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26 MED LJUDMI
Presneti deveti

Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Avtor fotografije na naslovnici: Martina Hrastnik
Prelom in tisk: Diling d.o.o., december 2020
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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Pozdravljene, drage bralke in bralci
naše občine in domače turistične ponudnike. Obstoječi rubriki
Križ-kraž smo dodali kotiček, namenjen najmlajšim. Glasilo ŠOP
je namenjeno predstavitvi dogajanja v celotni občini tako na
področju delovanja društev, vaških skupnosti, zavodov, župnije,
občinske uprave kot tudi življenja in dogajanja med vami,
občankami in občani. Zato vas vse omenjene še naprej vabimo,
da prispevate zanimivo vsebino za objavo.
Sploh v teh čudnih časih, ko smo v objavah velikih, svetovnih
medijev in sporočilih raznih vplivnežev na socialnih omrežjih
prevečkrat priče negativnim, žaljivim in tudi nasilnim novicam.
Ko je v teh istih medijih in na medijskih kanalih treba skorajda
z lupo iskati pozitivne zgodbe, so lokalna glasila, kakršno je
tudi naše glasilo, vir pozitivnih novic. Pozitivnih novic, ki so se
zgodila tukaj, med nami. V društvih, zavodih in ustanovah ter
med ljudmi, ki jih poznamo. To potrjuje tudi vsebina glasila, ki
v časih omejitev in prepovedi dokazuje, da Šmartno še živi in
diha, četudi skozi maske in na varni razdalji. Rojevajo se ideje,
živi solidarnost. Dejavne so uporabne skupine na socialnih
omrežjih. Prireditve se odvijajo prek spleta, naš župnik mašuje
prek YouTuba. Pišejo se knjige in pisma ter dobre želje za vse,
ki jih najbolj potrebujejo. Pripravljajo in izvajajo se novi projekti
in poslovne ideje. Za danes in še bolj za jutri. Za jutri, ko bomo
premagali ta nadležni virus, ki nas z nevidnimi nitmi drži pri tleh,
da ne moremo poleteti v nebo, kot bi radi.

Pozdravljeni takole na daljavo prek črk na papirju, skozi katere
se nevidno pogovarjamo vsaka dva meseca v Glasilu občanov
Šmartnega ob Paki – glasilu ŠOP. Na daljavo, ki je v iztekajočem
se letu dobila drugačen prizvok, saj smo se je morali tako na silo
privaditi … A »daljava« je v našem primeru bistveno drugačna. V
glasilu ŠOP se na »daljavo« sporazumevamo že od nekdaj, saj je
takšna narava glasila, ki pripoveduje zgodbe, stkane na papir. In
ta daljava v bistvu sploh ni daljava … Ne, v primeru glasila ŠOP
gre za bližino. Bližino, ki nas povezuje v skupnih zgodbah, ki so
doma v naši občini.
V novem uredniškem odboru nas veseli dobra sprejetost glasila
ŠOP med vami, bralci. To ste nam sporočili tudi v raziskavi o
zadovoljstvu z glasilom. Z njo smo zbrali mnenja in predloge,
na podlagi katerih se trudimo glasilo izboljšati. Hvala vam za
to. Pred vami je vizualno osvežena številka, ki bo, upam, še bolj
berljiva in preglednejša. Uvedli smo nove rubrike, kot sta Naši
podjetniki in Spoznajmo svojo občino, s čimer smo omogočili
lokalnim podjetnikom, da se predstavijo, in jim dali dodatnega
zaleta v teh težkih časih. Spoznavali bomo zanimive kotičke

In kako bomo poleteli, ko se to zgodi! Ko bomo lahko spet skupaj
praznovali. Ko bomo skupaj peli, plesali in se veselili življenja na
mnogo prireditvah, koncertih, predstavah, ki jih znamo v naši
občini tako dobro pripraviti. Čaka nas še veliko dobrega! Sploh
če sodimo po tem, koliko »dogaja« tudi v času »prostega teka«,
kar se družabnega življenja tiče. Tako se je prvotna zaskrbljenost
uredniškega odbora, kaj bo z vsebino v času koronavirusne
bolezni, spreobrnila v pozitivno pričakovanje tega, kaj nas čaka,
ko se bo življenje vrnilo v ustaljene tirnice. Še več zgodb za
objavo v glasilu!
Naša zaveza je, da se bomo še naprej trudili, da boste v glasilu
ŠOP prebirali dobre zgodbe, ki so doma v naši občini. Na vas
pa se obračamo s prošnjo, da jih še naprej delite z nami. Ob
iztekajočem se letu vam v imenu uredniškega odbora in v svojem
imenu želim veliko dobrih zgodb, zdravja in upanja, da se čim
prej pozdravimo tudi od blizu. Prav tako kot nekoč.
Urban Hrastnik, odgovorni urednik
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UTRIP OBČINE

Spoštovane Šmarčanke in Šmarčani!
Avtor: Janko Kopušar, župan Fotografija: osebni arhiv
Prestopno leto 2020 se počasi izteka in kljub temu, da bi ga vsi
najraje hitro pozabili, nam je vendarle prineslo tudi kaj dobrega.
Verjamem, da vam bodo v spominu ostali lepi trenutki in uspehi, ki
ste jih doživeli bodisi na osebnem nivoju, pri skupnih prizadevanjih
ali pa na globalnem področju. Vsak izmed nas je zagotovo doživel kaj
pozitivnega, vse skupaj pa nas povezuje isti cilj. Premagati epidemijo
in ponovno zaživeti normalno življenje. Prav zaradi tega bodo letošnji
prazniki drugačni, kot je drugačno že vse leto, preživite pa jih kar se da
doživeto, da boste srečni vi in tisti, ki so z vami. Naj upanje, ki prihaja,
napolni vaša srca z radostjo in veseljem, da boste polni novih moči
zakorakali v novo leto.

V novem letu 2021 vam želim predvsem zdravja
ter da se izpolnijo vaša osebna in naša skupna
pričakovanja. Zaupam in verjamem v vas in vem,
da nam bo skupaj uspelo še marsikaj. Prijetno
praznovanje in vse dobro vam želim.
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BREZPLAČNA
PREDSTAVITEV
PODJETIJ

POZIV ZA PREDSTAVITEV
PODJETIJ V GLASILU ŠOP
SPOŠTOVANE PODJETNICE IN PODJETNIKI

Vabimo vas, da BREZPLAČNO PREDSTAVITE SVOJE PODJETJE
OBČANKAM IN OBČANOM ŠMARTNEGA OB PAKI v Glasilu občanov
Šmartnega ob Paki – glasilu ŠOP*. Vaše podjetje bo predstavljeno v
obliki vizitke z osnovnimi podatki podjetja v okviru nove rubrike »Naši
podjetniki«.

ZA OBJAVO VIZITKE VAŠEGA PODJETJA
NAM POŠLJITE:

NAZIV PODJETJA,
NASLOV PODJETJA,
KONTAKT (telefon, e-mail),
SPLETNO STRAN PODJETJA,
DELOVNI ČAS (v kolikor ga imate),
LOGOTIP PODJETJA.
Zgornje podatke nam pošljite na e-naslov: pisarna.mc@gmail.com

(ime zadeve: VIZITKA PODJETJA).
*Objava brezplačnih vizitk podjetij je namenjena podjetjem z območja občine
Šmartno ob Paki. Velikost vizitke podjetja bo obsegala 1/8 strani glasila ŠOP.

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
(Tone Pavček)

Srečno ter zdravo leto
2021 vam želi Vaška
skupnost Gorenje.
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PESTRO IN DRUŽABNO

Covid nam ni mogel do živega
Avtor: Emil Šterbenk, AMD-DLT Šmartno ob Paki Fotografija: Aleksander Grudnik
AMD Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki je eno najstarejših tovrstnih v Sloveniji, na kar smo še kako ponosni. Letos
je minilo 73 let, odkar nas vodijo v evidenci AMZS. Združuje nas zanimanje o vsem, kar je povezano s tehniko, prometom in
zgodovino. Kljub spoštljivi starosti društva smo stalno aktivni.
V zadnjih letih smo obnovili zgradbo, v kateri so naši društveni
prostori, uredili okolico in postavili nadstrešnico. Krona naših
prizadevanj je leta 2019 postavljen društveni muzej. Po novem
letu smo v njem začeli s filmskimi večeri. Ostali smo zgolj pri
prvem, na katerem se je predstavil Jože Napotnik. Februarja smo
organizirali letno skupščino, potem pa se je obseg druženj bistveno
zmanjšal. Če je bilo mogoče, smo se dobivali na rednih društvenih

(kontaktna številka za ogled: 031 318 644, Danilo Arčan). Koledar
smo uspeli izdati, sedaj pa že pripravljamo načrte za naslednje
leto, za katerega upamo, da nas bo vrnilo na običajne tirnice.

Vsem Šmarčankam in Šmarčanom želimo boljše
leto 2021 in računamo, da se bomo lahko več
družili. Se vidimo v muzeju, na filmskih večerih,
Pilihovem memorialu in še kje. Do takrat pa veliko
zdravja, sreče in veselja ter varno pot, kamorkoli
odhajate.
sestankih, večina tradicionalnih prireditev pa je odpadla. Ljubitelji
starodobnih koles smo skupaj s Kulturnico Gaberke 11. julija
organizirali srečanje. Dohodke, pridobljene s članarinami in
subvencijami, smo porabili za novo fasado društvene stavbe in
ob tem vgradili nova okna. S tem bomo znižali stroške ogrevanja
in obenem zmanjšali onesnaževanje zraka v središču naselja.
Računamo, da bomo muzej v letu 2021 spet odprli za obiskovalce

Srečanje ljubiteljev starodobnih koles je bilo dobro organizirano, partnerji
iz Kulturnice Gaberke so se odlično izkazali in tudi v bodoče nameravamo
sodelovati z njimi.

Prireditve ob dnevu reformacije in dnevu spomina na
mrtve v občini Šmartno ob Paki
Avtor: Jože Aristovnik, KO ZB Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv KO ZB Šmartno ob Paki
V občini Šmartno ob Paki sta ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve vsako leto dve tradicionalni prireditvi, spominsko
srečanje pri lovskem domu v Skornem 31. oktobra ter komemoracija pri centralnem spomeniku žrtvam NOB 1. novembra.
Letošnji prireditvi sta bili izvedeni v močno okrnjeni obliki, brez
navzočnosti publike in kulturnega programa. V skladu s tedaj
veljavnimi ukrepi v zvezi s koronavirusom smo se v Krajevni
organizaciji ZB Šmartno ob Paki poklonili spominu na žrtve
s polaganjem cvetja ob navzočnosti dveh praporščakov in
ob spremljavi pogrebne koračnice, predvajane s prenosnega
računalnika.
Cvetje smo položili pri naslednjih spominskih obeležjih:

−

pri spominski plošči žrtvam iz Skornega pri lovskem
domu,
− pri centralnem spomeniku žrtvam NOB v Šmartnem ob
Paki,
− pri spomeniku žrtvam 1. svetovne vojne pri cerkvi in
− pri spomeniku padlim borcem Tomšičeve brigade na
pokopališču.
Vence so položili Janko Avberšek, podžupan občine Šmartno ob
Paki, Bernarda Radoslovnik, predsednica vaške skupnosti Skorno,
Marko Rutnik, predsednik vaške skupnosti Šmartno ob Paki in Jože
JANUAR, FEBRUAR 2021

Aristovnik, predsednik Krajevne organizacije ZB. Pri polaganju
cvetja sta sodelovala praporščaka Franc Poprask z državno zastavo
in Ivan Merzlak s praporom Zveze borcev.
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Kletar leta 2020
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Tudi letos bi morali v okviru praznovanja občinskega praznika podeliti naziv kletar leta, vendar ga zaradi covida-19 nismo
uspeli. To bomo izvedli na prvi možni prireditvi društva. Kletar leta postane članica ali član Društva vinogradnikov Šmartno ob
Paki, ki na društvenem ocenjevanju vin doseže najvišje povprečje treh vin normalne trgatve.
kletar leta, ki ga je ponovno pridobil v letih 2016 in 2017 in tako
prejel ključ v trajno last.
Jože Kugler pravi, da brez pomoči družine ne bi dosegel tega
naziva, saj mu vsi člani družine radi pomagajo pri delu v vinogradu
in ga spodbujajo pri pridelavi kvalitetnega vina. Delo v vinogradu
zahteva celega človeka, z naravo pa je treba znati sodelovati, da ta
omogoča čim boljši pridelek, ki je osnova za kvalitetno vino. Vse
od upokojitve mu daje vinograd veliko zadovoljstvo, vzame pa mu
tudi skoraj ves prosti čas, a mu je to v veliko veselje, kar se izraža
tudi v njegovih vinih. Leta 2018 je Jože zgradil novo klet, ki je
najsodobnejša in najlepša na našem območju, s tem pa je pridobil
tudi nove prostore za degustacije vin. V letošnjem letu je nabavil
goseničarja, ki mu bo vsekakor prihranil ogromno fizičnega dela
in mu tako omogočil, da bo lahko več časa posvetil kletarjenju,
raznim hobijem in tudi svoji družini, ki mu vseskozi pomaga pri
njegovem najljubšem delu – vinogradništvu.
V letu 2020 je naziv kletar leta prejel Jože Kugler iz Malega Vrha,
in sicer že četrtič. Jože Kugler se z vinogradništvom ukvarja od
leta 1990 in ima v svojem vinogradu okoli 1800 trsov sort kerner,
rumeni muškat, chardonnay, laški rizling, sauvignon, modri pinot
in zweigelt. Na društvenih ocenjevanjih vin je prejel zelo visoke
ocene, najvišjo za sauvignon leta 2012 18,62 točke, letos pa 18,37
točke, za chardonnay 18,37 točke in za rumeni muškat 18,30 točke,
kar njegova vina uvršča med najvišje ocenjena vina normalne
trgatve.

