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Župnijska Karitas Šmartno ob Paki se
predstavi

Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Avtor fotografije na naslovnici: Rok Rakun
Prelom in tisk: Diling d.o.o., april 2021
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da soglašate z
objavo vaših osebnih podatkov, če ste izžrebani. Osebne podatke
uporabljamo izključno za namen izvedbe nagradne igre.
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Pomen in počastitev prihajajočih treh praznikov
pravilo, da se za praznike vzpostavi premirje, zato imejmo tudi mi
pred prazniki v mislih besedo premirje, ki jo v dejanje prenesemo
z besedo odpuščanje. Če odpuščamo, si olajšamo dušo in
življenje, naša vest je mirna in prazen prostor se nadomesti s
spoštovanjem različnosti in nazorov.
Prvi praznik, dan upora proti okupatorju 27. aprila je naš državni
praznik in obeležuje dogodek v hiši akademika in književnika
Josipa Vidmarja v Rožni dolini, kjer so se zbrali predstavniki
nekaterih političnih strank in kulturni delavci ter spisali smernice
za oborožen organiziran upor proti okupatorju in pozicijo
Slovenije v okviru povezovanja narodov Jugoslavije.
Postavljanje mlajev in priprava kresov naznanja prihajajoči
praznik dela, ki je prav tako naš državni praznik in ga praznujemo
1. in 2. maja. V teh dneh se spominjamo krvavih delavskih
demonstracij v Chicagu leta 1886. Glavne zahteve delavstva na
demonstracijah so bile uzakonjenje osemurnega delovnika in
njihove politične pravice.

Že smo v zadnjih dneh aprila in pred nami so trije prazniki, ki jih v
naši občini že vrsto let dostojno obeležujemo. Ko slišimo besedo
praznik, se nam takoj poraja misel na dan počitka, umirjenosti,
srečanja v krogu družine ali prijateljev ob kulinaričnih dobrotah z
veliko mero sproščenosti in dobre volje. Praznične dni velikokrat
povežemo s kakšnim dnevom dopusta in si privoščimo počitnice
ali potovanja. Obiskujemo tudi prireditve, ki so ob državnih
praznikih v obliki proslav, pohodov, odprtih vrat in podobno,
ob verskih praznikih pa srečanja v cerkvah ali romanja v versko
pomembne kraje. Neuradni in osebni prazniki pa so namenjeni
sproščenemu druženju v krogu družine, prijateljev in skupnosti.
Prazniki imajo vseskozi od njihove omembe naprej simbolno
noto. Namen praznikov je opozoriti na temeljne zakonitosti
življenja in vrednote, ki nam omogočajo osebno in duhovno
rast. Tako kot pred prazniki pospravimo navlako po stanovanju
ali okolici prebivališča, je prav, da se tudi duševno očistimo,
razmislimo o vseh stvareh, ki nas obremenjujejo in nam
otežujejo življenje, naredimo sami s sabo pogovor in se znebimo
negativnih, neproduktivnih in sovražnih misli in dejanj, ki nimajo
veze z osnovnimi zakonitostmi našega življenja.
Pred prazniki pomislimo tudi na ljudi, ki jim kaj zamerimo ali
jih nekako ne maramo iz različnih vzrokov. Pri vojskovanju velja

Tretji praznik v tem sklopu je dan zmage nad fašizmom in
nacizmom 9. maja, ki ni državni praznik, isti dan pa Evropska
unija praznuje tudi dan Evrope. V globalnem pomenu ta
praznik pomeni konec druge svetovne vojne, ki je bil dosežen
s podpisom kapitulacije Nemčije. Prvi podpis kapitulacije je bil
7. maja v Reimsu, dokončni podpis pa 8. maja 1945 v Berlinu.
Ne pozabimo, da so bila tega dne v Letušu v gostilni Sulcer
pogajanja za podpis kapitulacije nemške vojske na področju
Balkana. Kapitulacija je bila dokončno podpisana isti dan v
Topolšici. Dan Evrope spominja na predstavitev Schumanove
deklaracije leta 1950, ki je bila osnova za povezovanje držav v
sedanjo Evropsko unijo.
V naši občini se zavedamo pomena teh praznikov, zato jih
vsako leto obeležujemo na prireditvi, kjer so poleg Občine
in Mladinskega centra Šmartno ob Paki soorganizatorji tudi
organizacije Zveza borcev za vrednote NOB, Veterani vojne za
Slovenijo in Zveza Slovenskih častnikov. Namen praznovanja je
spomin na opisane dogodke, predvsem pa druženje občanov z
željo, da nas prazniki združujejo in ne razdvajajo, kar se žal opaža
tudi v naši lokalni skupnosti.
Letošnje obeleževanje treh praznikov bo zaradi epidemioloških
razmer potekalo drugače kot prejšnja leta. Zato vas organizatorji,
drage občanke in občani, vabimo, da se v prazničnih dneh
sprehodite po Poti spominov in postojite ob obeležjih in
spomenikih žrtvam NOB naše občine. Upoštevajmo priporočila
NIJZ.
Iskrene čestitke ob praznikih.
Janko Avberšek
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UTRIP OBČINE

Obisk ministrice za pravosodje
Avtor: Občinska uprava Fotografija: Tatjana Podgoršek
V petek, 12. marca 2021, je bila na delovnem obisku v občini Šmartno ob Paki ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič.
Glavna tema sestanka je bilo sodelovanje s probacijsko enoto
Celje, preko katere je organizirano izvajanje družbeno koristnega
dela za osebe, ki jim je to odredilo sodišče. Skupna ocena je bila,
da je sodelovanje dobro in da se bo s to obliko vključevanja
napotenih oseb nadaljevalo.
Ministrica se je v uradni izjavi po delovnem obisku zahvalila
županu Janku Kopušarju in občini Šmartno ob Paki za dobro
sodelovanje pri izvajanju nalog probacije ter za pomoč pri iskanju
novih izvajalcev teh nalog. Pri tem je izpostavila izjemen pomen
občin in lokalnih skupnosti, s katerimi tako dosegajo izjemne
rezultate in, kar je najbolj pomembno, ljudi ponovno integrirajo v
okolje, zato je korist obojestranska.
Župan Janko Kopušar je ministrici kot prvi predstavnici te vlade
na obisku v Šmartnem ob Paki predstavil možnosti boljšega
sodelovanja z državnimi organi predvsem na področju pričakovane
gradnje tretje razvojne osi in potencialih za zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje obstoječih in bodočih dejavnosti na območju
občine.

Obisk je ministrica z delegacijo zaključila pri Nogometnem klubu
Šmartno 1928, ki slovi po dobrem delu z mladimi. Preko NK
Šmartno kot (pod)izvajalca se izvaja družbeno koristno delo, na
katerega jih napoti občina.

Čistilna akcija
Avtor: Občinska uprava Fotografija: Tatjana Podgoršek
Od ponedeljka, 22. marca 2021, do vključno sobote, 27. marca 2021, je na območju občine Šmartno ob Paki potekala čistilna
akcija.
Usmerjena je bila v čiščenje javnih površin ter območij ob poteh,
vodotokih in prometnicah. Potekala je ob upoštevanju sprejetih
preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid-19. V
celotedenski akciji je skupaj sodelovalo okrog 120 oseb, ki so se
dela lotile po predhodnem dogovoru znotraj posameznih vaških
skupnosti, društev in javnih zavodov. Skupaj so zbrali okrog 2 toni
odpadkov.
Vsem se zahvaljujemo za pomoč in skrb za urejenost našega
okolja.
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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)

Občankam in občanom
Šmartnega ob Paki
čestitamo ob dnevu
upora proti okupatorju in
mednarodnem dnevu dela.
Koroška cesta 46, Velenje
03 896 87 11 in 896 87 19
www.pup-saubermacher.si

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, …).
Odpadke je prepovedano odlagati ob
vhodu ZM Šmartno ob Paki oz. na parkirišče!
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/
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INTERVJU

Intervju s Karlom Žibretom
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: Barbara Gradič Oset in osebni arhiv Karla Žibreta
Karlo Žibret je prejemnik najvišjega priznanja Planinske zveze Slovenije (PZS) za leto 2020. Podelitev, sicer predvideno za
december, so zaradi takrat veljavnih ukrepov izvedli šele marca letos. Na družbenem omrežju Facebook je bilo ob tem opaziti
pravo poplavo čestitk, ki so jih Šmarčani namenili svojemu soobčanu ob prejemu svečane listine PZS. Da so nanj zelo ponosni,
so poudarili tudi člani domačega planinskega društva.
Ko je bila ustanovljena Planinska sekcija Šmartno ob Paki, me je
nekega dne obiskal sosed in me nagovoril, da se iz velenjskega
društva prestavim v Šmartno. Da potrebujejo novega blagajnika,
je rekel. Sprva sem si mislil, kako je ravno mene našel za to, a
naslednje leto sem že vplačal članarino v Šmartnem. Tako sem
postal blagajnik in to funkcijo opravljal kar dolga leta. Bil sem tudi
predsednik za obdobje dveh mandatov. Opravil sem vodniški izpit.
Bil član upravnega odbora, trenutno pa sem načelnik markacistov.
Omenili ste šmarško planinsko sekcijo. Kakšna pa je
pravzaprav zgodba Planinskega društva Šmartno ob Paki?
Kako se je razvijalo, katere so glavne prelomnice?

Svečana listina, ki vam jo je podelila ena največjih
prostovoljskih organizacij pri nas, je nagrada za dolgoletno
delo na različnih področjih planinstva in v šmarškem
planinskem društvu. Kako ste postali zavzet planinec?
O tem bi lahko govoril tudi dobro uro, a bom poskusil na kratko.
Hribi so me vedno privlačili, zanimanje zanje je raslo vse bolj in
bolj. V rosni mladosti sem se včlanil v velenjsko planinsko društvo.
Kasneje sem se poročil in si ustvaril
družino. Takrat sem se že nekoliko
spogledoval celo z alpinizmom. A
žena mi je rekla: »Al' štriki al' pa jaz.«
Dejansko je imela prav – nikoli ne
veš, če se vrneš ali ne, izpostavljenost
nevarnosti je le nekoliko večja kot v
planinstvu. Hitro sva se dogovorila:
če bo hodila zraven, bom opustil vrv
(alpinizem). In tako se je začelo tudi
v družini. Najstarejša hči Jasna je bila
stara 4 leta in pol, ko je šla zraven na
Triglav. Druga, Dragica – ona pa je še
danes zaprisežena planinka. Vsakokrat
ko sem pakiral nahrbtnik, me je
spraševala, če lahko gre zraven. Meni
hribi izredno ležijo. Narava, te lepote
… Sam gledam na to z drugimi očmi.
Torej ste res iz pravega testa, da ste
v šmarškem društvu lahko opravljali
toliko funkcij. Katera je vaša
trenutna in kdaj ste sploh postali
član PD Šmartno ob Paki?

