MC
Šmartno ob Paki
Petek, 25. marec,
15:00, Šmartno ob Paki
Čistilna akcija, Občina Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 28. marec,
16:30–18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Lego robotika, Rok Žebovec (rok.zebovec@gmail.
com)

APRIL
Nedelja, 3. april,
12:00, MC Šmartno ob Paki – prireditveni prostor
Motozbor z blagoslovom, MK Packenstein
Ponedeljek, 4. april,
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Potopisno predavanje Ane Seher, Knjižnica
Šmartno ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine
Četrtek, 7. april,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pravljična joga za otroke, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 11. april,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Ponedeljek, 11. april,–petek, 22. april,
10:00–20:00, Hiša mladih
Bukvarnica: menjava in zbiranje knjig, MC
Šmartno ob Paki
Torek, 12. april,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS Šmartno ob Paki
Sreda, 13. april,
18:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Obnovitvena delavnica temeljnih postopkov
oživljanja ob svetovnem dnevu zdravja (prijave na
064 167 940 ali pisarna@mcsop.si), MC Šmartno
ob Paki
Četrtek, 14. april,
17:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Predstavitev knjige Zaštrikane zgodbe, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Sobota, 16. april,
9:00–12:00, parkirišče pred marketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
Torek, 19. april,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pogovorna skupina Šmartnice, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Sobota, 23. april,
9:00–12:00, MC Šmartno ob Paki
Naj odvečni predmeti ponovno oživijo - zbiranje
odvečnih predmetov, CPU Velenje in MC Šmartno
ob Paki