Želimo mu še veliko uspešnih letin in kvalitetnih vin, ter veliko
zadovoljstva pri delu v vinogradu in kletarjenju vina.

V letih 2010, 2012, 2016, 2017 in 2019 je na društvenem ocenjevanju
vin prejel naziv šampion za najvišje ocenjeno belo vino, leta 2020
pa je prejel naziv prvak sorte za chardonnay, sauvignon in rumeni
muškat. V letu 2015 mu je bil dodeljen dolgo pričakovani naziv

Kolega Franc Šmerc prejel čebelarsko odlikovanje
Avtor: Marko Drev, ČD Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv ČD Šmartno ob Paki
V senci koronavirusa je dolgoletni čebelar Franc Šmerc 7. marca 2020 prejel najvišje odlikovanje Čebelarske zveze Slovenije –
odličje Antona Janše I. stopnje. Tako je postal tretji šmarški čebelar s tem odličjem. Pred njim sta ga prejela tudi Ignac Ježovnik
in Franc Drev.
Franc, s svojim delom na področju čebelarstva in tudi drugod si pokazal
ogromno znanja in vložil veliko truda, zato si si odličje pošteno zaslužil.
Veseli me, da sem bil del tvoje zelo uspešne poti tudi jaz. Želim ti, da še
naprej uživaš v druženju s svojimi čebelami, predajaš znanje ostalim
čebelarjem in sam uspešno čebelariš.
S čebelarskim pozdravom – naj medi!

JANUAR, FEBRUAR 2021
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Ne, mi se ne damo
Avtor: Marjana Boruta, KD Gorenje Fotografija: arhiv KD Gorenje
Naše kulturno društvo je tako kot vsako leto tudi leto 2020 začelo z velikim navdušenjem. Premiera igre Denar z neba je bila
uspešna. Vabila na gostovanja so kar deževala in vse je kazalo, da bo igra imela veliko ponovitev. Od premiere januarja pa do
meseca marca je bilo kar pet ponovitev.
strokovni ekskurziji sploh ne govorimo. Vse je
nenadoma obstalo. Dobro, smo si rekli. Držali se
bomo navodil in ni vrag, da ne bo minilo. Bomo pa
v jeseni nadoknadili in že smo delali načrte, kaj vse
bomo takrat postorili. Komaj smo začeli z vajami,
pripravami, je spet udarilo. Spet karantena. Tale
covid-19 nas je popolnoma onesposobil. Ampak
mi se ne damo. Če v letošnjem letu nismo mogli
uresničiti vseh načrtov, jih bomo pa drugo leto. Saj
pravijo, da za dežjem vedno posije sonce, in prav
gotovo bo ta virus izgubil svojo moč. Spet se bomo
nasmejali ob naši igri, šli na pohod, se družili na
občnem zboru in si ogledali predstavo v Letnem
gledališču Studenec. Tudi na strokovno ekskurzijo
bomo šli in ob koncu leta naše najmlajše razveselili
s pravljičnimi uricami in obiskom Božička. Pa še
kaj bomo pripravili. Ne, mi se ne damo. Načrti za
prihodnje leto so že na mizi in zagotovo jih bomo
uresničili. Do takrat pa SREČNO!

Tradicionalni pohod je bil po udeležbi daleč nad pričakovanji.
Kulturni program na pohodu je bil posvečen Adamu Bohoriču,
saj je bilo leto 2020 Bohoričevo leto. Tako naj bi od februarja do
novembra z vrsto prireditev odkrivali njegovo vlogo v slovenski
kulturni zgodovini in o njegovem delu. Poleg slovnice, nad katero
nismo vsi prav navdušeni, je sestavil berilo Ljubljanska začetnica,
slovarček in otroško Biblijo.
Začeli smo tudi s pripravami na občni zbor društva. Razmišljali
smo, kam bi člane popeljali na strokovno ekskurzijo, zanimalo nas
je, kaj so pripravili v Letnem gledališču Studenec. Polni smo bili
delovnega elana, ki nam ga je dala uspela predstava Denar z neba.
Potem pa – KARANTENA. Virus je udaril nenadoma in nam prekrižal
vse načrte. Tako rekoč čez noč smo odpovedali občni zbor društva,
odpovedana so bila vsa gostovanja, vsa druženja, da o kakšni

Leto, ki prihaja, naj bo polno
zdravja in veselja.
Da bi se družili ob knjigah in
tudi drug z drugim.
Da bi nazdravili sami sebi in
tudi s prijatelji. Da bi še naprej
znali ceniti to, kar imamo, in da
bi prišli v naš kulturni dom,
obljubite že sedaj z "bom" :)
Srečno 2021 vam želi
Kulturno društvo Gorenje

Po praznikih diši
Avtor: Boža Polak, TD Šmartno ob Paki Fotografija: Boža Polak
Leta 2010 se je Turistično društvo Šmartno ob Paki pridružilo akciji časopisa Nedelo »Pecivo zate«. Namen akcije je zbrati pecivo
za matere in otroke v materinskih domovih, zatočiščih in kriznih centrih.
Po vzoru te akcije je društvo v sodelovanju s Škofijsko Karitas – bo še lepše dišalo, si lahko sami pripravite mešanico začimb, ki je
Šmartno ob Paki pripravilo pecivo, s katerim so predstavniki sicer značilna za kekse speculaas. Ti keksi izvirajo z Nizozemske in
Karitasa obdarili naše starejše občane. Žal je letos zaradi nam iz Belgije in jih še danes tradicionalno pečejo na večer pred svetim
vsem znanih razmer priprava peciva odpadla.
Miklavžem. Za oblikovanje piškotov uporabljajo izrezljane lesene
modelčke. Mešanico začimb lahko preprosto dodate tudi testu za
December je mesec, ko v naših domovih zadiši po prazničnem medenjake ali biskvitnemu testu.
pecivu. Za božični večer je na mizi običajno orehova potica, za
novo leto pa drobno pecivo. Še imate čas, da ga pripravite. Da
JANUAR, FEBRUAR 2021
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Kako pripravimo mešanico začimb speculaas
Za mešanico potrebujete sedem žličk cimeta, eno žličko
muškatnega oreščka, pol žličke kardamoma, eno žličko pimenta,
pol žličke komarčka, pol žličke janeža, pol žličke ingverja in
pol žličke popra. Sestavine zmeljite v kavnem mlinčku tik pred
uporabo. Za približno pol kilograma testa potrebujete eno veliko
žlice mešanice, lahko tudi več, če želite izrazitejši okus. Zraven si
pripravite čaj iz svežega ingverja, cimeta, klinčkov, zvezdastega
janeža, kardamoma, suhega sadja, šipka in melise.
Običajno spečemo več peciva, kot ga potrebujemo. Polagam vam
na srce – potrkajte na vrata tistih, ki so osamljeni, prav gotovo se
bodo razveselili vašega peciva.

Vstop v adventni čas
Avtor: Boža Polak, TD Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv TD Šmartno ob Paki
Po Martinovem nastopi čas teme. Dnevi so običajno megleni, vedno krajši, večeri in noči pa vedno daljše. Narava v tem času
počiva. V temen in mrtev čas leta je krščanstvo prineslo nekaj luči. Štiri nedelje pred božičem vstopimo kristjani v adventni čas,
v katerem se že od nekdaj pripravljamo na božič.
Že nekaj let je v Šmartnem ob Paki tradicija, da adventni venec,
ki krasi ploščad pred občino, pripravi ena izmed vaških skupnosti.
Letos je venec pripravila VS Slatina. Žal zaradi trenutne situacije
dogodek ni potekal tako kot prejšnja leta. Na blagoslovu venca so
bili prisotni le župnik Ivan Napret, ki je blagoslovil venec, župan
občine Janko Kopušar, predstavnica VS Slatina Majda Drev Kumer
in predsednica turističnega društva Boža Polak. Z blagoslovom
venca in prižigom prve svečke smo tudi v Šmartnem ob Paki
simbolično stopili v adventni čas.
Simbol adventa, ki se je skozi stoletja izoblikoval v krščanski
tradiciji, je adventni venec, spleten iz zelenja, ki ga krasijo štiri
sveče. Korenine adventnega venca segajo v obdobje antike, ko je
bil venec simbol zmage in časti in so ga okoli vratu nosili bojevniki,
danes pa je znak izkazovanja časti gospodu, ki prihaja. Osnovni
elementi na vencu so krog, sveče in zelenje. Krog je osnova
geometrije, astronomije in astrologije. Je brez začetka in konca
in je simbol večnosti in neskončnosti. Sredi zelenja so štiri sveče,
ki jih prižigamo postopoma. Sveče simbolizirajo luč in svetlobo,
ki narašča iz tedna v teden, prav naraščanje luči pa pomeni rast Holm je zapisal, da za božič vse poti vodijo domov. Zato si v tem
dobrega v življenju. Simbolizirajo tudi štiri elemente, štiri strani času vzemimo čas zase in se posvetimo tistim, s katerimi živimo.
V naših domovih naj zadiši po kadilu,
neba, štiri evangeliste, štiri letne
sveže pečeni potici, božičnem kruhu.
čase. Naraščanje svetlobe iz tedna
Kadila, ogenj in blagoslovljena voda
v teden nas spominja na Jezusa,
ki predstavlja svetlobo, ki nas V imenu Turističnega društva Šmartno ob naj naše domove, živali in polja
obvarujejo pred nesrečo in zlim ter
bo rešila teme in nam prinaša
Paki vam želim, da bo leto 2021 najlepše leto, prikličejo k hiši blagostanje, zdravje in
upanje in rešitev. Zelenje na vencu
– zimzelen, božji les, mah, bela z veliko sonca, z mnogo sreče, naj z uspehi bo dobro letino.
omela, smrečje, ponekod tudi prežeto, naj pride v miru in v miru se izteče.
Vse dni naj v naših domovih in v naših
tisa, cedra in oreščki – predstavlja
srcih gori ogenj, ki prinaša v naše
neprekinjeni ciklus življenja in
domove in v nas svetlobo in blaginjo,
nam daje upanje, da prihaja med
v ospredju pa naj bodo ne samo v teh
nas življenje, in upanje, da bo tema premagana, da kmalu pride
pomlad in z njo nova rast. V krščanstvu je posebej simboličen božji dneh, ampak vse leto človeške vrednote, na katere največkrat
pozabimo: ljubezen, spoštovanje in sočutje.
les, njegov bodičast list spominja na Kristusovo krono in trnje.
JANUAR, FEBRUAR 2021
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PoZdrav in voščilo ljubiteljem kulture
Avtor: Mateja Potočnik, KD Šmartno ob Paki
Precej drugačno, nenavadno in nepričakovano leto se izteka. Za malokoga res uspešno, za kulturo pa zelo nehvaležno.
Če pogledamo nazaj, smo kulturniki od konca lanskega leta
vendarle izpeljali nekaj dogodkov, ki so popestrili dogajanje v
našem kraju: Čas velikih pričakovanj, Gledališke večere, otvoritev
razstave v grafiki, virtualno proslavo ob dnevu državnosti; a tu se
naštevanje že konča. Res je, tudi prostovoljnemu umetniškemu
ustvarjanju letošnje leto ni bilo naklonjeno.

Čeprav menim, da nas bo na nek način vendarle zaznamovalo, pa
verjamem, da nas bo tudi povezalo in pokazalo nove priložnosti
za prihodnje dogodke in prireditve. Morda pa se bomo morali tudi
»prostovoljci« prilagoditi drugačnemu načinu priprave prireditev
in bolj (iz)koristiti ter več vlagati v informacijsko tehnologijo? A
ustvarjalci še kako potrebujemo odzive publike »v živo«, pa četudi
na razdalji 2 metrov.

Bi pa želela preko tega zapisa
Kakorkoli že, težko je (na)
vsem
ljubiteljem
kulture
povedati, kaj bo prinesla
sporočiti, da nam to ni vzelo
Vsem bralcem in bralkam želim, da bi v
prihodnost, zato se učimo iz
volje in idej. Morda je, le za
prihajajočem letu spoznali prave poti,
preteklosti in verjemimo v
krajši čas, komu celo ustrezalo,
sedanjost ter mislimo najboljše
da si malo »odpočije« od vseh
prave ljudi, storili prave reči in v sebi in
za prihodnost. Zgodovina
dogodkov in si je tako vzel
drugih našli le dobre stvari. Vesele, zdrave
nas uči, da je kultura veliko
več časa zase, za svoje bližnje
in mirne praznike ter srečno novo leto
prispevala k združevanju
in za stvari, ki jih je vedno
2021!
in povezovanju ljudi ter k
postavljal na stranski tir. Ker je
zavedanju, da smo le skupaj
zdravje na prvem mestu, smo
močnejši. Zato si želim, da tudi
se tudi kulturniki prilagodili
in upoštevali priporočila strokovnjakov; v upanju, da se izredna v teh časih ne bi pozabili na kulturo pa četudi samo tako, da sami
situacija čim prej konča in bomo lahko ponovno zadihali s polnimi ali v krogu družine kaj zapojemo, (komu) kaj napišemo, zaigramo
pljuči ter nadaljevali z umetniškim ustvarjanjem, ki za večino ali se naučimo igrati na inštrument, pripravimo lutkovno predstavo
predstavlja predvsem »hrano za dušo« in odmik od vsakdanjih ali zaplešemo. Karkoli, samo da nas malo razvedri, nasmeji in nam
obveznosti. Tudi to nenavadno obdobje se bo enkrat končalo. dan ali večer popestri.