MAJ, JUNIJ 2021

Glavna prelomnica je nedvomno to, da smo se Šmarčani
osamosvojili kot društvo. Najprej je obstajala Planinska sekcija
Šmartno ob Paki v okviru matičnega Planinskega društva Velenje.
Ustanovni sestanek je bil pri Malusu v posebni sobi v kleti. Dobro
smo delovali, a smo si nekako vseeno želeli, da bi imeli svoje
društvo. Ko je Šmartno ob Paki postalo samostojna občina, pa je
bil seveda naslednji logični korak tudi osamosvojitev šmarških
planincev. To je bilo leta 1997. Prva predsednica je bila Zdenka
Verzelak. In tako se je začelo. Pobude so padale. Jaz, recimo,
sem navijal za to, da bi nekje imeli svoj prostor, brunarico, nekaj
pač. Imeli smo dve ideji za lokacijo, na koncu pa smo pristali v
Martinovi vasi. A tukaj je in naša je – brunarica! Pa še lepa je – v
stilu planinskega stana. Ena od prelomnic je tudi razvitje prapora.
Pridobili smo ga, ko je bil predsednik
Marko Barbetti. Vsako pravo društvo
ga ima, je enkrat rekel. Potem je tu še
Martinova pot …

Ko kdaj nisem vedel,
kaj bi, ali če sem bil
slabe volje, sem z
beležko in svinčnikom
krenil na pot in sem
pisal ...«
Prav z njo pa je povezano moje
naslednje vprašanje. Kot »očeta«
Martinove poti vas sprašujem,
kako smo v Šmartnem dobili
tako priljubljeno pot in zanimivo
turistično atrakcijo?
To je bilo pa tako. Ko nam je z
brunarico vmes že slabo kazalo, sem
vseeno razmišljal, da bi kot društvo
imeli nekaj »svojega«. Takrat so
»klubovci« že razvijali idejo o poti
po mejah naše občine. Planinci smo
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Je planinarjenje postalo modna muha?
Ja, to pa je napaka. Masovno planinstvo mi ni všeč. Koliko škode bo
nastalo, če se to ne bo umirilo. Če pogledava samo Triglav – tam se
skale dobesedno bleščijo, tako so zguljene. Če gre vsak planinec
samo enkrat na malo potrebo, si predstavljati ne moremo, koliko
urina je to. Ta pa mora nekam odteči. Ni čudno, da so se začele
v Triglavskih jezerih pojavljati alge. Tudi zaradi precej pogostega
pranja po planinskih kočah, ki so vse bolj zasedene. Drugi problem
je plašenje živali. Da trganja rastlin ne omenjam. Ali pa kopanja v
jezerih; se namilijo in se na primer v »Ledvički« »malo osvežijo«. To
ne gre.

Če mladega človeka zastrupiš s
planinarjenjem, tega nikoli ne bo kar tako
opustil.«
bili nad tem navdušeni in steklo je nekaj skupnih pogovorov. Z
Danilom Verzelakom sva se podala na teren, na prvi ogled, kje
bi pot potekala. Cilj je bil, da bi vodila mimo čim več zanimivosti.
Veliko dela je bilo, saj je bilo treba pridobiti veliko soglasij, sama
papirologija. Potem sem pot nekako idejno zastavil, narisal sem
tudi osnutek za značko in štampiljko, spisal opis poti. Nato pa smo
jo označili in registrirali. Levji delež, bi lahko rekel, je bil res moj.
Ampak jaz sem po tej poti tolikokrat šel. Ko kdaj nisem vedel, kaj
bi, ali če sem bil slabe volje, sem z beležko in svinčnikom krenil na
pot in sem pisal ... Ko je bila pot uradno odprta, je prišel predlog
o izdelavi vodnika. Šmarčani bomo že nekako šli – kaj pa ljudje
od drugod? Pa sem po nekih smernicah pripravil še Vodnik po
Martinovi poti, vključno z opisom poti in fotografijami. Nad
odzivom ljudi smo bili izredno presenečeni. Kako popularna je
postala! Prihajali so od vsepovsod. Še zdaj.
Imate najljubši del Martinove poti?
Hm … Ja. Meni najljubši del je odsek od juga proti vrhu Gore Oljke,
po delu Savinjske planinske poti, in do Plešivčnika. Tam vmes
namreč raste pasji zob, ki je endemit na tem področju. Pot pelje
mimo kapele, ploščadi za padalce, od koder je najlepši razgled
na Kamniško-Savinjske Alpe tod okoli, naprej gor do podzemske
cerkve, ki je res čudovita. Pa naokrog na Roglsko brezno, kjer je
tudi kaj za videti, malo naprej je Roglska kapela, pri Plešivčniku
tudi, pa tista stara lipa ... Ta del je res lep. Bi pa še podaljšal ta
odsek do Bezgovice zaradi zanimive poti čez Hudi potok in mimo
Rakunovega bora in seveda do znanega križa s svojo zgodovino.
Spregovoriva morda besedo o vaših »rekordih«, kateri vrh ste
osvojili največkrat, kateri je bil najvišji …
Vrhov je bilo res ogromno. Moram povedati, da je vsak vrh po
svoje lep. Veliko sem z Velenjčani hodil tudi po tujini in kar zadeva
najvišje vrhove, sem jih zagotovo nekaj nabral prav z njimi. Pot
nas je namreč vodila na sever vse do Nordkappa, bili smo na Mont
Blancu, Grossglocknerju, večkrat v Dolomitih, pa na Olimpu, Etni,
v Maroku po Atlasu, načrtovali smo tudi Kilimandžaro, a je potem
nekaj prišlo vmes. In tako naprej. Najvišji od teh je Mont Blanc s
približno 4800 m. Zagotovo pa sem bil največkrat na Gori Oljki. Na
Triglav pa sem štel do 30 vzponov, potem pa ne več.

Bili ste tudi mladinski vodnik. Kako ocenjujete stanje glede
mladih na področju planinstva?
Dolga leta sem hodil z otroki na tabore, zelo dobro smo sodelovali
s šolskim planinskim krožkom. Logarska dolina, Areh, vsepovsod
smo bili. Z mladimi je tako: moraš jim znati prisluhniti, jih ustrezno
motivirati. Radi gredo, zlahka gredo, a ne sme se jih pretirano siliti.
Sicer velja, da so lahko že čisto »hin«, a za nogomet se še zmeraj
najde volja. Drugače pa so otroci zelo prisrčni; niso zlonamerni,
odkriti so. Ko sem kdaj komu pomagal, morda nesel nahrbtnik
kak del poti ali karkoli drugega, na koncu kar ni vedel, kako
bi se mi zahvalil. In radovedni so, vse hočejo vedeti. Zelo radi
imajo orientacijske naloge. Vedno so to komaj čakali. Zvečer ob
tabornem ognju in zvokih kitare je bilo še posebej luštno. Smo pa
tudi vodniki pazili, da smo se do njih vedli korektno. Tako bi rekel:
če mladega človeka zastrupiš s planinarjenjem, tega nikoli ne bo
kar tako opustil. Po koncu osnovne šole lahko motivacija upade;
mladi se nekoliko porazgubijo, imajo druge aktivnosti. Se pa kot
študentje, če le imajo čas, vrnejo. In tudi v našem društvu je opaziti
ta trend. Veliko je tudi mladih družin, kar je zelo vzpodbudno. Za
podmladek v šmarškem društvu se ni treba bati. Starejši počasi
odhajamo, mladi prihajajo, nas tudi zamenjajo pri kakšnih vlogah,
saj tako gre življenje. Zelo sem vesel, da se planinstvo ohranja,
razvija in širi med ljudmi.

Pet Karlovih nasvetov za planinarjenje:
1. V hribe je treba z veseljem. Če ne greš z veseljem,
raje ne hodi.
2. Izbrati je treba turo, ki ji je posameznik dorasel.
Začetniki naj izbirajo sprva lažje in nižje vrhove,
nikakor takoj na Triglav.
3. Ne sme se nam muditi. Počasi, gora bo počakala.
4. Imeti je treba odprte oči. Da gledamo, opazujemo
in na koncu koncev pustimo v hribih vse, kar tja
sodi. Roža je lepša, če raste tam in kamen se tam
drugače blešči. Spoštujmo naravo.
5. Nikoli v gore za vsako ceno! Če ne gre, se obrni
in se vrni. Tudi vreme nam jo lahko v hribih hitro
zagode – če zagrmi, se obrni in teci.
MAJ, JUNIJ 2021
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NAŠI PODJETNIKI

Kmetijska zadruga Šaleška dolina
Avtor: Teja Štrukelj, KZ Šaleška dolina, z. o. o. Fotografija: arhiv podjetja
Letos že 60. obletnica Kmetijske zadruge Šaleška dolina v Šmartnem ob Paki, v sklopu katere danes v našem kraju deluje
kmetijska trgovina in nedavno obnovljen hlev z 260 pitanci.
vizijo: V dobro lokalnega pridelovalca postati vodilna zadruga
v Sloveniji.
V zadrugi smo vedno odprti za pobude in sodelovanje z
lokalnim okoljem
Zadruga v Šmartnem ob Paki zaposluje 8 sodelavcev, od tega 5
v kmetijski trgovini in 3 v proizvodnem obratu, hlevu s pitanci. V
zadrugi radi prisluhnemo pobudam iz lokalnega okolja ter smo
vedno odprti za sodelovanja z lokalnimi društvi in organizacijami,
med drugim trenutno omogočamo izvajanje nogometne
aktivnosti kluba v Šmartnem ob Paki na naših zelenih površinah. V
teku je dobrodelna akcija, s katero bomo 1 % dohodka od prodaje
v mesecu marcu in aprilu v trgovinah KT Luče in TPC Saša Nazarje
namenili obnovi Mozirske koče na Golteh. Od lokalnega okolja
pričakujemo, da se na nas obrnejo s predlogi za sodelovanje, saj
lahko skupaj mnogo dosežemo in ustvarimo uspešne zgodbe.

Kmetijska zadruga (KZ) Šaleška dolina je nastala leta 1955 z
združitvijo več zadrug s tega območja. Zadruga Šmartno ob Paki
se je KZ Šaleška dolina pridružila leta 1961. V KZ Šaleška dolina, kjer
trenutno zaposlujemo 70 sodelavcev, se ukvarjamo z odkupom
mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev
s kmetijskim materialom, stroji in mehanizacijo. Za ta namen
delujeta kmetijski trgovini v Šmartnem ob Paki in Velenju ter
Trgovsko poslovni center Šoštanj. Poleg teh ima zadruga tudi
živilsko trgovino – Market Toplica v Topolšici, kmetijsko trgovino
v Lučah in Trgovsko prodajni center SAŠA v Nazarjah. Z začetkom
leta 2020 smo pričeli z novostjo, odkupom hlodovine.
V zadrugi se od vsega začetka trudimo biti lokalnemu kmetu in
kupcu skrben in zaupanja vreden partner. V ta namen povezujemo
pridelovalce, ki jim nudimo podporo pri skupnem vstopu na trg.
Kmetijam ponujamo možnost odkupa mleka, mesa in hlodovine
po dnevno najvišjih cenah ter zagotavljamo redno in pošteno
plačilo. Potrošnikom pa omogočamo, da pri nas najdejo preverjene
in večkrat nagrajene dobrote (jabolka, sokove, meso in mesne
izdelke, mlečne izdelke, moko …). Na ta način uresničujemo našo
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V prihodnje želimo v Šmartno ob Paki pripeljati kvalitetnega
poslovnega partnerja za gradnjo v poslovni coni Šmartno, ki
se nahaja tik ob naši kmetijski trgovini. Vse dejavnosti glede
zgoraj opisanih projektov vodimo v smislu največje koristi za
občane Šmartnega ob Paki, tako s stališča gospodarnosti kot tudi
varovanja okolja.
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Nove oglasne table
Avtor: Bernarda Radoslovnik, VS Skorno Fotografija: arhiv VS Skorno
V preteklem letu smo v VS Skorno morali zaradi dotrajanosti in vremenske ujme odstraniti tri oglasne table, ki smo jih letos
zamenjali z novimi.
Občina nam je nadomestne table zagotovila že konec leta 2020. Zaradi
razmer v državi pa lani novih tabel nismo uspeli postaviti. Ker so bile
vremenske razmere v prvih mesecih tega leta precej ugodne, smo
zavihali rokave, postavili temelje in uspešno postavili dve novi tabli. Ena
je dobila svoje mesto pri Glasenčniku, druga pa pri Zaleski kapeli.
V planu imamo še postavitev nove table pri Zasvinšku poleg novega
mosta, ki že dobro služi svojemu namenu, saj se je v tem času uredil tudi
asfalt na obeh straneh.
Prebivalci Skornega smo se v lepem številu udeležili tudi čistilne akcije
27. marca 2021.

70-letnica otvoritve centralnega spomenika žrtvam nacizma
Avtor: Jože Aristovnik, KO ZB Šmartno ob Paki Fotografija: Foto Pajk
V občini Šmartno ob Paki je bilo v 2. svetovni vojni zelo veliko žrtev nacizma: padlih borcev, ustreljenih talcev ter mučenih in
umrlih v taboriščih. Naša občina spada po številu žrtev glede na celotno število takratnih prebivalcev v sam vrh v srednji Evropi.
Vsem žrtvam nacizma z območja
občine Šmartno ob Paki je bilo
sedanjim in bodočim rodovom
v hvaležen spomin in opomin v
samem centru Šmartnega ob Paki
postavljeno centralno spominsko
obeležje. Na njem je vklesanih
141 imen žrtev nacizma v letih
1941–1945 v občini Šmartno ob
Paki. Slovesna otvoritev našega
centralnega
spominskega
obeležja je bila 27. aprila 1951,
tako da letos beležimo okrogli,
70-letni jubilej!
K sreči je imela gospa Marija Polak
iz Rečice ob Paki v svoji zbirki
spominskih fotografij tudi eno s
svečane otvoritve spomenika in
ob tej priložnosti se zahvaljujemo
našim članom Alojzu in Marjani
Polak ter Janezu Dvorniku,
ki so nam iz svojih osebnih
arhivov omogočili, da vam lahko
posredujemo
ta
fotografski
dokument.
MAJ, JUNIJ 2021
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Ne ZOOM, ne Microsoft Teams, ampak v živo snop na tri
noge
Avtor: Barbara Trebižan, KD Gorenje Fotografija: arhiv KD Gorenje
Korona virus že dobro leto bolj ali manj kroji naš vsakdan.
»Lani smo se ustrašili, letos se ne damo!« smo si rekli člani Kulturnega društva Gorenje in se odločili,
da bomo ob upoštevanju veljavnih ukrepov za zajezitev koronavirusa naredili naš tradicionalni snop
na tri noge. Bolj vsak zase so moški nabrali šibe in ženske zimzelen. Potem smo se preboleli, cepljeni
s prvo dozo, nekateri pa testirani dobili v mehurčku pri Zasvinškovih.
Spletanje kit je na daljavo nemogoče. Tudi varna razdalja in obilno zračenje tu ne prideta v poštev.
Čeprav smo se trudili, se nam je zahrbtna in vztrajna bolezen vedno znova vračala v pogovor. A
veselje, da smo po dolgem času spet skupaj, nas je bogatilo nekaj večernih ur in letos smo spletle
daljše kite kot prejšnja leta. Moški so naredili samo velik snop. Majhnim snopom in delavnicam smo
se letos odpovedali. Verjamemo pa, da bodo v prihodnje naše velikonočne delavnice barvanja pirhov,
izdelovanja rož in snopov spet dobro obiskane.
Lepo okrašen snop je bil na ogled na travniku ob križišču v Gorenju. Zelenje simbolizira življenje in
rodovitnost. Ne pozabimo tega tudi v teh časih, ko pogosto velja, da za pogovor potrebujemo poleg
oči tudi dober WI-FI.

Namesto menjave kabinskega grelca celovita obnova
Avtor: Emil Šterbenk, AMD-DLT Šmartno ob Paki Fotografija: Slavko Šket
Tile časi niso najbolj naklonjeni druženjem zato se člani AMD DLT držimo bolj vsak zase. Ampak ta čas so nekateri izkoristili za
temeljita popravila svojih vozil, zato vam bomo predstavili, kaj je naredil naš član Slavko Šket. Kot starodobniški navdušenec
je v svoji »karieri« obnovil lepo število dvo- in štirikolesnih vozil. Njegov zadnji tovrstni dosežek je temeljita restavracija Jeepa.
je bilo jasno, da kabinski grelec spušča, in je kupil novega. Ravno
še pravi čas, saj ga je pred božičem razneslo.
»Super, zdajle bom pa ravno imel čas, da grelec zamenjam,« si je
rekel Slavko. A tu se je pošteno uštel. Ko je »razkopal« armaturno
ploščo, je videl, da se pod njo skriva veliko rje. Enako je bilo pod
obrobami blatnikov, pri pragovih in vsepovsod po karoseriji.
Takole pove: »Na koncu nisem vedel, ali naj ga peljem kar na Dinos,
ali ga bom popravljal. Tri mesece sem ga pustil na miru, potem
sem se ga pa le lotil. Čeprav je bilo sprva videti brezupno, sem ga
v dobrega pol leta spravil na kolesa. Nič nismo improvizirali, vse je
narejeno tako, kakor je treba, in vem, da sem glede avta miren za
vsaj naslednje desetletje.«
Prej kot v letu dni je Jeep dobil novo podobo, približno takšno kot takrat, ko
je zapustil tovarno.

Slavko je s starodobniki začel v stilu, saj se je že čisto na začetku
lotil obnove Porscheja. Sicer je bil model 924 – a Porcshe je
Porsche. Sledil je Triumph Spitfire, ki ga sedaj vozi njegova gospa.
Potem je ugotovil, da vseeno rabi nekaj večjega, če hoče na izlet
z vso družino. Na internetu je našel oglas za Jeepa Wranglerja YJ,
ki ga ne poganja kakšen podhranjen dizelski motor, ampak velik
bencinski V-6 motor, prostornine 4,2 litra. Avtomobil je nemški
trgovec uvozil iz Amerike in je bil na slikah čudovit, opremljen
z vrhunskim avdio sistemom in natrpan z rezervnimi deli. A iz
Nemčije so mu ga leta 2013 poslali brez naštetega. Dolgo si je
dopisoval s prodajalcem, ki mu je obljubljal, da bo vse dal na
pošto, a nazadnje se je Slavko za našteto obrisal pod nosom. Toda
avto je k sreči bil v solidnem stanju in se je z njim brez težav vozil
skoraj do božiča 2019. Ker je v kabini vohal hladilno tekočino, mu
MAJ, JUNIJ 2021

Zdaj Šketovi čakajo, da se bodo spet začele starodobniške
prireditve, da se bodo poleti lahko v obnovljenem Jeepu vsi štirje
družinski člani okoli vozili brez strehe.

Noben lastnik avtomobila ni vesel takšnih lukenj, ko odstrani
obrobe blatnikov.
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Obeležite tri praznike s sprehodom po Poti spominov
Avtor: MC Šmartno ob Paki
Počastite spomin na praznike: dan upora proti okupatorju (27. april), praznik dela (1. maj) in dan zmage nad fašizmom (9. maj)
s sprehodom med obeležji in spomeniki žrtvam NOB po Poti spominov.
Letos vas vabimo, da se v prazničnih dneh sprehodite po Poti spominov in se na tak način spomnite ljudi iz naših krajev, ki so žrtvovali
svoje življenje za naš narod in svobodo, obenem pa uživate v lepoti narave naše občine.

Ob hoji po poti upoštevajte odrejene ukrepe za preprečevanje nalezljive bolezni covid-19.
Pot spominov se prične v Šmartnem ob Paki in vas prek Rečice ob Paki, Velikega Vrha, Skorna, Gorenja, Paške vasi in Slatine popelje nazaj
v Šmartno ob Paki. Na poti je 21 spomenikov in obeležij. Celotno pot boste prehodili v 5 urah, lahko pa je prehodite tudi v več etapah.
Zloženke z opisom Poti spominov lahko dobite v MC Šmartno ob Paki in na Občini Šmartno ob Paki, med delovnim časom.