Vabilo na tradicionalni božično-novoletni koncert ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
Avtor: MePZ Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MePZ Šmartno ob Paki
Drugačen čas je letos prišel med nas. Daleč smo, a vendar skupaj. V krogu tistih, ki so nam najbližje. In toliko bolj je v takem
času pomembno, da si predamo sporočilo ljubezni in dobrih želja. Želja, ki jih nosi december.
Praznični čas bomo letos res preživeli malce drugače, a zato morda
v pravem duhu božičnih in novoletnih dni.
Nekaj pa se ne bo spremenilo. Mešani pevski zbor Šmartno ob Paki
tudi letos ne bo izpustil tradicionalnega božično-novoletnega
koncerta ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Vabimo vas, da se nam v soboto, 26. decembra, ob 19. uri
pridružite na Facebook strani MePZ Šmartno ob Paki, kjer se bo
odvijala spletna proslava. S svojim govorom nas bo počastil tudi
župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar.

Naj nam letošnje leto preda sporočilo ljubezni
in hvaležnosti. Naj prinese zavedanje, da ni vse
samoumevno. In naj bo leto, ki prihaja, polno
optimizma, zdravja in novega zagona za lepše
dni.
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Prošnja PGD Šmartno ob Paki
Avtor: PGD Šmartno ob Paki
Pred nami je praznični čas. Čas, ko vas gasilci obiščemo z gasilskimi koledarji in vam zaželimo vse dobro. Letos bo ta dolgoletna
gasilska tradicija zaradi nam vsem dobro znanega virusa žal prekinjena.
Skrb za vaše in naše zdravje mora biti na prvem mestu, kljub temu
da vaša donacija ob koncu leta predstavlja velik vir dohodka za
delovanje društva in zagotavljanje operativne pripravljenosti
naših članov. Na vas se obračamo s prošnjo, da nas tudi v teh časih
podprete in nam izkažete podporo z donacijo na naš transakcijski
račun (»DONACIJA« TRR: SI56 6100-0001-6343-974). Hvala!

Želimo vam mirne in blagoslovljene božične
praznike. V letu, ki prihaja, pa obilico zdravja, sreče
in strpnosti drug z drugim.

Kljub trenutnim razmeram gledamo v prihodnost pozitivno. Z
upoštevanjem ukrepov pazimo na lastno zdravje in zdravje naših
najbližjih. Preživimo praznike v krogu svoje družine, ki je naš
največji zaklad.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Šmarški planinci v letu 2020
Avtor: Danilo Verzelak, PD Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv PD Šmartno ob Paki
Kljub epidemiji covid-19 in vladnim omejitvam smo bili letos zelo uspešni. Letni načrt smo prilagodili nastalim razmeram in
opravili še več del, kot smo jih prvotno načrtovali.
Planinska zveza Slovenije že tretje leto zapored organizira akcijo
Slovenija planinari. Tudi naše društvo sodeluje v tej vseslovenski
akciji, uspeli smo realizirati vse tri pohode, žal pa je bila udeležba
zaradi aktualnih ukrepov manjša, kot smo si želeli. Najbolj nam je
žal za okrnjeno izvedbo pohoda po Martinovi poti 31. oktobra, ko
smo še teh petnajst udeležencev morali razdeliti na tri skupine.
Zaradi prepovedi prehajanja občinskih meja pa udeležencev iz
drugih društev sploh ni bilo. Upamo, da bo v letu 2021 drugače.

Začetek leta s prvim tradicionalnim izletom na Smrekovec 2.
januarja je obetal dobro udeležbo in zanimanje za naše izlete,
saj se nas je zbralo kar triindvajset. Tradicionalni zimski pohod na
Peco februarja zahteva kar precej fizične moči in se ga udeležijo le
najbolj kondicijsko pripravljeni. Tudi letos ni bilo drugače – osem
udeležencev.
V marcu pa smo se soočili z izbruhom koronavirusa. Sledili smo
navodilom vlade, NIJZ in PZS ter program dela prilagodili novim
razmeram. Izletov po planu dela nismo izvajali, smo pa bili zelo
aktivni s pohodi v manjših skupinah na različne cilje. Šele julija,
ko so se ukrepi malo sprostili, nam je uspelo izvesti tradicionalno
akcijo Varno v gore, ki jo vsako leto skupaj pripravljamo vsa
planinska društva Šaleške doline. Pripravili smo štiri ture različnih
težavnosti z izhodiščem v Logarski dolini, da so bile primerne za
vse starostne skupine. Ker nas je bilo malo več kot petdeset, je
tradicionalna skupna malica in veselo druženje zaradi upoštevanja
navodil žal odpadlo. Vseeno pa je bilo lepo in v letu 2021 bomo s
takšnim druženjem nadaljevali.

Ker je bila izvedba skupnih izletov okrnjena, smo zato poskrbeli
za večjo varnost pohodnikov na Martinovi poti. V treh akcijah smo
sanirali podhod pod Lokoviškim mostom. Obnovili in dogradili
stopnice nad Jugom proti Gori Oljki, zamenjali dotrajano leseno
ograjo na dobro obiskanem parkirišču ob železnici v Rečici ob
Paki. Od spomladi do jeseni smo skrbeli tudi za košnjo trave in
čistočo v Martinovi vasi ter na Martinovi poti in delu Savinjske
planinske poti.
Klub omenjenim težavam ocenjujemo, da smo v letošnjem letu
dobro delali. Zahvaljujemo se vsem članom za trud in pomoč pri
izvedbi vseh delovnih akcij in udeležbi na realiziranih izletih.
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Delo Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje
Avtor: Urška Jakop, MDGN Velenje Fotografija: arhiv MDGN Velenje
Delovanje v letu 2020, zaznamovanem z epidemijo koronavirusa.
ob Paki, redno se udeležujejo naših aktivnosti. Izvedli smo
naslednja predavanja: potopisno o Bosni, o energijah, eteričnih
oljih, žalovanju, o odnosih, varnem planinarjenju, o polževem
vsadku in o tem, kako čustva vplivajo na naše zdravje. Izvedli smo
strokovno ekskurzijo z družabnim srečanjem ter si ogledali AMZS
Center varne vožnje Vransko.
V okviru informativne dejavnosti smo člane in tudi širšo javnost
informirali o vseh novostih, pomembnih za njihovo problematiko.
Izdali smo tudi glasilo, v katerem so vključene vse aktivnosti
društva. Sodelovali smo tudi z lokalnimi mediji in širili našo
prepoznavnost.

Skupinska fotografija po ogledu samostanske knjižnice v Nazarjah.

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je samostojna,
neprofitna invalidska organizacija s statusom društva, ki deluje v
javnem interesu ter si prizadeva za enakopraven položaj in pravice
gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom.
V društvu se za osebe z okvaro sluha izvajajo posebni socialni
programi in ostali projekti, ki jih uporabniki soustvarjajo in so
odsev njihovih posebnih potreb.
V letu 2020 smo izvajali štiri posebne socialne programe, v okviru
katerih smo izvedli številne aktivnosti. Zaradi epidemije in pojava
novega koronavirusa smo delo društva prilagodili nastali situaciji.
Na določenih področjih, kjer so se pojavile potrebe, smo delali še
več kot po navadi. Določene aktivnosti smo morali odpovedati
oziroma jih prilagoditi tako, da smo lahko upoštevali priporočila
NIJZ in vse ukrepe. Trudili smo se, da smo svoje delo, kolikor se
je dalo, opravljali nemoteno in da člani niso preveč čutili vpliva
epidemije.
Najobsežnejši program je Usposabljanje za aktivno življenje in
delo in preprečevanje socialne izključenosti oseb z okvaro sluha. V
okviru programa smo nudili osebno pomoč pri soočanju s stiskami
in težavami, spremstvo in pomoč pri urejanju zadev, uveljavljanju
pravic. V poletnem času smo obiskali tudi občane občine Šmartno

Na področju kulture smo obeležili kulturne praznike, izvajali
različne ustvarjalne delavnice, bili dejavni na področju gledališča
gluhih. Izvedli smo naslednje aktivnosti: voden ogled Velenja,
prireditev ob dnevu žena, ogled šaleškega gradu, vožnja s pletno,
izdelava darilnih vrečk in delavnice ustvarjanja z glino.

Naj vam novo leto prinese čim več lepih stvari,
naj bodo pozabljeni vsi dvomi in skrbi.
Uspeh naj vam povsod sledi,
zdravje, sreča, veselje, ljubezen
naj med vami tli!
MDGN Velenje vsem svojim članom in ostalim
bralcem želi vse dobro v prihajajočem letu.
Naši člani so bili aktivni tudi na področju športa. V tem času še
posebej veliko pozornosti namenjamo skrbi za dobro psihofizično
kondicijo. Dokler so razmere dovoljevale je potekala tedenska
rekreacija v OŠ Šmartno ob Paki, vodena vadba v Mozirju in Velenju,
izvedli smo tudi nekaj ostalih aktivnosti: smučanje v Avstriji,
pohod na Jakca in na Velenjski grad, tedenski pohodi okrog jezera.
Člani so sodelovali na ribiških tekmovanjih in nekaterih državnih
prvenstvih.

Obvestilo članom Društva upokojencev Šmartno ob Paki
Avtor: Avgust Reberšak, DU Šmartno ob Paki
Leto 2021 je za naše društvo volilno leto. Članom upravnih organov društva v tem letu poteče mandat.
Pozivamo vse naše člane, da predlagate kandidate za:
− novega predsednika društva,
− nove člane upravnega odbora,
− nove člane nadzornega sveta in
− nove člane častnega razsodišča.
JANUAR, FEBRUAR 2021

Predloge pošljite po elektronski pošti (naslov: du.smartnoobpaki@
gmail.com) ali običajni pošti (naslov: DU Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 37, 3327 Šmartno ob Paki ) ali pa jih predstavite osebno v
prostorih društva v času uradnih ur.
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Višegrajski krog
Avtor: Peter Podgoršek, Ferek, MK Packenstein Fotografija: arhiv MK Packenstein
… nadaljevanje iz prejšnje številke
Puščava in Krakov
Zajtrk sem izpustil, bil pa je več kot
spodoben glede na oslinjene podbradke
obedujočih. Sam težko kaj spravim vase
pred 10. uro in danes se nekako nisem želel
siliti. Pred 9. uro smo tako že drveli proti
Bledowski puščavi in jo v dobri uri in pol
tudi dosegli.

pivu ter nazadnje še obrok v slaščičarni. V
mraku še nekaj nakupovanje v neposredni
bližini hotela in razveseljujoča vest: eden
od »pozabljenih« v Budejovicah nas bo
vsak trenutek dohitel, drugi pa z zakrpano
pnevmatiko potuje proti Sloveniji. Današnji
in jutrišnji dan se gremo turiste in ne
motoriste.

V smeri proti Bratislavi je zaradi družinskih
obveznosti ob koncu tedna potegnil Gabro,
ki je bil tokrat prvič na daljšem potovanju z
nami in se je na svoji novi Yamahi XSR 900
res odlično vklopil v »packenčredo«. Srečno
pot domov! Za piko na i pa je svojega
Guzzija včeraj, po 450 km s Češke, doma
parkiral Ivan, se danes zjutraj presedel na
Diavela in se nam po 750 km ob 17. uri pred
penzionom na presenečenje večine spet
pridružil.
Zvečer smo si ogledali skakalnico, malo
posedeli ob pivu in si v izvrstni restavraciji
privoščili večerjo. Kako je natakarica
računala, nam ni jasno, ampak cene niso
bile omembe vredne. Jutri bo na vrsti krog
okoli Visokih Tater. Iz turistov bomo spet
postali motoristi.

Trije smo obujali spomin na lanski Maroko
in Romčij je korajžno pokazal asfaltnim
nevednežem, kako se »zagrezne« v sipini.
Pesek v Bledovski puščavi dosega tudi 70
m globine. Gre za eno od štirih evropskih
puščav, ki pa se počasi zarašča in izginja.
Poleg nas in nekaj radovednežev nam
družbo delajo osnovnošolske ekskurzije.
Malo fotografiranja in »gasa« proti Krakovu.
Ta del Poljske med Katowicami in Krakovom
je gospodarsko izjemno pomemben. Če
si želite vožnje po samotnih podeželskih
cestah, se ga raje izognite. Vsepovsod
promet, industrija, tovornjaki ... Zastojev
sicer ni, saj hitre obvoznice rešujejo
prometno omrežje. Malo po poldnevu
parkiramo pred velikim razkošnim hotelom
Metropolo Golden Tulip (17 € po osebi),
pomalicamo zaloge domačih slovenskih
mesnin, ki še vedno zavzemajo znatno
prostornino »kufrov« in vsak po svoje
»odkodrlajsamo« raziskovat mesto ob reki
Visli.
Lep kraj je Krakov. Najprej jo mahnemo
na mestni grad, potem okoli par cerkva,
na glavni mestni trg in nato počitek ob

Rudnik soli in Zakopane
Zjutraj potegnemo do rudnika soli
Wielzcka, ki leži skoraj v predmestju
Krakova. Sol so tukaj kopali od 13. stoletja
dalje, danes pa veličastni objekt služi
turističnemu namenu. Izraz veličastni
sem uporabil namenoma, saj gre resnično
za izjemno podzemno delo človeških
rok, ki obiskovalca navduši. Dobrih 20 €
vstopnine je v dveurnem ogledu vsekakor
vredno porabiti. Kljub posebnim ukrepom,
ki vključujejo tudi obvezno merjenje
temperature, je obisk na ponedeljkovo
dopoldne množičen. Mi smo se pridružili
angleško vodeni skupini in bili deležni res
kvalitetnega vodenja.
Popoldne se preko podeželja odpeljemo
proti jugu. Malico slovenskih mesnih
dobrot si privoščimo pri obnovljenem
gradu Dobczyce, ki nudi lep razgled na
jezero in okoliške griče. Potem nadaljujemo
proti jugu in pozno popoldne parkiramo
pred penzionom U Jakuba, nekaj km iz
centra Zakopanov, kjer nam za 2 nočitvi
zaračunajo le 21 € po osebi.