MAJ, JUNIJ 2021
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MK Packenstein »požegnano« v pomlad
Avtor: Peter Podgoršek, Ferek, MK Packenstein Fotografija: Štefan Voglar
Enkrat je treba reči: »Dovolj je bilo zapiranja!« Nato prestopiti mejo, se ponovno srečati, si stisniti roko ter iskreno pozdraviti
prijatelja.
posebej zavedamo tisti, ki nam to že ni bilo dano. Blagoslovi tako
že vrsto let postajajo najbolj obiskane motoprireditve v Sloveniji.
Ne, ne gre za praznoverje! Gre za verovanje, za upanje, za prošnjo,
da preživimo! Po televiziji, preko interneta, »na daljavo«, ne, mi
se tako ne bomo šli. Velika noč in žegnanje dobrot iz avtomobila
nam je odprla priložnost. Motor in motorist. Zaščitna oblačila,
ruta preko obraza, rokavice, čelada. Vožnja v koloni in varnostna
razdalja sta zagotovljeni.

Iskrena zahvala našemu edinstvenemu, odprtemu
in uslužnemu dekanu Ivanu Napretu. Spoštovani
gospod župnik, resnično in iz srca NAJLEPŠA
HVALA! Resnično ste človek širokega srca!

Ta misel me je spremljala že od zgodnje jeseni, ko smo se člani
zadnjič srečali v našem »klubhausu«, kot ljubkovalno imenujemo
teraso in sobo v našem mladinskem centru. Po vrnitvi iz Višegrajskih
dežel so zaradi 2. vala neljube epidemije naša druženja seveda
zamrla. Motoristi pa smo sila družabna bitja, priznam pa tudi, da
ne ravno »poslušna«, vsaj do državnega aparata ne; nenazadnje
si tudi cestnoprometne predpise včasih krojimo malce po svoje.
Epidemija pa je resna stvar in naša povprečna starost sega že resno
proti kritični skupini, zato se z boleznijo ni bilo za šaliti. Če smo
občni zbor ob koncu zime izvedli po vseh predpisih, vendar na
skriti lokaciji in ob upoštevanju Covid ukrepov, pa to vendarle ni
bilo tisto »ta pravo«, ki bi ljudstvu pokazalo: »Življenje gre naprej,
normalnost je le korak stran, mi se ne damo …« ali bognedaj še
kakšen bolj revolucionaren rek! Navsezadnje pa moramo biti tudi
neke vrste zgled. Na naših, tudi skritih srečanjih, se ni okužil nihče.
Tako pa mora tudi ostati!
Potem nam je roko nehote ponudil župan, s povabilom na malo
bolj posebno čistilno akcijo. Zagotovo motozbori v Šmartnem
enkrat spet bodo in Packi smo na sončno četrtkovo popoldne
počistili bodočo novo prireditveno zelenico vsega mogočega
kamenja. Če je bilo nekoč potrebno za kaj takega kar malo
»nafehtat« udeležbo, smo letos dobesedno »prileteli vkup«. Tistih
nekaj uric pobiranja in dirkanja s samokolnicami je sicer prineslo
zgleden rezultat, a vrhunec je bil drugje. »Čistilci« smo se družili
pozno v večer, ob prigrizku, kozarčku, dokler nas ni pregnala
policijska ura.
A vendarle začeti motoristično sezono s čistilno akcijo nekako
ne gre. Preživeti 10, 20 in več tisoč kilometrov letno na motorju,
podprti z adrenalinom, v prometu, na dirkališču, offroad terenih,
v daljnih deželah in se vrniti k najbližjim živ in zdrav je največje
darilo, ki si ga motorist ob koncu sezone lahko zaželi. Tega se
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Žegnanja motorjev v Šmartnem ob Paki se je kljub zaprtim
regijam in izrednim ukrepom udeležilo preko 100 motoristov, ki
so v urejeni koloni točno ob 12. uri zapeljali skozi center kraja in
prejeli blagoslov. Dogodek ni bil oglaševan nikjer, zgolj zapisan
na koledarju Zveze motoklubov Slovenije. Vsi, ki so prišli, so se
zavedali, da ne bo druženja, niti pogostitve ali piva. Seveda so
nekateri nato za kratek čas parkirali pred mladinskim centrom, si
stisnili roko, izmenjali pozdrav in lepe želje ter se nato z nasmehom
na obrazih odpeljali domov. Četudi kratka in drugačna, je bila to
prva motoristična prireditev po skoraj letu dni v Sloveniji.
Motoristična sezona je torej odprta. Naši četrtki se bodo slej kot
prej odprli. Veliko nas je bilo cepljenih, precej jih je Covid prebolelo,
za 1. maj bomo zagotovo že na poti, nekje daleč od naših krajev,
epidemija in ukrepi nas ne bodo zadržali doma! Razmišljanje
zaključujem z uvodno mislijo: Drage občanke in občani, prijatelji
kluba, dovolj je bilo zapiranja! Mi smo mejo prestopili! Naj bo
srečno vsem in na vseh poteh!
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Rez potomke stare trte
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Kljub strogim ukrepom zoper covid-19 nam je uspelo izvesti rez potomke stare trte z Lenta v Šmartnem ob Paki.
Trto smo zasadili leta 2015, kar pomeni, da je to že
6. rez potomke. To opravilo sta strokovno izvedla prvi skrbnik vinske trte
Peter Krajnc in sedanja skrbnica predsednica Društva vinogradnikov
Šmartno ob Paki Mojca Praprotnik.
Ob tej priliki je župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar podelil
steklenice vina iz grozdja potomke vsem, ki so prispevali grozdje za
protokolarno vino. Prireditev je odlično povezoval Franc Fužir. Po prireditvi
smo lahko poizkusili vino potomke – modro kavčino in lahko samo rečemo:
res je dobro.

Predstavitev vrst grozdja, iz katerih v Šmartnem ob Paki
pridelujemo vrhunska vina
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Slovenija, tako rekoč butična dežela med Alpami in Jadranom, je po svetu znana po svojih številnih drobnih posebnostih,
zaradi katerih jih popotnik, ko jih enkrat okusi, nikoli ne pozabi. Dosegla je tudi visoko stopnjo kakovosti vin in ljubiteljem po
svetu postaja vse bolj zanimiva, če se le srečajo z našimi vini, ki imajo velik potencial.
V Sloveniji poznamo sedem avtohtonih vrst grozdja in ena od
najmanj znanih je ranfol, ki ga pridelujemo tudi v Šmartnem ob
Paki. Ta haloška sorta je žal že skoraj izumrla, zasenčili so jo laški in
renski rizling, pa šipon. Na nekaterih območjih pa so jo le ohranili
in jo začeli celo dosajevati in tako je tudi na našem območju.

saj vsako leto prejme na ocenjevanju vin v Šmartnem ob Paki zlato
priznanje.
Pridelovalci: Anže Podgoršek, Jože Kovačič in Feri Podgoršek
(samostojno vino), Alojz Slemenšek (zvrst)

V Šmartnem ob Paki smo v zadnjih letih pri kvaliteti
pridelave grozdja in posledično vina dosegli
izreden napredek. Nekatera naša vina sodijo v sam
vrh vinorodne dežele Podravje.
Ranfol
Omenja se kot: štajerska belina, svetla belina, štajerka, vrbanka,
ponekod tudi lipovina (lipovšna). Grozd je srednje velik, vejnat,
srednje dolg, zanj je značilno, da je v spodnjem delu nekoliko
zavit. Pecelj grozda je tanek, zelenkaste barve in deloma olesenel.
Jagoda je okrogla, svetlo rumena, včasih rdečkasta, pikčasta,
njena kožica je tanka. Vino je zelenkasto rumenkaste barve. Sorta
je pozna, rodi bogato in daje lahka kiselkasta, pitna vina. Vsebuje
manj alkohola in ekstrakta. Redko se v prometu pojavi kot čista
sorta. V glavnem je v mešanih vinih, kjer pripomore k pitnosti.
Vino je bolj lahko, je zelo primerno za mešanje z drugimi vini, v
zadnjem času pa se prideluje kot zelo kvalitetno samostojno vino,
MAJ, JUNIJ 2021
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Pohod po Poti naravne in kulturne dediščine ter predstavitev
turistične ponudbe
Avtor: Boža Polak, TD Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv TD Šmartno ob Paki
Vabljeni, da se nam v soboto, 29. maja, pridružite na pohodu po Poti naravne in kulturne dediščine, na kateri se vam bodo
predstavili turistični ponudniki z območja naše občine.
in kozolci. V središču vasi stoji ena najzanimivejših kmečkih stavb v
tem okolju, Jagrova hiša.
Na območju Šmartnega ob Paki se je v času, ko je bilo hmeljarstvo
prevladujoča panoga, poleg vinogradniške krajine oblikovala tudi
hmeljska krajina. Danes na to obdobje spominjajo le še hmeljske
sušilnice. Eno teh si bomo ogledali na Špančevi domačiji.
Mimo še ene zanimive zgradbe, meščanske vile, ki jo je leta 1896
postavil Karl Josef Bayer, izumitelj pridobivanja glinice iz boksita,
se bomo odpravili na našo izhodiščno oziroma zaključno točko, k
mladinskemu centru.

Pohod bomo pričeli pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki
ob 16.30 uri, mimo gostilne Malus, stare gostilne, ki stoji tik
ob železniški postaji in je že od nekdaj priljubljeno zbirališče
domačinov in popotnikov. V neposredni bližini gostilne je
železniška postaja. Leta 1891 je bila zgrajena t. i. Savinjska železnica
med Celjem in Velenjem. 27. decembra 1891 je po njej pripeljal
prvi vlak v Šmartno ob Paki, ki je kraj povezal z ožjim in širšim
zaledjem. Po poti, ki vodi ob železnici in mimo prireditvenega
prostora Martinova vas, se bomo sprehodili do starega vaškega
jedra naselja Šmartno ob Paki, ki je danes občinsko središče. Od
zunaj si bomo ogledali cerkev sv. Martina, najstarejšo zgradbo
na tem območju, nekaj značilnih starih zgradb in Muzej tehnične
kulture obdobja po II. svetovni vojni.
Na poti se bodo predstavili šmarški vinogradniki in nekateri
ponudniki
Pot nas bo vodila mimo Baronije do razvalin starega gradu
Pakenštajn, ki leži na obronkih Malega Vrha, najbolj slikovitega
gričevnatega območju Spodnje Paške doline z ohranjeno prvotno
vinogradniško strukturo. Od tam se bomo napotili do razgledne
Primožičeve domačije. Tukaj bo prvi krajši postanek za degustacijo
vin, ki jih predelujejo šmarški vinogradniki. Pot bomo nadaljevali
v notranjost vinogradniške krajine in si spotoma ogledali dve
od treh najstarejših zidanic: Špančevo in Bednikovo. Ustavili se
bomo v umetniškem ateljeju Berni in si ogledali izdelke domače
obrti, ki jih ustvarja Bernarda Kovačič. Od tu pa mimo kmetije Prꞌ
Paulekovem Korlnu, kjer se poleg vinogradništva ukvarjajo še s
peko kruha in peciva, do Rakunove kleti, kjer bo naslednji krajši
postanek.
Iz Malega Vrha se bomo ob Hudem potoku napotili v Rečico
ob Paki, vas, ki je do danes ohranila značilno kmečko podobo s
številnimi gospodarskimi poslopji, hmeljskimi sušilnicami, kaščami
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Zaključek z dobrotami turističnih ponudnikov in ogledom
Šmartnega ob Paki z balona
Po zaključku poti se boste pred mladinskim centrom okrepčali
z dobrotami, ki jih ponujajo naši ponudniki: Ekološka kmetija
Potočnik-Poprask, Kmetija Pr' Paulekovem Korlnu, vinske kleti
naših vinogradnikov, turistične kmetije, Čebelarstvo Drev in
članice turističnega društva. In ne samo to, predstavil se nam bo
tudi balonarski center OPA Resort iz Velikega Vrha. Če bo vreme
dopuščalo, se bomo lahko dvignili tudi z balonom in si ogledali
Šmartno iz zraka.
Po Šmartnem se boste lahko zapeljali tudi z novima električnima
kolesoma. Ogledali si bomo nov turistično promocijski video naše
občine, razdelili nove turistične zloženke in razglednice Šmartnega
ob Paki ter spoznali še druge novosti, ki so del rezultatov uspešno
zaključenega projekta Martinov svet v Mladinskem centru
Šmartno ob Paki.
Pripominjamo, da bo izvedba dogodka odvisna od
epidemiološke situacije v državi ter z njo povezanimi ukrepi za
omejevanje širjenja epidemije covid-19. Zato vam svetujemo, da
spremljate aktualna obvestila na spletnih straneh in socialnih
omrežjih organizatorjev.

ŠMARTNO OB PAKI
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Živeti s polževim vsadkom
Avtor: Franc Forštner, MDGN Velenje Fotografija: splet
Mednarodni dan polževega vsadka sicer obeležujemo konec februarja, natančneje 25. februarja, a ozaveščanje o tej temi ni
nikdar odveč.
Izteka se štirinajsto leto, odkar sem začel poslušati s polževim
vsadkom ali kohlearnim implantom. Preden sem dobil ta tehnični
pripomoček, sem več kot trideset let uporabljal slušne aparate
vseh vrst in oblik. Brez aparata prej in brez »polžka« zdaj sem gluha
oseba, saj imam na obeh ušesih zgolj samo še ostanke sluha. K
pisanju me je spodbudilo kar nekaj stvari, ki sem jih v zadnjem
času v pogovorih doživel. Še vedno namreč nekateri ne morejo
sprejeti drugačnosti drugih. Vse preveč se poudarja besede gluh,
naglušen, gluhoslep, oseba s polževim vsadkom. Vsem nam je
skupno, da smo osebe, ki imamo tako ali drugače težave s sluhom
in z vsem, kar sodi zraven. Naslednje, kar me je vzpodbudilo k
pisanju, je ozaveščanje, ker mogoče kdo ne ve, kako se odločiti za
sebe ali svojega otroka. Kaj narediti, da bo res najboljše.
Prvič – za operacijo in za polžev vsadek sem se odločil, ker sem
v zadnjih letih še dodatno izgubil sluh in mi tudi slušni aparat
ni več dovolj pomagal. Tudi najmočnejši, kar jih obstaja na trgu,
ne. Bil sem pred dejstvom: ali še kaj slišati ali pa sem popolnoma
gluha oseba. Drugič – operiran sem bil na popolnoma gluhem
ušesu tako, da še vedno lahko uporabim slušni aparat, kar še tudi
občasno izvedem. Torej zaupal sem strokovnjakom, zdravnikom,
poglobil sem se v literaturo, dobil informacije tudi od oseb, ki so
se za to odločile pred mano. Pretehtal sem dobro in slabo, kaj me
čaka po tej odločitvi.

Kaj je polžev vsadek?
Polžev vsadek je elektronska naprava, ki nadomesti
okvarjene celice notranjega ušesa (polža). Zvok iz
okolice pretvarja v električne impulze in jih prenese
neposredno na slušni živec.

Moja pričakovanja so bila velika, pozitivna, vedel sem, da lahko
gre kaj tudi narobe, kljub temu bi vse, kar sem doživel, še enkrat
naredil. Na operacijo bi šel že prej, če bi bilo možno. Po preiskavah,
ki sem jih predhodno opravil, so bili vsi izvidi dobri. Teh preiskav je
kar veliko. Naj naštejem vsaj nekatere, ki se jih spomnim: CT glave,
test ravnotežja, EAPMD, ADG, električna avdiometrija, genetska
preiskava krvi itd.
14. maja 2007 sem bil operiran, operacija je trajala okoli štiri
ure. Po operaciji sem se zbudil v sobi za pooperativne posege.
Ves čas bivanja v bolnici sem bil prijetno presenečen nad vsem;
obveščanjem, prijaznostjo, ustrežljivostjo, skratka ne morem
pozabiti vseh, ki so mi pomagali. Po štirih dneh bivanja v bolnici
sem šel domov in po petih dneh sem se vrnil na odstranitev šivov.
1. junija sem dobil zunanji del polževega vsadka in imel prvo
nastavitev. Mislil sem, da bom takoj vse slišal. Šele takrat sem
ugotovil, da je potrebnega zelo veliko truda, potrpežljivosti, dobre
volje in pomoči vseh, da se na polžev vsadek navadiš. Vse gre na
novo. Korak po korak. Nekaj slišiš, pa ne veš kaj. Tukaj mora biti

Polžev vsadek je sestavljen in zunanjega in notranjega dela. Zunanji del
sprejema zvoke iz okolice, ki jih spremeni v električne impulze in prenese
v sprejemnik v notranjem delu. Notranji del sprejema impulze in jih preko
elektrod v polžu prenaša neposredno na slušni živec.

prisotna močna volja, vzpodbuda doma in v službi, med ljudmi.
Skratka zaupanje v strokovnjake, v vse, ki ti pomagajo, da, kar
slišiš, tudi prepoznaš.
Danes slišim ptičje petje, zvonenje zvonov, tiktakanje stenske
ure, žuborenje voda, vetrič, ki piha. Med slišečimi normalno
komuniciram, lahko se pogovarjam tudi po telefonu, skratka
veliko je pozitivnih stvari, za katere je bilo vredno, da sem imel
močno voljo in sem se potrudil.
Po štirinajstih letih nošenja sem se na polžev vsadek tako navadil,
da brez njega ne morem biti. Če mi kaj ponagaja, pa dam na drugo
uho slušni aparat, ali pa sem nekaj časa v tišini. Vem tudi, da pri
vseh uspešnost vsadka ni enaka. Velik poudarek je na trudu, kako
se naučiti poslušati. Zato menim, da je primerna rehabilitacija v
otroški dobi, seveda če so izpolnjeni vsi ostali pogoji. Pogovarjal
sem se z mnogimi, ki imajo polžev vsadek, nekateri so z njim zelo
zadovoljni, spet drugi niso tako uspešno rehabilitirali sluha.
Zahvaljujem se vsem na Kliniki ORL v Ljubljani. In za konec misel:
kjer je volja, je tudi pot, upanje pa umre zadnje.
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Visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge
Avtor: Jože Drev, LD Oljka Šmartno ob Paki Fotografija: splet
Po sklepu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano spada Slovenija med države, kjer je določena visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge (APK). Za
lovske družine se začne izvajati načrt biovarstvenih ukrepov, s katerimi zelo zmanjšamo možnost širjenja te nalezljive bolezni.
APK je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za
katero ni cepiva. Za človeka ni nevarna ali nalezljiva. Trenutno
v Sloveniji še ni pojava bolezni, je pa že v sosednjih državah
(Madžarska, Srbija, Slovaška). Za bolezen je značilen predvsem
nenaden pogin, pri domačih prašičih tudi 100 %.
Pri divjih prašičih se bolezen kaže kot nenaden pogin večjega
števila živali na določenem območju. Zaradi pojava APK se lahko
populacije divjih prašičev na okuženih območjih znatno zmanjšajo
ali celo izginejo. Bolezen najpogosteje vnesejo na nova neokužena
območja okuženi divji prašiči. Za prenos bolezni na daljše razdalje
pa je po navadi kriv človek s svojim ravnanjem (odmetavanje
ostankov hrane, ki vsebuje meso okuženih živali).

O najdbi pogina divjega prašiča je treba takoj
obvestiti Center za obveščanje na številko 112 in
katerega izmed lovcev LD Oljka.
Na območju naše lovske družine poteka veliko pohodnih poti, ki
so zelo obiskane praktično vse dni v letu, pogosto v nočnem času.
To povzroča divjadi nepotrebno vznemirjanje in izgubo energije,
še posebno v zimskem času. Veliko pohodnikov vodi tudi pse, ki
se pogosto gibljejo nenadzorovano po lovišču. V kolikor pride pes
v stik s poginulim divjim prašičem, bo ta raznašal virus po lovišču
in v domačem okolju, kjer lahko pride do okužbe in poginov
domačih prašičev.

Zaradi tega obveščamo vse pohodnike, gobarje, nabiralce
gozdnih sadežev ter lastnike gozdov, da so pozorni na nenavadno
vedenje divjega prašiča. Če najdete mrtvega divjega prašiča, se ga
ne dotikajte, saj je potrebno pomisliti na možnost okužbe z APK.
Še
več
informacij
www.afriskaprasicjakuga.si

najdete

na

spletni

strani

NE SME MIMO VAS

Vabilo k sodelovanju na kmečki tržnici
Avtor: MC Šmartno ob Paki
Vabimo vse kmetovalce, rokodelce oz. druge ponudnike, ki bi želeli svoje pridelke in izdelke prodajati na tržnici v Šmartnem ob
Paki, da izpolnijo in oddajo vlogo za prodajo.
Kmečka tržnica poteka vsako tretjo soboto v mesecu od 8. do 12. ure (od maja do septembra)
ali od 9. do 12. ure (od oktobra do aprila) na parkirišču pred Marketom Mercator (Šmartno ob
Paki 84 c).