Krog po Tatrah in južni Poljski
Sreda nas je odpeljala na Slovaško – Poljski
krog s povratkom v izhodišče. Najprej smo
jo ubrali preko Morskega očesa na Slovaško
in v hitrem tempu prevozili Visoke Tatre.
Nadmorske višine teh planjav, ki jih krasijo
prostrani pašniki in smučarska središča,
dosegajo le dobrih 1000 m nad morjem.
Peljemo se v smeri Tatranska Javorina–
Visoke Tatre in pri kraju Muszyna ponovno
vstopimo na Poljsko.
Daljši postanek naredimo v turističnozdraviliškem mestu Krynica Zdroj, kjer
nas nasiti suha poljsko-slovenska malica.
Potem se fotografiramo pri popolnoma
leseni cerkvici iz 17. stoletja, v kraju Kwiaton.
Zgrajena je bila v pravoslavnem slogu in
kasneje preoblikovana v rimskokatoliški
stil. Ceste v tem delu ob poljsko-slovaški
meji so razmeroma prazne in lepo urejene.
Nadaljevali smo v smeri Grodeka nad
Dunajcem, obvozili jezero ter se preko
razgibanega, gričevnatega poljskega
podeželja usmerili nazaj proti Zakopanam.
V zadnjih kilometrih smo kljub gostemu
prometu le rahlo poškropljeni pobegnili
močnejši plohi. Po 340 km smo parkirali
pred penzionom in zaključili v isti
»muzikalični« krčmi kot sinoči.
Se nadaljuje …
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Voščilo odbora VS Slatina in vabilo na ogled jaslic
Avtor: odbor VS Slatina Fotografija: Barbara Mumelj
Ob iztekajočem se letu vam odbor vaške skupnosti Slatina želi lepe praznike in srečno novo leto. Vabimo vas tudi na ogled jaslic
pod vikend družine Šegula-Stakne.
To leto nam je tudi pokazalo, kako solidarni znamo biti en do
drugega, kako vredno je imeti soseda, ki gre namesto tebe po
kruh, ti odstopi kvas ali ti po hudi uri pomaga počistiti razdejanje,
ki ga za seboj pusti divjanje narave. Spoznali smo, da sosed sosedu
še vedno zna ponuditi roko.
Na žalost pa nam je virus precej okrnil tudi družbeno življenje.
Vsakoletnega, zdaj že tradicionalnega druženja ob jaslicah to leto
na žalost ne bo, vas pa kljub temu vabimo, da si jaslice ogledate
pod vikendom družine Šegula-Stakne.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri postavitvi jaslic,
še posebej družini Šegula-Stakne za prostor in električno energijo.
Prav tako bi se radi zahvalili vsem, ki skozi celo leto pomagate, da
je v naši mali vasici lepše, boljše, predvsem pa, da znate pomagati
sovaščanom v stiski.
H koncu gre leto 2020. To je bilo leto, v katerem so v naši vaški
skupnosti močen pečat pustili novi virus in močni julijski nevihti.
Spremenil se nam je ustaljeni ritem življenja, marsikateri plan je
šel po zlu, stopiti smo morali korak nazaj. Mogoče pa nam je ta
korak nazaj samo omogočil, da pogledamo, kaj vse imamo, kako
vse jemljemo za samoumevno, da resnično cenimo to, kar nam je
v življenju pomembno, ali pa nam je dal priložnost, da mogoče
naredimo deset korakov v smer, ki je drugače ne bi ubrali.

Vsem Slatinčankam, Slatinčanom in vsem
občanom občine Šmartno ob Paki ob prihajajočih
praznikih in v novem letu želimo veliko zdravja,
uspeha, sreče in da nam novo leto prinese tisti
občutek normalnosti, ki ga večinoma ne opazimo,
letos pa zelo pogrešamo. Srečno 2021!

Rečiški video adventni koledar
Avtor: odbor VS Rečica ob Paki Fotografija: arhiv VS Rečica ob Paki
December je navadno prav gotovo eden izmed najlepših mesecev v letu. Okrašene ulice in hiše, prav posebne, čarobne vonjave
v kuhinjah, mize, polne dobrot, obiski naših najbližjih, obdarovanja, … Vse to so čari decembra.
Letošnji december ali bolje rečeno celotno leto 2020 pa je
drugačno. Soočamo se s pandemijo novega koronavirusa, naš
vsakdan pa krojijo ukrepi, ki varujejo naše zdravje, a nam hkrati
omejujejo gibanje in druženje. Ker smo ljudje socialna bitja,
potrebujemo pogovor, družbo, objeme in bližino naših najdražjih.

Vsi prispevki so bili posneti v skladu z ukrepi NIJZ ali
pa so jih vaščani posneli sami.
V letošnjem letu je tako žal odpadla večina javnih dogodkov,
prireditev, osebnih praznovanj, potovanj, veliko babic in dedkov že
dolgo ni slišalo čebljanja svojih vnukov v svojem domu ali objelo
svojih najdražjih. V Vaški skupnosti Rečica ob Paki verjamemo, da
se lahko povežemo tudi v teh časih. Ker druženj nismo in žal še
lep čas ne bomo mogli pripraviti, se je utrnila ideja o rečiškem
JANUAR, FEBRUAR 2021

adventnem video koledarju, v kateremu bi naši vaščani delili svoje
decembrske misli z ostalimi vaščani. Želeli smo razbiti monotonost
trenutnega časa in ponesti v domove pozitivno energijo in toplino
prazničnih želja.
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Nad odzivom smo prijetno presenečeni, lahko celo rečemo, da so naša pričakovanja presežena.
Rečičani in Rečičanke z veseljem sodelujejo pri pripravi videoposnetkov, pozdravljajo idejo in si z
veseljem ogledujejo, komentirajo in delijo adventni koledar, ki ga dnevno objavljamo na socialnem
omrežju Facebook – na strani VS Rečica in v skupini Šmartno – moj kraj. Tudi ustvarjalci koledarja
smo izredno zadovoljni s trudom vsakega sodelujočega vaščana in vedno znova ugotavljamo, da
se med nami skrivajo resnični talenti, tako na literarnem, kot tudi glasbenem področju, ne glede na
starostno skupino. Na snemanjih smo doživeli veliko smeha in zabavnih anekdot, zato bo ta projekt
zagotovo vsem ostal v prijetnem spominu.
Dragi Rečičani in Rečičanke, iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste s svojimi prispevki soustvarjali naš
video adventni koledar, in vsem, ki ste nas z veseljem spremljali. Za nami je naporno leto, a nabrali
smo ogromno novih izkušenj, da v novo leto stopimo močnejši.

VS Paška vas skozi leto 2020
Avtor: Klemen Ježovnik in Mojca Kumar, VS Paška vas Fotografija: arhiv VS Paška vas
V vaški skupnosti Paška vas smo bili v tem letu aktivni razmeram primerno. Ker je bilo druženje omejeno, dogodkov, ki smo jih
imeli v načrtu to leto, žal ni bilo mogoče izvesti.
Smo pa zato toliko bolj zadovoljni, da sta se uredila dva dela ceste
skozi Paško vas. En malo krajši – na začetku Paške vasi, drugi pa

daljši, kjer se je cesta proti Slatinam tudi razširila. Na tem mestu
se zahvaljujemo Občini Šmartno ob Paki za sodelovanje in vsem
vaščanom za potrpežljivost med potekom del. Komaj smo čakali
otvoritev in druženje vaščanov, vendar smo jo morali zaradi

Vsem vaščanom in občanom naše občine želimo
miren božič, v letu 2021 pa čim več zdravja,
čarobnih trenutkov in drobnih uresničenih želja.
omejitev zbiranja preložiti na leto 2021. Bo pa prihodnje leto
toliko bolj bogato na področju druženja in dogodkov v naši vasi,
saj so tudi paški gasilci praznovanje ob letošnji 100‑letnici PGD
Paška vas prestavili na drugo leto.
V začetku decembra smo našo vas praznično okrasili, v teh dneh
pa smo postavili še tradicionalne jaslice na vasi, ki dajo praznikom
poseben čar.
NE SME MIMO VAS

Napovedujemo spletni prireditvi
DECEMBER
Sobota, 26. december,
19:00, Facebook stran MePZ Šmartno ob Paki
Spletni tradicionalni božično-novoletni koncerti ob dnevu
samostojnosti in enotnosti, MePZ Šmartno ob Paki

JANUAR
Petek, 1. januar,
12:00, družbena omrežja in spletni strani Občine Šmartno ob Paki
in MC Šmartno ob Paki
Spletni Pozdrav novemu letu; k(o)ronika leta 2020, razglasitev naj
osebnosti, čestitka in zdravljica župana, Občina Šmartno ob Paki
in MC Šmartno ob Paki

JANUAR, FEBRUAR 2021
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Šmarška k(o)ronika 2020
Avtor: Franc Kačičnik – Anti Ilustracije: Jože Napotnik – Zimek

Zima, zima bela
nam je skoraj župana vzela.
A župan je mož taprav,
hitro se je spet pobral.

Nova vlada in koronavirus
nam življenje spremeni.
Celo pot na Goro Oljko
so nam prepovedali.
Zdaj tudi z vlakom
in Marjanom Knezom
ne mor'mo vozit' se po svet',
ker to nam korona preprečuje,
doma le moramo čepet.
Turizem v Šmartnem se razvija,
turisti hitijo z vseh strani.
Tam, kjer včasih hmelj je rasel,
zdaj krasno jezero leži.

Zdravico 2020 podžupan je izpeljal,
nam kozarce in šampanjca
na stroške je občine dal.
Ana smuča v Kranjski Gori,
vsi Šmarčani gremo tja,
avtobus je bil nabasan,
mal'ca ostala je doma.
Iz Šmartnega proti Paški vasi
novo cesto smo zgradili,
na okolico ob cesti
smo pa malo pozabili.
Zid stoji v kraju šmarškem,
vrh dviguje svoj v oblake,
pri zavijanju levo, desno
lahko pride do napake.

Ob neurju v Rečici
Tišlerjeva lipa pade.
Tudi na strehah veter
pustil hude je sledi.
Vsak priskoči in pomaga,
solidarnost še živi.
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Bolj kot letošnja neurja
pot k Baronu jih razburja.
Je potrebna tako široka špura,
da mladina s skuterji se fura.
Kulturno društvo iz Gorenja
v poduk nam igro da,
naučijo nas prav hitro,
kako DENAR LETI Z NEBA.

MED LJUDMI

100 let gasilstva v Paški vasi
bi moral' letos praznovat',
pa jim korona štrene zmeša,
preložit treba bo napad.
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Pogačar, Roglič, Timi Gajser
kamor koli se spustijo,
prva mesta in medalje
drugim vzeti ne pustijo.
V MC-ju slavni ČUKI
pravil so novih se držali,
žal le tistim so igrali,
ki razdaljo pravo so držali.
Volitve v Ameriki so se končale,
čestitke pošilja celi svet,
le predsednik naše vlade pravi:
TREBA BO ŠE ENKRAT ŠTET.

Nogomet v Šmartnem
zelo napreduje,
a NAFTA vseeno
10 komadov nam nasuje.
Občinski praznik za Martina
nismo mogl' praznovat,
gospod župnik za boljše leto
na You Tube je moral
mašo brat'.

Pred MC-jem zaradi korone
se nam ne dovolijo zbrat',
zato pa tole kroniko
sami morate si brat'.
Če vam v kroniki kaj ne paše,
letos kriva sta že dva,
dobro oba poznate,
za obračun sta že pripravljena.
Mnogo zdravja, brez korone,
osebne sreče, dobrih dni,
eden s čopičem,
eden s kulijem
SREČNO NOVO VAM ŽELI!