Vlogo za prodajo na tržnici dobite na spletni strani
www.mcsmartnoobpaki.si ali v tiskani obliki v prostorih mladinskega
centra. Izpolnjeno oddajte v Mladinskem centru Šmartno ob Paki (osebno,
po pošti ali po e-pošti).
Najem stojnice bo do konca leta 2021 brezplačen. Prednost pri prodaji blaga imajo prodajalci
s stalnim prebivališčem v občini Šmartno ob Paki.
Več informacij: 064 167 940 ali pisarna.mc@gmail.com.
MAJ, JUNIJ 2021
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Naj odvečni predmeti ponovno zaživijo
Avtor: Alenka Košir, CPU Velenje Fotografija: Matej Vranič
Centri ponovne uporabe so odziv na vedno bolj potrošniško družbo, ustanovljeni z namenom zmanjšanja količine potencialnih
odpadkov.
tak način preusmerimo tok potencialnih odpadkov iz zbirnih
centrov nazaj v uporabo. Namen centra je ekološko ozaveščanje,
varčevanje z naravnimi viri in energijo ter zmanjševanje količin
odpadkov. Z nakupom v naši trgovini podprete zelena delovna
mesta, njihovo delovanje, krožno gospodarstvo in date stvarem
drugo priložnost.

V sodelovanju z mladinskim centrom se bo v Šmartnem ob Paki
predstavil Center ponovne uporabe Velenje (CPU Velenje), in sicer
z akcijo zbiranja stvari iz gospodinjstev, kot so: pohištvo, manjši
gospodinjski aparati, posoda, keramika, športna oprema, knjige,
dekorativni dodatki (slike, spominki ...) in otroška oprema.
V CPU Velenje lahko prebivalci Šaleške doline torej oddajo stvari
iz gospodinjstev, za katere menijo, da jih ne potrebujejo več in
zanje nimajo več uporabne vrednosti. Zbrane izdelke popravimo,
obnovimo in prodamo novim uporabnikom po ugodni ceni. Na

I Š Č E M O
OSE BE, S TAREJŠE O D 15 LET,
K I JIH ZA NIM A :
*ama ter sk o igrals tvo

THEATER
WORKSHOP
SERIES

Če imate doma odvečne stvari, ki so še uporabne in
jih nimate komu podariti, vas vljudno vabimo, da
jih prinesete v soboto, 22. 5. 2021, med 9. in 12.
uro pred Mladinski center Šmartno ob Paki, kjer
jih bodo prevzeli sodelavci CPU.
V primeru zaostritve ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa
bomo akcijo prestavili na kasnejši termin, o katerem vas bomo
pravočasno obvestili. Za morebitne dodatne informacije nas
lahko prej tudi pokličete na 031 683 959 ali pošljete sporočilo na
e-naslov: info@cpu.velenje.si

IZ KOTLA DIŠI PO
ENOLONČNICAH IN
ŠTRUKLJIH

ŠMARTNO OB PAKI

* rež ija

*sce nogra fija

6. junij 2021, Martinova vas, pričetek ob 9. uri

*ko s tumo grafija

Ljubitelje enolončnic in štrukljev vabimo, da se nam pridružijo v
nedeljo, 6. junija 2021, ob 9. uri v Martinovi vasi na tradicionalni
pripravi jedi na prostem

*dru žen je

*pri do bi vanje n ovih izku še nj
na o drs k ih de sk ah

IZ KOTLA DIŠI PO ENOLONČNICAH IN ŠTRUKLJIH.

S I ME D NJIMI?

Udeleženci s seboj prinesejo pribor za kuhanje (gorilec, plinsko
jeklenko, ustrezno posodo, ostali kuharski pribor).

G L E D A L IŠKO SK U PINO K

I N D R U G IH DOG ODI VŠ ČIN .

Prijave zbira Boža Polak do 21. maja 2021 na telefonsko št. 031
713 763. Stroški znašajo 15 eurov na osebo in se poravnajo ob
prijavi.

Za več i nfo r m ac i j i n pr i j a ve s m o v a m na

Izvedba dogodka bo odvisna od epidemiološke situacije v državi.

LEARN EVERYTHING YOU NEED
P O T E M T E Z V ES ELJ EM VA B IMO V NA ŠO
TO KNOW ABOUT THEATER

(S O ) U ST V A R J A NJU NOV IH P REDS T AV

v o lj o po e -po št i :
g pks m a r tn oo bp ak i @ gma i l. c om

Pripravila: Boža Polak, TDŠ

al i po tel e f o n u : 0 4 1 6 7 7 4 17
P r i j a z n o va b l j e ni !

GLEDALIŠČE POD KOZOLCEM

www kulturaobpaki si
.

.

OBVESTILO TURISTIČNEGA DRUŠTVA
Člane Turističnega društva Šmartno ob Paki obveščamo, da
lahko članarino za leto 2021 v višini 6,00 EUR poravnajo pri
Boži Polak po predhodnem dogovoru na 031 713 763.
MAJ, JUNIJ 2021
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Izposoja e-koles v Mladinskem centru Šmartno ob Paki
Avtor: Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki Fotografija: Rok Rakun

Operacija MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije nastaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželja (pristop Leader) preko Zavoda Savinja (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje
2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

Od maja naprej si boste v Mladinskem centru Šmartno ob
Paki lahko izposodili dve novi električni kolesi. V začetku bo
v sklopu promocijske akcije izposoja za občanke in občane
brezplačna.
Novost v ponudbi Mladinskega centra Šmartno ob Paki sta dve
novi električni kolesi, ki bosta popestrili izlete po priljubljenih
poteh in obiske turističnih ponudnikov v občini. Gre za treking
kolesi, namenjeni izposoji tako domačinom kot turistom.
Z možnostjo izposoje bomo pričeli 3. maja 2021, in sicer v
odpiralnem času mladinskega centra. Vsi zainteresirani si lahko
termin izposoje rezervirate prek e-pošte pisarna.mc@gmail.com ali
telefonske številke 064 167 940. V kolikor bosta kolesi v izbranem
terminu morda že zasedeni, vas naprošamo za razumevanje.

Akcija ob začetku izposoje – brezplačen
najem za občanke in občane
Ob pričetku izposoje nudimo občankam in občanom
Šmartnega ob Paki možnost brezplačnega najema e-koles.
Akcija bo trajala od 3. do 12. maja 2021. Brezplačna izposoja
bo omejena na 3 ure in na en najem v času trajanja akcije.
Termin si rezervirate preko e-pošte pisarna.mc@gmail.com
ali telefonske številke 064 167 940. Akcija bo potekala do
zapolnitve razpoložljivih terminov.
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Ugodne cene najema e-koles
Naš cilj je približati zanimive, morda skrite kotičke občine našim
občanom in obiskovalcem, zato bo znesek izposoje vključeval
le strošek vzdrževanja koles. Za dnevni najem e-kolesa bo
treba odšteti zgolj 20 €. Možna bo tudi vikend izposoja, ki bo
uporabnika stala 40 € na kolo. V dnevni najem boste lahko dobili
kolo v delovnem času mladinskega centra, vikend najem pa bo
zajemal 3 dni oz. od petka do ponedeljka zjutraj. Ob izposoji
bo treba plačati kavcijo v višini 30 €, ki jo bomo uporabniku ob
vrnitvi nepoškodovanega kolesa vrnili. Poleg e-kolesa boste
dobili v uporabo tudi kolesarsko čelado in varnostno ključavnico.
Uporabnik bo dolžan paziti na kolo ter z njim odgovorno ravnati.
S pomočjo električnega kolesa lažje do najzanimivejših točk
in ponudnikov
Prednost e-koles je, da si bodo zanimive in slikovite točke naše
občine lahko ogledali vsi, ne glede na fizično pripravljenost. Z
e-kolesom, pri katerem vam pri vzpenjanju pomaga zmogljiv
elektromotor, bodo izlet na Goro Oljko, obisk ponudnikov na
Vinski turistični poti, vzpon do cerkve Sv. Antona v Skornem ali pa
vožnja po slikovitih gričih Malega in Velikega Vrha, Slatin, Skorna
ter ostalih krajev znotraj občine, enostavni kot še nikdar prej.
Pričetek izposoje e-koles bo odvisen od epidemioloških razmer
in ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije covid-19, ki
bodo v veljavi v mesecu maju. Ob tem vas prosimo, da spremljate
aktualne objave na spletni strani in družbenih omrežjih MC Šmartno
ob Paki.

MLADARIJE
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Iz taborniških vrst
Avtor: Diana Podgoršek in Vida Ramšak, DT rod Hudi potok Fotografija: arhiv DT rod Hudi potok
Skupaj z naravo se tudi taborniki počasi prebujamo iz zimskega spanca. Upamo, da se bomo slej kot prej lahko vrnili v ustaljene
tire. V marcu smo že pomagali na tradicionalni čistilni akciji, v aprilu pa se pripravljamo na praznovanje 70. obletnice naše
taborniške organizacije.
Marca smo se zopet pričeli srečevati na taborniških srečanjih, za
razliko od prej se je dobival vsak vod posebej. Po krajši pavzi v
začetku aprila upamo, da bodo srečevanja zopet postala stalnica.
Ugotovili smo namreč, da so tudi otroci željni novih dogodivščin
in znanj. Nadvse moramo pohvaliti tudi delovno vnemo vseh
sodelujočih na čistilni akciji, saj je vsak posameznik doprinesel k
čistejšemu lokalnemu okolju.

so po državi prižgali taborniki različnih rodov, tudi našega. Vse
skupaj je potekalo preko ZOOM platforme in s prenosom v živo
na YouTubu, zatem pa je sledila »rojstnodnevna zabava« v obliki
različnih aktivnosti. Nekateri so pripravljali torte presenečenja iz
stvari, ki so jih našli v shrambi, spet drugi so se preizkušali v risanju,
pisanju taborniških zgodb ali v hitrostnem opravljanju različnih
izzivov. Srečanje, ki smo si ga sicer več let želeli izpeljati v živo, je
kljub vsemu uspelo in minilo v prijetnem vzdušju ter nam dalo
vedeti, kako velika je v resnici taborniška družina.

Slavnostni večerni ogenj na taborjenju v Ribnem

V mesecu aprilu smo pomagali pri izvedbi akcije, ki se je sicer
udeležujemo v Velenju, tokrat pa smo jo s pomočjo organizatorja
prenesli v naš kraj. Govorimo o tekmovanju Iskanje zmajčka, ki je
namenjeno najmlajšim tabornikom. Aktivnosti, ki so jih tekmovalci
sicer opravljali tekom tekmovalnega dne, so tokrat sodelujoči
izvajali s pomočjo video vsebin, glavni orientiring po skritih
kotičkih Velenja pa je zamenjal orientiring po skritih kotičkih
domačega kraja. Kombinacija spretnosti in prednosti domačega
terena je pripomogla, da so otroci uspeli najti zmajčka Štefana in
njegove prijatelje.

Vabljeni, da obiščete našo spletno stran rhp.taborniki.si in
Facebook stran, kjer dobite več informacij o našem delovanju in o
tem, kako se nam pridružiti. Vabljeni tudi na naš Instagram profil,
kjer se prav tako najde kaj zanimivega, med drugim tudi tedenski
»Res hudo poučni« kviz, s katerim lahko na hitro obnovite, utrdite
ali na novo pridobite različna taborniška in druga znanja ter
spoznate naš rod.

Taborniki letos praznujemo prav posebno
obletnico – mineva namreč 70 let od ustanovitve
Zveze tabornikov Slovenije
Letos pomembna obletnica
V okviru obletnice je načrtovanih več različnih dogodkov,
pomembnejši pa se je odvijal na dan ustanovitve Zveze, ki sovpada
tudi s svetovnim dnevom zemlje, 22. aprila. 70 ognjev za 70 let
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Po spletu zaokrožil Projekt: CUG
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
27. decembra letos bo minilo 130 let, odkar je skozi Šmartno ob Paki peljal prvi vlak. Z akcijo Projekt: CUG za informiranje
širšega kroga ljudi skrbimo tudi v naši hiši.
V MC Šmartno ob Paki smo se aktivno vključili v celoletne priprave
na decembrsko slovesnost. Množico dosedanjih idej, telefonskih
klicev, odposlanih elektronskih sporočil, sestankov in drobnih, a
pomembnih dogovorov smo poimenovali z delovnim naslovom
Projekt: CUG.
Z željo širši javnosti predstaviti pomembna zgodovinska dejstva in
pomen železniške proge za naš kraj smo na naših spletnih kanalih že
februarja začeli nizati zanimive objave, vezane na Savinjsko železnico,
železniško postajo Šmartno ob Paki in vlake. Objave izhajajo enkrat
mesečno, in sicer simbolno vsakega sedemindvajsetega v mesecu.
Do sedaj smo »obdelali« že gradnjo Savinjske železnice in njeno
slavnostno otvoritev, pripravljamo pa tudi nekaj na temo koga ali
kaj so prevažali po savinjskih tirih.
Če se želite – zaenkrat preko spleta – pridružiti »cugomaniji«
in vsak mesec izvedeti kaj novega, bodo spletna stran (www.
mcsmartnoobpaki.si), Facebook stran (Mladinski center Šmartno
ob Paki) in Instagram (mcsop) pravi naslov za vas. Upamo tudi, da
bomo lahko atraktivne železniške vsebine kmalu prestavili s spleta
in o njih razpravljali tudi v živo.
#projektcug
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Sred' vinograda natezalnica
Avtor: Kristina Suhadolnik Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
Hribovito območje občine Šmartno ob Paki je že stoletja povezano z vinogradništvom – še več – ta svet sodi med najstarejša
vinogradniška območja na Slovenskem! Na tem mestu se je ohranila prepoznavna vinogradniška krajina z vrsto značilnih
vinogradnih stavb, po domače imenovanih »zidance«. Med njimi kraljuje stara dama in pripoveduje zgodbo, ki ji je vredno
prisluhniti!
Dama sliši na ime Mlinarjeva zidanica in stoji sredi pobočja nad
levim bregom soteske Hudega potoka v Malem Vrhu. Je ena
najstarejših in tudi arhitekturno najpomembnejših vinogradnih
stavb. O tem priča njena zasnova, ki bistveno odstopa od
prevladujočih krajevnih stavbnih shem kmečkih zidanic – nastala
je namreč v fevdalnih okvirih. Kdaj točno je Mlinarjeva zidanica
nastala, pravzaprav ne vemo. Ohranjene sestavine stavbe na
pročeljih in v notranjosti namigujejo na poznorenesančno
obdobje (17. stoletje), nekatere domneve pa njen nastanek
uvrščajo celo v leto 1540.
Pozor, natezalnica v Malem Vrhu!
Ustno izročilo priča, da je zidanica imela pomembno vlogo v
življenju družbeno privilegiranih fevdalcev. Služila je namreč kot
grajska vinska klet za zbiranje in skladiščenje desetine, kamor naj
bi vozili vino podložniki gradu Pakenštajn. Po zemljiški odvezi naj
bi ljudje iz jeze na desetino stavbo razbili in požgali – posestvo je
tako skupaj z zidanico iz lasti fevdalcev prišlo v zasebno kmečko
last.
Drugi vir izročila navaja, da so v zidanici zemljiški gospodje
imeli natezalnico za
mučenje (!) in zapore za
nepridiprave. Slednja
naj bi bila v sobi v
zidanici shranjena vse
do leta 1960, nato pa
prenesena v Maribor,
kjer se je za njo izgubila
vsaka sled.
Najprej v zapor, potem
pa na »toukec«
Čeprav gre na prvi
pogled za različni zgodbi
pripovedovalcev, imata
slednji vendarle stično
točko – obe govorita o
vinski stavbi – sicer z
različnima funkcijama,
ki pa se med sabo ne
izključujeta. Tako so
fevdalčevi
služabniki
v kleti od podložnih
kmetov
pobirali
gorščino, tiste, ki so se
izmikali dajatvam ali pa
so se pregrešili zoper
takratni pravni red, pa
so kaznovali z zaporom
v veliko kvadratasto
klet.

Ko je zidanica prešla v kmečko last, se je namembnost omejila
na predelavo grozdja in sadja ter na kletarjenje. V mali kleti so
Mlinarjevi negovali »ta boljše« belo vino, imenovano »amerikanc«,
v veliki kleti (bivši zapor) pa so v ločenih sodih hranili šmarnico,
izabelo in »toukec« (jabolčnik ali hruškovec).
Podatkov, da bi v zidanici kdor koli stanoval, sicer ni, so pa
ohranjeni sledovi kurjenja v stenah, kjer je stala peč. Tam so si v
času prevzema vinskih dajatev kurili fevdalčevi služabniki, pozneje
pa so se v času obrezovanja trte in predelave grozdja greli novi
kmečki gospodarji zidanice.
Edinstvena je
Mlinarjeva zidanica sodi med najpomembnejše kulturne
spomenike v občini Šmartno ob Paki. Stavba je umeščena
med najstarejše in v gradbeno-razvojnem pomenu med
najpomembnejše vinogradne stavbe na Slovenskem. Zatorej, če
vas kdaj zanese pot po vinogradniški krajini v Malem Vrhu, ne
spreglejte Mlinarjeve zidanice. Postojte ob njej, jo občudujte in
počastite spomin na vihrave čase, ki jih je ta dama doživela!

Le kaj bi povedala, če bi lahko govorila?
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In memoriam: Ludvik Golčman (1948–2021)
Avtor: Janko Avberšek
Še vedno ne verjamem, da te besede pišem sosedu, prijatelju, športniku in veteranu
vojne za Slovenijo Ludviku Golčmanu. Še vedno sosedje in prijatelji pričakujemo,
da te srečamo na popoldanskem sprehodu skupaj s tvojo Lojzko, da te vidimo na
cesti v kolesarski opremi ali s smučmi v avtomobilu, ob sredah pa kako vedno ob
isti uri odhajaš na svojo najljubšo rekreacijo namizni tenis. Žal moramo z veliko
žalostjo sprejeti, da si se res poslovil: naenkrat, prehitro, nepričakovano …
Bil se delaven, vztrajen, dosleden, včasih tudi trmast in vse te lastnosti so za tabo
pustile ogromno zapuščino za lokalno in društveno dejavnost v naši občini in
širše. Si eden najzaslužnejših, da se je za območje Gavc v začetku osemdesetih
zgradil vodovod. Ko smo ustanavljali Športno društvo Gavce-V.V., si bil ustanovni
član in član upravnega odbora v prvem mandatu. Vseskozi dvajset let si z veliko
vnemo vodil namiznoteniško in šahovsko sekcijo. Prav namiznoteniška sekcija je
po tvoji zaslugi paradna sekcija društva. Verjemi, zelo te bodo pogrešali ljubitelji
namiznega tenisa v naši občini in vsi člani ŠRD Gavce-V.V.
Kot veteran vojne za Slovenijo si bil nepogrešljiv član šahovske ekipe na vseh
dosedanjih Veteranskih igrah in tam nizal zavidljive rezultate, udeleževal si se
tudi vseh srečanj, pohodov in aktivnosti OZZVS Velenje. V preteklem mandatu si
opravljal funkcijo člana nadzornega odbora, v tem mandatu pa člana častnega
razsodišča. Za svoje delo si bil nagrajen s Srebrnim znakom Zveze veteranov
Slovenije.
Ludvik, hvala ti za vse, naj ti bo lahka rodna gruda. Vsem svojcem pa v imenu ŠRD
Gavce-V.V. in OZZVS Velenje izrekam iskreno sožalje.

Spomini Zgornjesavinjčanov na železnico v Šmartnem ob
Paki
Avtor: Jože Tlaker, Rečica ob Savinji Fotografija: Muzej Velenje
Ljudem Zgornje Savinjske doline, vašim sosedom, ni bilo nikoli dano, da bi imeli svojo »železno cesto«. Zato jim je bila železnica
»na Paki« okno v svet.
Načrti Avstro-Ogrske in njihovega cesarja so sicer bili, da bi
potegnili tračnice od Šmartnega do Mozirja, nato pa zgradili
predor pod Črnivcem in dolino povezali še s Kamnikom. A prišla je
prva svetovna vojna in iz tega ni bilo nič.
V obdobju, ko avtobusi še niso vozili, je bila železnica v Šmartnem
ob Paki za mnoge Zgornjesavinjčane prvo in skoraj edino okno
v svet. Vojaški obvezniki – rekruti – so se na postajo pripeljali s
pesmijo, harmoniko in okrašenimi vozovi. Na tem mestu so se v
solzah za dolgo časa poslavljali od svojih deklet. Mnogi od njih so
šli prvič od doma in prvič na vlak.
A vlak je bil priča še bolj žalostnim zgodbam. Naši možje in fantje
so od tu začenjali od države zaukazano pot na krvava bojišča obeh
svetovnih vojn, od koder se jih mnogo ni več vrnilo.
Naši splavarji, flosarji, so se vračali s svojih potovanj (rajž) obvezno
z vlakom od Smedereva, Beograda, Zemuna, Šabca … Ob reki Savi
navzgor, nato preko Zidanega Mosta in Celja do Šmartnega. Od
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tu dalje pa peš čez Slatino, Gneč ali Gorenjski klanec proti domu.
Njihov sindikat jim je izpogajal prav ugodno ceno vozovnic pri
Državnih železnicah.