JANUAR, FEBRUAR 2021
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Šola na daljavo, pa vendar tudi od blizu
Avtor: Katarina Čokl, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
Letošnje šolsko leto smo začeli optimistično, saj smo se vsi, tako učitelji kot učenci, z velikim veseljem vrnili med šolske zidove,
vendar pa medsebojno druženje znotraj naše sončne šole zaradi razmer, v katerih smo se znašli, ni trajalo dolgo.
Učitelji in učenci smo se namreč že pred jesenskimi počitnicami staršev in predvsem prejemnikov teh pisem, saj smo marsikomu
ponovno začeli gledati prek računalniških zaslonov, kar pa polepšali dan, če že ne ves mesec december. Poleg tega se lahko
pohvalimo še s tem, da je naša šola z mesecem
zagotovo ne more nadomestiti pristnega
odnosa v živo, ki ga imamo sicer v učilnicah.
V prihajajočih prazničnih dneh novembrom postala tudi kandidatka za
članico UNESCO šol.
Kljub temu pa smo pouk na daljavo začeli
pripravljeni in razen kakšnih tehničnih težav, vam želimo obilo notranjega
ki so se pokazale in ki smo jih že bolj ali manj miru, v letu 2021 pa zdravja, Skratka – kljub čudnim časom ohranjamo in
uspešno rešili, le-tega uspešno nadaljujemo sreče in osebnega zadovoljstva. nadaljujemo svoje poslanstvo, ki ga imamo
že poldrugi mesec. Na žalost smo se sicer
kot šola, ob tem pa skrbimo tudi za to, da ne
Srečno!
morali odreči marsikateri načrtovani
pozabimo na vrednote, kot so znanje, zdravje,
dejavnosti, ki bi jo izpeljali v normalnih
uspeh, spoštovanje, prijaznost in srčnost.
pogojih, vseeno pa tudi tako na daljavo izvajamo različne dneve Ob tem nas spremlja misel Johna Wesleya, ki pravi »Delaj dobro,
dejavnosti, katere lahko spremljate na naši šolski spletni strani. kolikor moreš, z vsemi sredstvi, ki jih premoreš, na vse načine, ki jih
Med najodmevnejšimi zagotovo velja omeniti projekt Pišemo zmoreš, na vseh krajih, kjer lahko, vsem ljudem, ki jih dosežeš, tako
prijazna pisma, ki je naletel na izjemno pozitiven odziv učencev, dolgo kot zmoreš.«

Pišemo prijazna pisma
Avtor: Mojca A. Juras, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki Fotografija: osebni arhiv
Na naši šoli smo pred mesecem dni pričeli z enim zagotovo najbolj srčnih projektov in napisali, prejeli, pregledali in odposlali
že več kot 500 z roko napisanih pisem.
In na roko napisano pismo, najdeno med kupom nepotrebnih
reklam in svežnjem nezaželenih položnic zasije kot sončni žarek.
Naše misli, dobre želje, prijazne besede, preoblečene v prijazno
pismo tako že mesec dni iščejo in najdejo pot do osamljenih src.
Projekt Pišemo prijazna pisma vodimo učitelji, ki smo se – tudi
zaradi ljubezni do pisanja z roko – poimenovali Nalivniki in s
prav posebno, že skorajda čarobno energijo smo navdušili vse
zaposlene na naši sončni šoli, vse naše učenke in učence ter
številne starše ter ostale krajane Šmartnega ob Paki. V nabiralnik
smo tako prejeli že več kot 250 z roko napisanih prijaznih pisem,
ki smo jih odposlali starejšim, osamljenim in vsem tistim, za
katere smo Nalivniki presodili, da jih bodo veseli. Poleg tega smo
vsi učitelji in ostali zaposleni na šoli napisali kar 326 pisem, ki so
poiskala vse naše učence.
V času, ki nas do vseh mogočih meja preizkuša v potrpežljivosti in
nas sili, da razmislimo, kaj je v našem življenju zares vredno in kaj
je modro in dobro obdržati ter kaj spremeniti, izboljšati ali celo
zamenjati in opustiti, so nas na šoli navdihnile besede papeža
Frančiška: »Reke ne pijejo svoje vode; drevesa ne jedo svojih sadov;
sonce ne sije samo sebi in cvetje ne širi svojih dišav zase. Življenje
za druge je pravilo narave. Vsi smo rojeni, da si pomagamo. Ne
glede na to, kako težko je …« In res živimo v težkih časih, ki nas
ločujejo in osamljajo v naših strahovih, jezi in bolečini.

Ravno v teh dneh se sončimo v odzivih veselja in hvaležnosti, ki je
ob prejemu prijaznega pisma iz šole prevzelo naše šolarje. Še ena
čarovnija Nalivnikov pa je pisanje posebnih prijaznih pisem vsem
nekdanjim upokojenim učiteljem in delavcem naše šole, ki smo se
ga lotili vsi učitelji. Tako smo do sedaj v slabem mesecu dni napisali,
zbrali in odposlali že več kot 500 z roko napisanih pisem, za kar
smo hvaležni in polni upanja zazrti naprej, saj se projekt Pišemo
prijazna pisma ne zaključuje z napisanim in odposlanim pismom.
Zastavili smo si namreč cilj, da bi vzpodbudili medgeneracijsko
dopisovanje v obliki starih, dobrih, z roko napisanih pisem, kar
smo poznali in cenili včasih, še pred dobo interaktivnega sveta.

Ugotovili smo, da lahko v tem nenavadnem času omejitev in
razglašene epidemije osamljene, prestrašene, ranjene, zapuščene,
drugačne obiščemo preko prijaznega pisma. Poleg tega na šoli že
leta spodbujamo pisanje z roko, kar je vse bolj zanemarjena veščina.

Še toliko bolj nas tako veseli, da našo idejo kot nekaj vrednega
in pomembnega prepoznavajo tudi drugi, s katerimi že snujemo
nadaljnja sodelovanja.

JANUAR, FEBRUAR 2021

MLADARIJE

19

Zasneženo Šmartno v fotografijah
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki
Pogled na sveže zasneženo pokrajino ob začetku prazničnega meseca je za marsikoga izmed nas eden najlepših. Zakaj ga ne
bi ujeli v fotografijo?
V začetku decembra nas je razveselil sneg, ob tem pa je kot
snežinke z neba padla tudi priložnost za še enega iz šopa namigov.
Tako smo na spletu nemudoma objavili priložnostni fotonatečaj,
v okviru katerega smo izbirali najboljšo fotografijo z motivom iz
zasneženega Šmartnega. Prejeli smo 14 fotografij, med katerimi
sta naša »hišna fotografa« Martina Hrastnik in Rok Rakun izbrala
najboljše tri.
Avtorica fotografije zasneženega drevesa je z lepo zajetim
motivom ter dobro kompozicijo in kontrastom komisijo najbolj
prepričala in si prislužila glavno nagrado, katere se je že razveselila
v preteklih dneh. Zmagovalna fotografija krasi tudi praznično
voščilo MC Šmartno ob Paki v tokratnem ŠOP-u. Prav tako sta
nas navdušili fotografiji, ki sta zasedli drugo in tretje mesto, zato
smo avtorici nagradili s simboličnima nagradama, fotografiji pa
uporabili v ŠOP-ovi križanki in na Facebook strani mladinskega
centra. Nagrajenkam iskreno čestitamo za dobro fotografsko oko,
vsem sodelujočim pa se zahvaljujemo za sodelovanje.

Nagrajenke priložnostnega fotonatečaja Zasneženo
Šmartno:

1. mesto: Katja Mrkonjić (fotografija je uporabljena
v voščilu MC Šmartno ob Paki na strani 27)
2. mesto: Mojca Rogel (fotografija je uporabljena v
križanki na strani 30)
3. mesto: Renata Volk (fotografija krasi naslovnico
Facebook strani Mladinski center Šmartno ob Paki
in profila Hiša mladih)
Odlično fotografijo zasneženega Šmartnega iz zraka, ki je bila
uporabljena v voščilu Občine Šmartno ob Paki, je v okviru natečaja
prispeval Klemen Bolha.
Izbor ostalih prispelih fotografij si lahko ogledate na zadnji strani
glasila.

#šopnamigov
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
V mladinskem centru preganjamo dolgčas z objavami predlogov, nasvetov, idej in pobud, katerih skupni imenovalec je ključnik
ali hashtag #šopnamigov.
Gre za besedno igro, katere prvi del pomeni po eni strani skupek
istovrstnih stvari, po drugi strani pa gre za kratico kraja Šmartno
ob Paki (ŠOP). Ideji za objave je botrovalo trenutno stanje, ko je
zaradi vnovične razglasitve epidemije in s tem povezanih ukrepov
omejeno druženje in v izogib širjenju okužb raje ostajamo v
zavetju svojih domov. Piko na i je dodal še letni čas, v katerem
so dnevi vse krajši, večeri pa vse daljši. Objave zajemajo (in še
bodo) kvize, ustvarjalne namige, fotonatečaje, nasvete z različnih
področij, preproste kuharske recepte, zgodbe za otroke in tudi
multimedijsko vsebino s priljubljenih dogodkov iz preteklih let.

Gorice pri Ljubljani. V šmarškem mladinskem centru smo z vašo
pomočjo zbrali 60 voščilnic, ob tem pa se zahvaljujemo vsem,
ki ste akciji namenili svoj čas, domišljijo in dobrosrčne želje.
Posebna pohvala gre Društvu tabornikom Rod Hudi potok, ki
je v ta namen organiziralo tudi spletno ustvarjalno delavnico. Z
malo pozornostjo smo bili vsi del nečesa velikega in plemenitega.
Prvotni cilj 21.000 voščilnic je bil namreč močno presežen in tako
bodo praznične želje narisale nasmeh več kot 67.700 starostnikom
po vsej Sloveniji.

Prvi namig – nagradni kviz – smo objavili ob obeležbi dneva
reformacije, ki je zaradi modernejšega praznovanja noči čarovnic
potisnjen v ozadje, za Slovence pa zelo pomemben, saj smo v času
reformacije dobili prvo knjigo. Tema naslednjega nagradnega
kviza je bila Šmartno ob Paki ali kako dobro poznate svojo občino.
Odziv je bil odličen, konkurenca huda, nagrajenka Urška pa z
nagrado zadovoljna.
Malo pozornosti za plemenit namen
Naslednji namig se je navezoval na ustvarjalno preživljanje
časa, saj smo se priključili vseslovenski akciji zbiranja voščilnic
za starostnike, ki jesen življenja preživljajo v domovih in centrih
za starejše. Projekt, ki je letos potekal že 5. leto zapored, nosi
naslov Mala pozornost za veliko veselje, njegova pobudnica
pa je Ana Petrič, direktorica DEOS Centra starejših Notranje
JANUAR, FEBRUAR 2021
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Iz taborniških vrst
Avtor: Urša Irman, Diana Podgoršek, DT rod Hudi potok Fotografije: arhiv DT rod Hudi potok
Praznično decembrsko vzdušje in novozapadli sneg prinašata obilo topline in veselja, še posebej pa se ga razveselimo mladi
taborniki, ki vsako leto predbožični čas namenimo zimskim radostim in praznični ustvarjalnosti. Tokrat dvanajsti mesec
preživljamo drugače, vendar skušamo našim članom kljub temu ponuditi zanimive ideje za preživljanje prostega časa.
Po slabem mesecu taborniških srečanj smo
svoje aktivnosti bili primorani prestaviti na
splet. V oktobru smo organizirali virtualno
tombolo ter preizkušali svojo srečo. Izbrali
smo svoje dobitne številke in se dobili na
video klicu. Vodniki so pripravili atraktivni
žreb, manjkalo pa ni niti nagrad.

Geocaching
je
odlična
priložnost za rekreacijo v naravi
ter hkrati za spoznavanje novih,
skritih kotičkov v domačem
kraju, ki jih ni malo.

V mesecu novembru smo pripravili novo
pustolovsko aktivnost – geocaching izziv.
In kaj to sploh je? Gre za moderno obliko
iskanja pravih zakladov, ki so skriti na
različnih lokacijah, v našem primeru na
območju šmarške in braslovške občine.
Vsi zakladi sveta in njihove lokacije so
zbrani na spletni strani geocaching.com.
Mi smo za izziv uporabili že obstoječe v
Šmartnem ob Paki, ki jih je v okviru svoje
raziskovalne naloge ob kulturne in naravne
znamenitosti postavil naš dolgoletni član
Gaj Kolšek, v Braslovčah pa smo postavljali
nove, kjer je to bilo potrebno.

Za vse tiste z nekaj več kreativne kot
pustolovske žilice pa smo pripravili
ustvarjalni natečaj. Ustvarjali smo lahko
v risanju, pisanju zgodbic in pesmic,
fotografiranju, sestavljanju MČ in GG
slogana ter izdelovanju iz jesenskih
naravnih materialov. Še posebej smo veseli,
ko se izzivov udeležujejo najmlajši, ki še
niso toliko samostojni, da bi sami brskali
za informacijami. Pri tem smo neizmerno
hvaležni njihovim staršem, ki v njihov
vsakdan vnašajo trenutke taborništva.

Vsakdo, ki geocach najde, ga odpre ter
s pomočjo pametnega telefona skenira
priloženo QR kodo ter svojo najdbo potrdi
z izpolnitvijo spletnega obrazca. Nato
z mesta nahajališča posname selfie ter
geocach vrne na prvotno mesto. Vsak, ki
uspešno poišče vsaj 7 geocachov do konca
izziva, osvoji poseben našitek. Seveda
bi bilo iskanje brez vsakršne pomoči
skorajda nemogoče, zato na naših straneh
vsak teden objavimo namig, ki z nekaj
raziskovanja naše člane pripelje do cilja.

Novembrski ustvarjalnosti smo dodali tudi
pridih humanitarne note ter organizirali
delavnico izdelovanja božičnih voščilnic
za akcijo Mala pozornost za veliko veselje.
Voščilnice iz našega kraja so skrbno zbirali
v mladinskem centru in na koncu poslali na
zbirno mesto. Namen akcije je zbrati čim
več voščilnic, lepih misli, risbic in drugih
malenkosti, ki bi praznične dni polepšali
stanujočim v domovih starejših občanov
po Sloveniji. Taborniki se zavedamo moči,
ki jo nosi pomoč sočloveku, še posebej pa

se tega spomnimo 5. decembra na dan
prostovoljstva.
Veselimo se čimprejšnjega srečanja in
nadaljevanja predajanja znanja in vrednot.
Leto 2021 bo za nas tabornike posebno,
saj praznujemo 70 let ustanovitve Zveze
tabornikov Slovenije. Taborniki vam ob
prihajajočih božičnih ter novoletnih
praznikih želimo vse dobro, še posebej
pa da se poleg vseh tisočih želja uresniči
letošnja tista ena, vsem skupna želja.

3. namig Geocache izziva

Čarobni trenutki v občini Šmartno ob Paki
Avtor: Nika Drev, DPM Šmartno ob Paki
Pa je leto že skoraj naokoli in spet je tu praznično obarvani december.
Letošnji je še posebej nenavaden, a se vsi skupaj trudimo, da bi bil kljub trenutni situaciji čim bolj lep. V Društvu prijateljev mladine
Šmartno ob Paki smo stopili skupaj (upoštevajoč varnostno razdaljo) in tako dokazali, da kljub oviram zmoremo ustvariti marsikaj! Tako
smo se lotili izdelave prazničnih panojev, ki smo jih postavili v naselja naše občine. Pozvali smo družine, otroke in ostale nadobudneže,
da skupaj poiščejo vseh deset panojev, na katerih so bile zapisane tudi uganke. Kdor je pravilno odgovoril na vseh deset ugank, pa je
sodeloval v žrebu za simpatično nagrado.
Upamo, da smo vsaj malo popestrili vaše praznike in jih naredili še bolj zanimive.
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Razkošni dom nesojenega nobelovca
Avtor: Kristina Suhadolnik Fotografija: Martina Hrastnik
Občina Šmartno ob Paki se ponaša s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitosti. Tokrat vam predstavljamo čisto pravo
(čarobno) vilo, ki skriva zaklad!
Jo poznate? Čudovito stavbo, grajeno v historičnem slogu
meščanskih vil, ki kraljuje v Rečici ob Paki. Leta 1879 jo je kot svojo
rezidenco postavil avstrijski kemik Carl Josef Bayer (roj. l. 1847), v
njej pa je s svojo družino (z ženo Almo Von Witte in njunimi šestimi
otroki) bival vse do svoje smrti leta 1904.
Kdo je C. J. Bayer?
Gospod Carl Josef pa ni bil kar tako – bil je veliki iznajditelj! Razvil
je namreč t. i. Bayerjev postopek pridobivanja glinice iz boksita, ki
še danes velja za glavni industrijski proces pridobivanja aluminija
in glinice. Kot zanimivost omenimo, da je bil aluminij sredi 19.
stoletja tako dragocen, da je bil na Svetovni razstavi v Parizu (l.
1855) razstavljen skupaj s francoskimi kronskimi dragulji.
Udobno bivanje
Bayerjeva vila se ponaša z okroglim vogalnim stolpom, zaključenim
s koničastim strešnim stolpičem ter z delno pokritim vhodnim
stopniščem iz zelenega tufa. Njena dvokrilna vrata vodijo v majhno
vežo, ki se nadaljuje v hodnik s širokim stopniščem v salon. Salon
pelje v dve sobi in na verando, od koder je moč dostopati na
teraso ali po stopnišču na vrt. Kamnite stopnice v notranjosti vile
so obdane z litoželezno ograjo, ki se v pritličju zaključi s stebričem
s pinijevim storžem.

Kaj bi bilo, če…
Bayerjevo vilo so obiskovali številni ugledni znanstveniki s celega
sveta, ki so obiskovali znanega kemika. In če ne bi gospoda
Carla Josefa ustavila prezgodnja smrt, dočakal je komaj 57 let,
bi se Rečica ob Paki prav gotovo ponašala s pravim Nobelovim
nagrajencem, so prepričani poznavalci njegovega dela. Dodajmo
še zanimiv podatek, da je Bayerjeva soproga živela precej dlje –
dočakala je častitljivih 94 let (umrla je leta 1962).
K vili po zaklad!
Od 19. julija 2018 dalje pred vilo stoji tudi spominska plošča, na vrtu
za vilo pa v spomin Carlu Josefu Bayerju raste istega dne posajeni
rdečecvetni divji kostanj, ki so ga zasadili Bayerjevi potomci.
Priporočamo, da si ta izvrsten primerek kulturne dediščine
ogledate kar od blizu, ob njem se namreč skriva geocache zaklad!

Vila je bila že od samega začetka elektrificirana, za ogrevanje pa je
skrbela velika krušna peč v kleti. Od tod so bile v pritličje napeljane
železne cevi z rešetkami, skozi katere je prihajal topel zrak. Na
podstrešju se je v veliki jekleni kadi zbirala deževnica s strehe, ki je
bila po ceveh napeljana po hiši.
Okolica je bila nekdaj zasajena z visokim neobrezanim grmovjem
ter sadnim drevjem, do vile pa je vodil drevored z več kot desetimi
pari orehov.

Čudovita znamenitost, vredna ogleda.

NAŠI PODJETNIKI
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Gorenje Keramika
Avtor: Boris Laubič, direktor Gorenje Keramika, d. o. o. Fotografija: arhiv podjetja
S 46-letnimi izkušnjami je Gorenje Keramika vodilno podjetje na domačem trgu in eden od najbolj prepoznavnih ponudnikov
na trgih v regiji srednje in vzhodne Evrope.
trgi ter z novimi izdelki in tehnologijami. Gorenje Keramika krepi
prodajo na tujih trgih, predvsem na trgih v regiji osrednje in
vzhodne Evrope. Na tujih trgih smo lani ustvarili več kot 60 % vseh
prihodkov. Izdelke smo prodali na trge kar 15 držav.
Merimo na uravnoteženo strukturo kupcev. Cilj je portfelj kupcev,
ki ne predstavlja prevelike odvisnosti, oziroma tržni delež, ki ne
predstavlja prevelikega tveganja v poslovanju v primeru izpada
prodaje.

Gorenje Keramika je podjetje za razvoj, proizvodnjo in distribucijo
keramičnih ploščic. Prodajni asortima obsega talne in stenske
ploščice vključno z dekoracijo za oblaganje površin notranjih
prostorov in na mraz odporne porcelanske ploščice, primerne za
najzahtevnejše pogoje v notranjih in zunanjih prostorih. V zadnjih
treh letih smo v Gorenju Keramika investirali v najsodobnejše
tehnologije v proizvodnji keramičnih ploščic. Zavezanost podjetja
varovanju in ohranjanju okolja izhaja iz prepričanja, da je trajnostni
razvoj obveznost za vse nas.
Epidemija covid-19
Kljub spremenjenim razmeram zaenkrat delamo dobro. Začetek
leta je bil za nas zelo obetaven, saj smo v prvih dveh letošnjih
mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani beležili 6-odstotno
rast prihodkov. Pandemija je nato prodajo strmoglavila. Marca in
aprila nas je reševala prodaja na trgih osrednje in vzhodne Evrope.
V letošnjem prvem polletju smo prodali za 4 % manj izdelkov glede
na lani, samo v marcu in aprilu pa beležimo kar 45-odstotni padec
prodaje. Druga polovica leta (še posebej zadnja dva meseca) kaže
na velik pesimizem med potrošniki in posledično tudi na upad
prodaje. Leto bomo zaključili na rahlo nižjih številkah kot 2019.
Obeti do konca leta in rast prodaje
Rast prodaje dosegamo z novimi in obstoječimi kupci, novimi
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Od leta 2015 do vključno 2019 smo zaradi ohranitve konkurenčnosti
na ciljnih trgih investirali v sodobno tehnološko opremo in razvoj
novih izdelkov. Posledično lahko proizvajamo večje dimenzije
ploščic z digitalno tehnologijo dekoracije. Oboje predstavlja
temeljni trend v panogi. Za naložbe smo v investicijskem ciklusu
namenili več kot 2,5 mio EUR.
Za uspeh podjetja sta torej pomembna zavedanje in povezanost
vseh zaposlenih v podjetju.
TILE YOUR WORLD WITH GORENJE KERAMIKA
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Intervju s Francem Fužirjem, dobitnikom grba Občine
Šmartno ob Paki
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: osebni arhiv

Naj vam najprej iskreno čestitam ob
prejemu grba Občine Šmartno ob Paki.
Pa začniva tako, da nam najprej poveste
nekaj o sebi – za vse tiste, najverjetneje
redke, ki vas ne poznajo.
Hvala za čestitke. Moja življenjska pot
se je začela pred 65 leti v Lepi Njivi pri
Mozirju. Odraščal sem na kmetiji skupaj
z dvema mlajšima bratoma. Osnovno
šolo sem obiskoval v Lepi Njivi in Mozirju,
nadaljeval na Srednji tehnični šoli v Celju
in Visoki tehnični šoli v Mariboru, kjer sem
tudi diplomiral in kasneje pri Inženirski
zbornici Slovenije opravil še strokovni izpit
za vodenje in nadzor gradenj. Leta 1982
sem se poročil in z ženo Alenko sva si na
njenem domu v Paški vasi uredila lepo
domovanje, družino pa sta obogatila sin
Pavle ter hčerka Lucija.

Grb občine je priznanje in
zahvala za moje minulo
delo, a povem vam, da
človek nikoli ni prestar, da
si ne bi postavil še kakšnega
cilja ali da bi sanjal nove
sanje.«
Kot rečeno, ste ob letošnjem občinskem
prazniku prejeli občinsko nagrado, grb
občine, in sicer za prispevek k razvoju in
delovanju občine na različnih področjih.
Kako gledate na to? Kakšne misli se vam
ob tem porajajo?
Takšno priznanje predvsem pomeni, da so
drugi opazili moje delo in verjetno bili z njim
zadovoljni ter so v njem uživali, to seveda

velja predvsem za
gledališko dejavnost.
Predvsem pa sem vse
delal
prostovoljno
ter z veseljem in tudi
v lastno zadovoljstvo.
Udejstvovanje
na
različnih področjih
ti vzame veliko časa,
a ti hkrati tudi veliko
da. Zelo lep občutek
je, če te nekdo, ki ga
še ne poznaš, ustavi
in ti nameni besedo
pohvale ali pa se
ti samo nasmehne
in ti točno veš, kaj
to pomeni. To je
najlepše plačilo za vse, kar počnem. Grb
občine je priznanje in zahvala za moje
minulo delo, a povem vam, da človek nikoli
ni prestar, da si ne bi postavil še kakšnega
cilja ali da bi sanjal nove sanje.
Pa bi lahko izmed teh različnih področij
izbrali vaše najljubše?
V življenju sem se lotil kar veliko stvari. V
službi sem največ delal na cevovodih za
odvodnjavanje premostitvenih objektov,
kot so mostovi in viadukti. Če omenim samo
nekatere: most čez Dravo na Ptuju, most čez
Dravo v Vuhredu, viadukt Ravbarkomanda
… Skupno preko 40 objektov.
V prostem času pa sem veliko
časa posvetil prostovoljnemu
gasilstvu, v okviru katerega
sem se tudi strokovno
usposabljal in pridobil čin
višjega gasilskega častnika,
bil pa sem tudi eden izmed
članov, ki so postavili temelje
odmevni prireditvi Noč na vasi
v Paški vasi. Največ prostega
časa pa sem prav gotovo
posvetil kulturi oziroma
amaterskemu gledališču in že
po tem lahko sklepamo, da mi
je to področje najljubše.
Kar kaže tudi dejstvo, da ste član obeh
kulturnih društev v naši občini. Kot smo
lahko prebrali v obrazložitvi nagrade,
pravzaprav kultura »krasi« vaše
življenje že od mladih nog. Kdaj oz. kako
se je pričela vaša ljubezen do odrskega
udejstvovanja?

Prvič sem stal na odru kot petnajstletnik, in
sicer v Lepi Njivi, kjer je tradicija prirejanja
vsakoletnih gledaliških predstav stara
prav gotovo toliko kot jaz. Nato me je k
sodelovanju povabil gledališki mojster iz
Mozirja, pokojni Franjo Cesar, ki je okrog
sebe zbral ekipo samih mladih. Bil nam
je kot drugi oče, igralci pa smo postali
pravi prijatelji. Ker je bil Franjo scenski
mojster, smo za pripravo scene in za njeno
postavitev velikokrat porabili več časa
kot pa za samo predstavo. Pod njegovim
vodstvom smo na oder postavili vrhunske
predstave, kot so Cankarjevi Hlapci, Hotel
za norce, Trije angeli, Veronika Deseniška,
Pod svobodnim soncem. V slednjih dveh
sem igral celo naslovni vlogi Friderika in
Iztoka. To se je dogajalo v mojih najstniških
letih in spomini na to so nepozabni.
Po preselitvi v Paško vas pa me je k
sodelovanju povabila gospa Slavica Pečnik,
ki je poznala moje udejstvovanje v Mozirju.
Gledališču pod kozolcem sem bil zvest več
kot petindvajset let. Zadnjih deset let pa
sem aktiven predvsem v Gledališki skupini
KD Gorenje, in sicer kot igralec, scenarist in
režiser.
Kako je vaše široko kulturno delovanje
zaznamovalo vaše življenje? Bi lahko
izpostavili vaš največji dosežek na tem
področju?

Težko izpostavim samo enega. Zelo veliko
mi pomeni to, da mi je s kulturo uspelo
zasvojiti tudi mojega sina in hčerko. Kar v
štirih predstavah smo stali skupaj na odru
in ta občutek je res lep. Še lepši pa je ta,
da nadaljujeta moje poslanstvo. Ponosen
sem na projekte, ki smo jih v KD Gorenje
JANUAR, FEBRUAR 2021
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uspešno izpeljali, in sicer: Ravbarska vas,
Kavarna Martinca, Skrivnost božične noči
in pa zadnja predstava – Denar z neba, ki

bo takoj, ko bo spet mogoče, zabavala
gledalce, ki so jo zelo toplo sprejeli, saj
so kar petkrat napolnili našo domačo
dvorano.
Če se dotakneva trenutnega stanja,
kako gledate na odsotnost gledališke
dejavnosti in na sploh vseh kulturnodružabnih prireditev?
Moram reči, da mi ni vseeno in da se počutim
nekako praznega. Človek je družabno bitje
in takšne dogodke potrebuje. Hudo mi je
predvsem za tiste, ki si s kulturo služijo kruh
in so čez noč tako rekoč ostali brez dela in
zaslužka. Mi, amaterji, bomo že nadoknadili
zamujeno.
Letos je Šmartno ostalo tudi brez
glavnega praznovanja občinskega
praznika – Vesele Martinove sobote, ki
bi se prav tako težko odvila brez vas in
vašega glasu. Kako blizu ste si sami z
gojenjem trte in s pridelavo vina?
Šmarčani prav gotovo zelo pogrešamo
tradicionalno
praznovanje
našega
občinskega praznika in vse z njim povezane
dogodke. Ker sem tudi sam ljubiteljski
vinogradnik, pogrešam obiske pri svojih

kolegih vinogradnikih, a se tolažim s tem,
da mi je le bilo dano, da sem en popoldan
preživel v družbi vinske kraljice Slovenije
Ane Pavlin. Moram se
pohvaliti, da sem letos
pridelal kar kakovostno
vino in komaj čakam,
da bom lahko nazdravil
skupaj s prijatelji.
Epidemija je letos
»odnesla«
še
eno
pomembno
prireditev – Noč na
vasi v Paški vasi, s
katero bi PGD Paška
vas
praznovalo
100.
obletnico
ustanovitve. Koliko
vam pomeni ta jubilej
in na sploh gasilstvo?
Ja, tudi ta tradicionalna prireditev, ki bi
bila letos še posebej slavnostna, saj bi
ob 100-letnici delovanja PGD Paška vas
prevzeli novo avtocisterno, je žal zaradi
epidemioloških razmer odpadla, čeprav
smo imeli zanjo vse pripravljeno. Tudi
gasilci smo optimisti in pravimo, da bomo
pač eni prvih, ki bodo tako slavnostno
praznovali 101-letnico delovanja. Ljudje
nas razumejo in nam stojijo ob strani ter
podpirajo naše plemenito poslanstvo,
kar se je pokazalo tudi ob nabavi novega
vozila. Biti gasilec ni samo poslanstvo,
ampak je tudi čast.
Kako tako uspešno krmarite med vsemi
dejavnostmi, s katerimi se ukvarjate? S
čim si sicer najraje »polnite« baterije?
Včasih mi res zmanjkuje časa za vse, saj
težko komu kaj odrečem. Kljub temu pa
vedno najdem čas, da napolnim svoje
baterije, naj bo to ob svoji družini ali pa
v naravi. Hribi so kraj, kjer človek lahko
napolni dušo in srce, zato se v zimskem
času zelo rad podam na turno smuko po
bližnjih hribih. Največkrat sam, v snežni
pravljici, in takrat se v meni nehote pojavi
novo veselje, nove ideje …

Maketa šmarškega kozolca
Avtor: Maša Plešivčnik Fotografija: osebni arhiv
Sem Maša Plešivčnik, dijakinja 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.
Kozolec pri mladinskem centru sem si izbrala za šolsko nalogo pri pouku umetnostne
zgodovine. Reprodukcijo kozolca sem po predhodnem fotografiranju izdelovala v
času karantene. Pri tem mi je pomagal starejši brat Nik. Kozolec je na ogled v Gostilni
Kovač v Podgorju pri Slovenj Gradcu.
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Se veselite praznikov? Imate v družini
kakšno posebno navado, vezano na
božični dan ali praznične dni?
Praznikov se seveda veselim, še posebej
božiča. Že od malega je to zame največji
praznik, ko v družini najdemo še več
časa drug za drugega. Postavljanje jaslic
in krašenje božičnega drevesa skupaj z
vnuki je dogodek, ki ga težko čakam vse
leto. Koliko idej, veselja, radovednosti in
zadovoljstva je v njih. Vsi liki v jaslicah niso
vedno na mestu, kjer bi morali biti, ampak
pomembno je, da je Jezušček v jaslih.
Drugače pa z ženo najraje obiščeva jutranjo
božično mašo, tako imenovano pastirsko
mašo, ko je za razliko od polnočnice v cerkvi
le malo ljudi in resnično dobiš občutek, da
si kot eden od pastirjev, ki so se prvi prišli
poklonit novorojenemu Zveličarju.

Postavljanje
jaslic
in
krašenje božičnega drevesa
skupaj z vnuki je dogodek, ki
ga težko čakam vse leto.«
Imate za konec kakšno posebno
sporočilo za bralce, glede na to, da mi je
prišlo na uho, da zelo dobro sodelujete z
decembrskimi dobrimi možmi?
Ja, res je. Z Miklavžem in Božičkom sem
prijatelj in sodelavec že več kot 30 let.
Veliko lepih trenutkov mi je prineslo to
poslanstvo. V imenu dobrih mož in tudi
v svojem imenu želim vsem bralcem,
vsem ljudem dobre volje, da bi ohranili
optimizem in razumevanje. Zdravje in
sreča naj vas spremljata v prihajajočem
letu, da se bomo lahko še velikokrat srečali
in nadoknadili zamujeno. Naj zaključim z
besedami Marka Twaina:
»Življenje je kratko; krši pravila, odpusti
hitro, poljubljaj počasi, ljubi resnično, smej
se nenadzorovano in nikoli ne obžaluj
tistega, kar te nasmehne.«
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Javno opravičilo
Avtor: Janez Bizjak
Javno se opravičujem Grujić Primožu za grožnje zaradi uporabe parkirnega prostora na parkirišču stanovanjskega bloka na naslovu
Šmartno ob Paki 84 a, izrečene dne 9. 5. 2020. Zavedam se, da je bilo neprimerno, in nikoli nikomur ne želim nič žalega. To se tudi ne bo
več ponovilo.
Naročena in plačana objava.

Opozorilo občana
Avtor: Martin Ažman
Rad bi izpostavil problem gibanja in aktivnosti nelastnikov po kmetijskih zemljiščih. Gre za sprehode posameznih občanov,
gibanje psov po mojem in sosednjem travniku pa tudi njivi.
Verjetno pa kot lastnik kmetijskega zemljišča nisem edini v naši
občini, ki je soočen s takim ali podobnim problemom. V zakonu
o kmetijskih zemljiščih ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) je
med drugim navedeno, da so določene aktivnosti tistim, ki niso
lastniki kmetijskih zemljišč, dovoljene le na neobdelanih kmetijskih

površinah (gozdovi ipd.) Travniki, njive in druge površine pa so
zemljišča, na katerih se izvajajo kmetijske dejavnosti in pridelava
hrane, zato po navedenih zemljiščih tistim, ki niso lastniki,
aktivnosti in gibanje niso dovoljene.
Zato bi bilo lepo, da bi občani to tudi upoštevali in spoštovali.

Namenite 0,5 % dohodnine našim društvom, nič vas ne
stane
Avtor: Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki
Donira lahko vsaka fizična oseba, ki je zavezanec za dohodnino, in del svoje dohodnine nameni v podporo lokalnim društvom
ter ostalim nepridobitnim organizacijam.
Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v proračun. Namenite jo lahko
organizacijam, ki delujejo v javnem interesu ter s tem podprete npr. lokalna društva, ki so bila v letu
2020 prikrajšana za pridobivanje sredstev na rednih dogodkih ali društvenih akcijah. S tem boste
omogočili, da bodo organizacije in društva še naprej prispevali h kakovosti bivanja v naši občini.
Kako podarite 0,5 % dohodnine
Odločite se lahko za največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine.
Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec (povezava do obrazca
je na voljo prek spodaj objavljene QR kode). V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni
organizaciji – skupno največ 0,5 %. Ustrezno izpolnjen obrazec nato odnesite ali pošljite na Finančni
urad Velenje (Finančni urad Velenje, p. p. 204, Kopališka cesta 2 a, 3320 Velenje). Spodaj objavljamo
seznam organizacij iz občine Šmartno ob Paki, katerim lahko namenite svoj delež dohodnine.
Naziv organizacije

Naslov

Davčna številka

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD HUDI POTOK

ŠMARTNO OB PAKI 117, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

84902973

LOVSKA DRUŽINA OLJKA

SKORNO 19, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

77159039

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

53253485

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA
VAS

PAŠKA VAS 9B, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

12276634

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
ŠMARTNO OB PAKI

ŠMARTNO OB PAKI 13A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

16500849

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

ŠMARTNO OB PAKI 117, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

32004958

ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO GAVCE
V.V.

GORENJE 1, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

72941081
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Presneti deveti
Avtor: Darja Arh Centrih Fotografija: osebni arhiv
V sredini oktobra je luč sveta ugledal moj prvenec, mladinski roman z naslovom Presneti deveti.
Kot namiguje že sam naslov, roman pripoveduje o glavni junakinji
Zali, ki zaključuje osnovno šolo. Je dekle z običajnimi težavami
devetošolke, le da njenim ni videti konca. Kako naj si najde plesalca
za valeto? Kako naj prijateljici odpre oči, da bo spoznala, kar je
očitno vsem, le njej ne? Kako naj osvoji srce prikupnega novega
sošolca? In kako naj ob vsem tem še uspešno izpelje vse projekte,
ki si jih je zastavila? Težko, a vztrajno in počasi, saj Zala spada v
skupino ljudi, ki verjamejo, da se vedno najde pot, kjer je na delu
trdna volja.
In v to skupino spadam tudi sama, saj brez trmastega vztrajanja
in neomajnega zaupanja v to, da bom nekoč svoje sanje tudi
uresničila, tega romana ne bi bilo. Pišem namreč že od nekdaj. Prvi
poskus romana, ki sem ga napisala na roko, je nastal že v osnovni
šoli. V srednji šoli smo kupili prvi računalnik in tako sem lahko
začela zgodbe izlivati na ekran, kar je bilo bistveno hitreje in lažje.
Kot srednješolka sem pisala predvsem ljubezenske zgodbe, ki sem
jih objavljala v revijah Ljubezenske zgodbe in Antena. Zgodbe
niso imele mojega podpisa, so pa prinesle prijetno popestritev
na moj bančni račun. Pisala sem tudi kot študentka, ko pa sem se
poročila in postala mama, sem pisanje postavila na stran, saj je bil
moj vsakdan prepoln drugih skrbi.
A otroka sta rasla in z možem sva imela vedno več časa za svoje
konjičke, tako sem spet sedla k računalniku in začele so nastajati

nove, drugačne zgodbe in celo dramska dela. Še vedno so junaki
zaljubljeni, veseli in polni optimizma, le da izhajajo iz šolskega
okolja, ki me kot učiteljico in mamo dveh najstnikov obdaja večino
časa. Svojim učencem, sodelavcem in svojima otrokoma se moram
zahvaliti, da je moj vodnjak idej ves čas poln. Kaj poln, v njem kar
brbota.

Železna cesta
Avtor: Marjan Knez, koordinator zgodb o vlaku
Danes je 3. december. Na ta dan se je pred 220 leti, leta 1800, rodil največji slovenski pesnik dr. France Prešeren. Njegova
Zdravljica je slovenska državna himna. Teden dni prej je na svet privekal še en velik Slovenec – blaženi Anton Martin Slomšek.
Večer je že, dobili smo prvi sneg. Zasneženi pragi in tirnice zaradi
vladnih ukrepov spijo pravo zimsko spanje. Adventni čas je, kmalu
bo božič, pa najdaljša noč, pa novo leto – prvo v tretjem desetletju
enaindvajsetega stoletja. Drugačno; korona leto, leto bližine na
daljavo, leto mask, a tudi leto upanja. In leto obletnic! Med drugim
obletnice Savinjske proge in zgodb, povezanih z železno cesto.
Ko je dr. Fig, F. Prešeren, leta 1895 v Kmetijskih in rokodelskih
novicah objavil pesem Železna cesta, je v prvi kitici zapisal:

Bliža se železna cesta,
nje se, ljubca! veselim;
iz Ljubljane v druge mesta,
kakor tiček poletim.
Pesnik prihoda prvega vlaka v prestolnico ni dočakal. Pripeljal je
nekaj mesecev po njegovi smrti leta 1849. In kaj ima to z nami, tu
ob savinjski železnici ob sotočju Savinje in Pake? Marsikaj. Drugo
leto decembra bo minilo 130 let, odkar se je skozi naše vasi odpeljal
prvi vlak. Bilo je leto 1891. Naši prababice in pradedje, morda stare
mame in stari očetje so leto poprej verjetno modrovali in ugibali,
kaj jih čaka naslednje leto v tem času, ko bo črna pošast z železno
kačo sopihala proti Šoštanju in Velenju.
JANUAR, FEBRUAR 2021

Pričakujem, da bodo naši učenci na Osnovni šoli bratov Letonja
skupaj z učitelji mentorji »rekli kako« o tej visoki obletnici. Zakaj?
Občina Šmartno ob Paki ima edina od devetih velikih krajev (tistih
s poštno številko) s tem imenom – po sv. Martinu železniško progo
in celo dve železniški postaji.

Prihodnje leto bomo obeležili 130 let Savinjske
železnice in 20 let naših zgodb o vlaku.
Ob 100-letnici Savinjske proge, leta 1991, smo v Šmartnem jubilej
dostojno slavili. Tukaj pač živimo drugačni ljudje. Posebni? Že
menda, da smo pred dvajsetimi leti začrtali nove zgodbe z vlakom.
Ob 110-letnici proge, septembra 2001, se nas je 120 (sto dvajset)
usedlo na jutranji vlak za Celje, se odpeljalo na veliki slovenski krog
in čisto novim zgodbam naproti; ob melodiji tirnic in vagonskih
koles – ta-tn, ta-tn, ta-tn, ta-tn …
Drugo leto se zopet srečamo; cepljeni, zdravi, skupaj močnejši, da
odkrijemo domovino in Evropo, in spišemo novo zgodbo o vlaku!
Srečno 2021!
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Naj osebnost leta 2020
Glede na predloge občanov so nominiranci za NAJ OSEBNOST LETA 2020 Šmartnega ob Paki naslednji:
MAJA AŽMAN
Je oseba z velikim srcem. Že nekaj let je koordinatorka akcije Manj svečk za manj grobov v občini Šmartno ob Paki, s čimer je pomembno
prispevala k pomoči otrokom s posebnimi potrebami oz. tistim, ki so pomoči potrebni iz drugih razlogov. Vidi in sliši zgodbe in stiske
družin ter jim skuša pomagati in širiti glas namesto njih. Je prijetna in sproščena oseba, v njeni družbi ni nikoli dolgčas. Rada se pošali
in v teh časih, ki so resnično težki, marsikomu zvabi nasmeh na obraz, da ljudje vsaj malo pozabijo na probleme, ki nas pestijo. Dolga
leta je bila tudi prostovoljka v Pediatrični kliniki, bila je članica uredniškega odbora glasila ŠOP, osem let je bila članica občinskega sveta,
danes je članica nadzornega odbora.
ANTON CIGLER
Upokojeni rudar, ki svoj prosti čas rad namenja delu in pomoči posameznikom, številnim društvom in vaški skupnosti. Kot član
Motokluba Packenstein je aktiven ambasador kluba in občine, saj obišče domala vse motoristične prireditve v Sloveniji. V klubu kot
ekonom zgledno skrbi za klubske prostore v Hiši mladih. S svojo pripravljenostjo za delo vselej priskoči na pomoč Mladinskemu centru
Šmartno ob Paki pri pripravi različnih prireditev. Svojo pomoč pri postavljanju občinskega šotora in pripravi prireditev nudi tudi drugim
društvom – turističnemu, vinogradniškemu, planinskemu, pravzaprav komurkoli, ki ga za to poprosi. Nepogrešljiv je tudi pri delu v vaški
skupnosti Gavce-Veliki Vrh. Toni ni človek, ki bi svoje delo obešal na veliki zvon. Niti ni človek, ki bi se izpostavljal z zvenečimi funkcijami
v društvih. Je skromen, tih in najpogosteje premalo opazen. Njegovo srce pa je široko in roke delovne. To je človek, ki bo vedno pomagal
z zavzetostjo, skrbno in dosledno.
VESNA PUSOVNIK
Veliko naredi za obveščanje in povezovanje v naši občini. Samoiniciativno je ustanovila Facebook skupino Šmartno – moj kraj, v kateri
prebivalce naše občine že več kot dve leti obvešča o aktualnih dogodkih v naši občini, o delu naših društev, ne pozabi pa tudi na dosežke
sokrajanov in domačih podjetnikov. Ljudje so redno obveščeni tudi o manj prijetnih, pa vendar koristnih in resnih zadevah. Vzpodbuja
sokrajane, da z njihovimi prispevki vsi skupaj spoznavamo lepote in dobrote naše občine. Je tudi ustanoviteljica skupine Lokalna
preskrba v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, v kateri pomaga lokalnim pridelovalcem, da dosežejo čim več novih kupcev. Nesebično deli
svoje znanje o socialnih omrežjih. Poleg tega je aktivna članica vaške skupnosti Rečica ob Paki in idejna vodja prve knjigobežnice v naši
občini. Vedno je pripravljena pomagati soobčanom.
JANUAR, FEBRUAR 2021
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VESEL BOŽIČ IN
SREČNO, VARNO TER ZDRAVO
2021
VAM ŽELI

PGD PAŠKA VAS

Naj vas v novem letu
spremlja dobra volja, smeh in
optimizem.
Bodite srečni, nasmejani in
zadovoljni!

Srečno 2021!
DPM Šmartno ob Paki



Naj osebnost leta 2020 – glasovnica
•

MAJA AŽMAN

•

ANTON CIGLER

•

VESNA PUSOVNIK

Za NAJ OSEBNOST LETA 2020 glasujete tako, da obkrožite osebo, za katero želite glasovati. Glasovnico izrežete in pošljete po pošti na
Mladinski center 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.mc@
gmail.com. V zadevo/naslov zapišete: NAJ OSEBNOST LETA 2020, v sporočilo pa napišite osebo, za katero glasujete, in vaše podatke
(obvezno).
Glasujete lahko do ponedeljka, 28. 12. 2020, do 12. ure.

VAŠI PODATKI
IME in PRIIMEK: ____________________________________

NASLOV: _________________________________________

KONTAKT (telefon ali pošta): _________________________

Vsaka oseba lahko glasuje samo enkrat. Štejejo le podpisani glasovi; glasovnica ali e-pošta brez podpisa bo neveljavna.
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Zbirno mesto odpadkov – navodila
ZM Šmartno ob Paki lahko koristijo le občani občine Šmartno
ob Paki. Za poslovne subjekte zakonodaja predvideva uporabo
zbirnega centra Velenje.
DELOVNI ČAS: 1. in 3. tretjo soboto od 8.00 do 12.00 (na prazničen
dan zaprto)
DOSTOP: posamezen vstop s položnico in osebnim dokumentom
in le z osebnim vozilom (lahko s prikolico)
LOČENO PRIPRAVLJENE ODPADKE ODDATE V ZA TO
PRIPRAVLJENE IN OZNAČENE ZABOJNIKE:
- 20 01 23 zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
(veliki gospodinjski aparati, kot so hladilniki, skrinje, klimatske
naprave)
- 20 01 40 kovine (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo,
kolesa, športni rekviziti
- 20 01 36 zavržena električna in elektronska oprema (veliki
gospodinjski aparati, kot so TV, radii, monitorji, računalniki,

štedilniki, pralni in pomivalni stroji, in mali gospodinjski aparati,
kot so sesalci, mikserji, sušilci za lase in podobno
- 20 01 38 les (razstavljene omare, mize, stoli, okvir postelje,
leseno vrtno pohištvo, karnise)
V ZM JE PREPOVEDANO ODDAJANJE NASLEDNJIH ODPADKOV:
Gradbeni odpadki vseh vrst (tudi keramični umivalniki, okenski
okvirji, ravno steklo), nevarni odpadki (olja, motorna olja, barve,
laki, topila, kisline, baze, škropiva, čistila, kozmetična sredstva,
zdravila, baterije, akumulatorji), avtomobilski deli, gume,
avtombilsko steklo, zeleni odrez, mešani komunalni odpadki,
mešana in steklena embalaža, papir, kosovni odpadki (jogiji,
kavči, tepihi, plastični predmeti, smuči, svetila, …).
Vse odpadke, ki jih ni možno oddati v ZM Šmartno ob Paki, je
treba pripeljati v ZC Velenje.
Delovni čas ZC Velenje je objavljen na spletni strani: http://www.
pup-saubermacher.si/s/zbirni-centri/velenje-1/
IZ ŠMARŠKE FARE

Nekaj misli ob godovih svetnikov, o svetniku meseca in
obvestila za januar in februar
Avtor: dekan Ivan Napret Fotografija: Benjamin Radoslovnik
Pozdravljeni vsi, ki prebirate občinsko glasilo ŠOP. Prebirate ga v času, ko so pred vrati božični in novoletni prazniki. Naj bodo
zdravi, srečni, mirni, blagoslovljeni.
Letos jih bomo obhajali v krogu družine in se veselili resnice,
da je Božji Sin prišel med nas in je z nami, tudi v letu covida-19.
Občudujemo požrtvovalnost zdravnikov, medinskih sester in
številnih drugih, ki so v iztekajočem se letu posvetili vso skrb
tistim, ki so jih v bolezni potrebovali. Beseda hvala je premalo, Bog
jim daj zdravja, sreče, moči v njihovem poklicu.
Zimska meseca januar in februar sta povezana z nekaterimi godovi
svetnikov, ki se jim priporočamo, še posebej če nosimo njihova
imena. Že na novega leta dan je Marijin praznik – Marija Božja Mati
in svetovni dan miru. Ta praznik proslavlja Marijo, ki nam je rodila
Odrešenika sveta. Poklonimo se knezu miru in njegovi materi
Mariji in prosimo Boga za dar miru. Božični praznik je Gospodovo
razglašenje ali Sveti trije kralji, ki so zavetniki popotnikov,
romarjev. V mnogo krajih obhajajo koledovanje v spomin prihoda
treh modrih in v čast Kristusovega rojstva. Kako bo tokrat?
Svetnica meseca – sv. Sholastika, 10. februar
Sv. Sholastika je dvojčica svetega Benedikta, začetnika zahodnega
meništva in prvega zavetnika Evrope. Rojena je bila leta 480 v
Nursiji, severovzhodno od Rima. Tako kot njen brat se je tudi sama
vnemala za duhovne cilje. Najprej je živela v samostanu, ko pa je
Benedikt ustanovil sloveči samostan na gori Monte Cassino, ga je
sestra prosila, če bi tudi ona smela živeti po pravilih njegovega
reda. Brat ji je ustregel in ji dal zgraditi ob vznožju gore skromen
samostan in jo imenoval za opatinjo. Sholastika je samostan
modro vodila, s posebno skrbjo je skrbela za bolnike in reveže. Z
bratom se je zaradi strogega reda srečevala le enkrat letno. Umrla
je leta 542. Upodabljajo jo kot opatinjo v črni redovni obleki s
knjigo redovnih pravil in golobom.

Življenje župnije v času koronavirusa
Velikonočni prazniki, Martinova nedelja in tudi božični prazniki
so letos drugačni. Praznovanje se je preko televizije in YouTuba
preneslo v vaše domove in tako so domovi za marsikoga postali
tudi domača cerkev, vaše sobe pa tudi kraji molitve, branja svetega
pisma, reševanja veroučnih nalog, kraji prijetnega igranja iger in
druženja. Vrnitve normalnega druženja povsod in tudi v cerkvi si
želimo vsi. Še posebej otroci, prvoobhajanci, birmanci, organisti,
pevci, nekateri zakonski pari, ki so odložili poroko, drugi krst
otroka. Obeta se nam živahna in, upam, lepša pomlad v letu 2021.
Naj spomnimo, da se že od 13. marca v cerkvi in župniji upoštevajo
navodila NIJZ in Slovenske škofovske konference.

Posnetke svetih maš na YouTube kanalu Župnija Sveti Martin
Šmartno ob Paki objavljamo že od marca.
JANUAR, FEBRUAR 2021
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KRIŽ-KRAŽ

Rešitve pošljite do 12. 2. 2021 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki. Nagrajenka prejšnje
križanke je Metka Šprahman. Nagrado ji bomo poslali po pošti. Čestitamo!

JANUAR, FEBRUAR 2021
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Občani občanom
Avtor: Občinska uprava
Ob koncu tokrat zelo posebnega leta, ko se ne moremo v živo objeti in si voščiti, smo na Facebook strani Občine Šmartno ob
Paki med 9. in 15. decembrom 2020 organizirali nagradno igro, v kateri ste lahko pod objavo napisali vaše lepe misli drug
drugemu. Nekaj teh misli objavljamo spodaj in čestitamo vsem nagrajencem, ki so po pošti prejeli nagrado naše Občine.
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SREČA je, ko smo zdravi in
ko so zdravi ljudje, ki jih
imamo RADI.
Marjetka Melanšek

Vsem želim, da praznike preživite v
krogu najdražjih in da bi bili vsi zdravi in
da najdete srečo v majhnih stvareh.
Tatjana Urbanc

Vedno izberite življenje
.
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Martin Šmerc

Objavljamo izbor fotografij, prispelih na priložnostni fotonatečaj Zasneženo Šmartno, ki je potekal od 2. do 9. decembra na
družbenih omrežjih Mladinskega centra Šmartno ob Paki.

Edita Gabrič Zager
Klavdija Mauer

Tina Duh

Maja Ažman
Dijana Vasić
Timotej Kreft