Savinjčani med seboj v pogovorih ne
uporabljamo uradnega krajevnega imena
Šmartno ob Paki, ampak samo Paka. To pa
zato, ker imamo ob reki Dreti že svoje Šmartno
in bi lahko prišlo do nesporazuma.
Tudi prvi turisti in drugi poslovni obiskovalci Zgornje Savinjske
doline so se praviloma iz Celja pripeljali v Šmartno z vlakom, nato
pa naprej v dolino z avtobusom, bolj premožni s taksijem.
Še pomembnejši od potniškega je bil tovorni promet. Na železniško
postajo Šmartno se je iz vse doline vozil celulozni in jamski les
za potrebe rudarjenja po nekdanji državi. Savinjski vozniki s
konji (furmani) so vsakodnevno še v trdi temi (okoli druge ure)
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pa je svojo smrečico dobil
tudi postajni načelnik.
Po izgradnji tovarne ivernih
plošč v Nazarjah pa smo
po železnici dobivali iz
nasprotne smeri velike
vlakovne kompozicije drv
bukve in drugih listavcev. Po
50 in več vagonov. »Hlapon«
je le stežka privlekel tak
tovor do postaje. Pa še proti
vetru je bilo …

Razglednica Šmartnega ob Paki, poslana 23. oktobra 1917. Skrajno levo:
železniška postaja “na Paki”

nakrmili konje, se v medli svetlobi furmanskih »lahtern« (petrolejk)
odpeljali proti Solčavi, naložili les in ga nato peljali »na vagon
na Pako«. Savinjčani med seboj v pogovorih ne uporabljamo
uradnega krajevnega imena Šmartno ob Paki, ampak samo Paka.
To pa zato, ker imamo ob reki Dreti že svoje Šmartno in bi lahko
prišlo do nesporazuma. A povratek teh furmanov proti domu je
bil kar dolgotrajen in naporen. Obvezni postanki so bili: gostilna
na pošti v Šmartnem, gostilna Sulcer v Letušu, gostilna Celinšek
v Mozirju… Zvesti konji so samodejno zavili k naslednji gostilni,
čeprav je njihov gospodar medtem spal na vozu.
Velik del žaganega lesa in stavbnega pohištva smo preko
Šmartnega pošiljali v južne kraje. Vsak dan smo naložili od 5 do
10 vagonov. Izven sezone, decembra smo v vsak vagon za zahvalo
zvestim kupcem priložili par božičnih smrečic in s ponosom
povem, da so vse prišle skupaj »z robo« do kupca. Nobena ni pri
nakladanju v Šmartnem »po pomoti« izginila neznano kam. Seveda

V glavnem je prihajal les
iz Bosne in Madžarske.
V
Šmartnem
je
bilo
organizirano
prehodno
skladišče za pripeljani les, saj
cele vlakovne kompozicije
pač ni bilo moč preložiti in
prepeljati v Nazarje v enem
dnevu. Dostikrat skladišče
ni zadostovalo, zato so
les razkladali še po travnikih v okolici postaje, pa tudi na Polzeli
in drugod. Skladišče je dolga leta prizadevno vodil gospod Karl
Napotnik. Najbrž domačini nad to »okupacijo« niso bili preveč
navdušeni, a upam, da so nam to nadlegovanje že odpustili.
Naj za konec priznam, da enkrat smo pa za nekaj ur le imeli
»železnico« tudi v Mozirju. Bilo je kmalu po drugi svetovni vojni.
Neki naš občan, jezen na oblast, je na notranjo upravo (policijo)
v Celju telefoniral, da se je v Mozirju zgodila železniška nesreča.
Možje postave ob tedanjih skromnih telefonskih linijah niso mogli
preveriti, ali je to res. Brž so se z avtomobilom in motorjem s
prikolico pripeljali v Mozirje na ogled »na kraju samem«. Seveda
pa so kmalu uvideli, da jih je občan potegnil za nos. A mediji tedaj
o tem niso nič poročali …

Vsem občanom naše čestitke ob 130. obletnici
Savinjske železnice in veselo praznovanje!

Železna cesta, 3. del
Avtor: Marjan Knez, koordinator zgodb o vlaku Fotografija: osebni arhiv avtorja in časopis Naš čas
»Po nekaj uvodnih, preizkusnih izletih z vlakom smo med vračanjem z zadnjega potepanja sklenili: Leta 2006 gremo na polno!
Prečesali bomo domovino po dolgem in po čez. Na pot bomo povabili Šalečane ter Zgornje- in Spodnjesavinjčane. Najeli bomo
muzejski vlak …«
Velikonočni ponedeljek je, dela prost dan. Sodeč po stari znani
besedni zvezi »iti v Emavs«, dan za obiske in druženje s sorodniki in
prijatelji. Aja?! Zaklenjeni smo; družimo se na mestu, sami s seboj.
Vstopamo v drugo leto korona vojne. Nekako se ne znajdemo. A
ne bomo se dali! Prišel bo dan, ko bomo spet skupaj. Do takrat pa
gremo z vlakom po domišljiji; zapeljimo s med spomini po železni
cesti po naši lepi domovini.

Odhod!
Leta 2006 smo se s tolarji v žepih in potujočim radiem Bakla
vkrcali na vlak. Težko »obložen« s 500 potniki je muzejski vlak s
parno lokomotivo odpeljal iz Velenja v Rogatec, pod Donačko
goro – štajerski Triglav. Kilometrska kolona je ohromila mesto. Po
ogledu gradu Strmol in muzeja na prostem so imenitneži odigrali
nogometno tekmo. Odlična pogostitev in glasba domačinov nam
MAJ, JUNIJ 2021
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Ob Kolpi
Tako smo leta 2011 krenili na pot v Metliko v Belo Krajino. Na
dizelski lokomotivi s štirimi vagoni in potujočo restavracijo smo
se poleg SAŠA regije in sosedov družili še z Žalčani. Bilo nas je
200. Mesto ob progi za Karlovac nas je sprejelo z odprtimi rokami.
Kraji na jugu 3. razvojne osi so tako kot mi tukaj doživljali težke
čase med II. svetovno vojno. Malo pozabljeni kraji, ki so se znali ob
dobrem vinu in v senci belih brez sami organizirati. Že leta 1869 so
ustanovili prvo požarno brambo na Slovenskem in na Metliškem
gradu imajo odličen gasilski muzej, vreden ogleda. Ampak vinska
klet – vsa čast! Ker smo imeli »malo zveze« smo bili z belokranjsko
pogačo in odličnim vinom bogato postreženi. Kaj šele odojki in
jagnjetina pred gasilskim domom. Komaj smo polovili zamudnike,
vlak ne čaka! V prepolnem vagonu s šankom smo določili, da
naslednje leto obiščemo Maribor.

Udeleženci izleta so bili zaradi lažje organizacije razdeljeni v 4 skupine (A, B,
C in D)

kar nista pustili, da bi se razšli. Parna lokomotiva, ki pokuri premoga
za manjšo TEŠ, je s piskom v slovo pozdravila izvrstne gostitelje.
Nismo se prešteli, a vsi Polzelani, Braslovčani, Gornjegrajčani,
Lučani, Ljubenci, Rečičani, Nazarčani, Mozirjani, Šoštanjčani,
Velenjčani in Šmarčani smo se zdravi vrnili. Staknili smo glave –
kam drugo leto?
V Ljubljano!
Še zadnjič smo najeli »muzejca« in se v Plečnikovem letu 2007
takrat že z evri v žepih odpeljali v našo prestolnico. Župan nas je
pričakal z Vevško godbo na pihala. Sedem skupin po 50 izletnikov
je s turističnimi vodniki krenilo peš, z ladjico, mestnim vlakcem in
vzpenjačo odkrivat rimsko, ilirsko in Plečnikovo mesto; magistrat
in stolnico, grad in Nebotičnik, Kongresni trg in Parlament, postali
smo pred Prešernom in Vodnikom ter Julijo, pomahali Urški
in povodnemu možu s Tromostovja nad Ljubljanico. Trinajst
muzejskih vagonov je parna pošast varno pripeljala domov.
Odločevalci smo rekli: drugo leto pa pod Kamniško-Savinjske Alpe.
Ob Kamniški Bistrici
Leto 2008 se je pisalo, leto očeta slovenskega jezika Primoža
Trubarja, in mi smo se odpeljali v Kamnik. Prvič z dizelsko
lokomotivo in sedmimi vagoni, eden je bil gostilna na kolesih.
Zgodovinsko mesto pod mogočno Kočno bi lahko bilo z
železniškimi tiri povezano z nami. Že leta 1896 so načrtovali
progo pod Črnivcem, a I. svetovna vojna je to onemogočila. 308
potnikov iz SAŠA regije in soseske (Polzela
in Braslovče) je kamniška oblast sprejela
in gostila »po protokolu«. Vodniki so nam
ponosno predstavili mesto obrti in cehov,
narodnih noš, odličnih tovarn. Tudi Plečnik
je pustil svojo sled, tam se je rodil general
in pesnik Rudolf Maister, ki je leta 1918 v
Mariboru postavil temelje slovenske vojske.
Celo vodja bivše jugoslovanske države Josip
Broz je delal kot ključavničar v tamkajšnji
tovarni Titan. Med vožnjo domov smo v
bifeju modrovali, da bi šli nekam, kjer so nam
bolj podobni … V Metliko! Tam imajo kot mi
odlično vino in odlične gasilce.

Ob Dravi
Maribor je bil tistega leta (2012) Evropska prestolnica kulture.
Mesto nas je sprejelo z dežjem. Prvič, odkar se potepamo z vlakom!
Morda je nebo jokalo za županom Lojzom, ki je umrl konec
julija. Z nami je bil Janko, zdajšnji župan naše lepe občine. Ker
smo zamočili z vodenjem, nas je do centra štajerske prestolnice
pripeljal podžupan Velenja. Po vožnji z ladjico in ogledih smo se
srečali z rojakom Marjanom Drevom, akademskim kiparjem, ki je
ustvaril kip blaženega škofa Antona Martina Slomška. Zapeli smo
tudi tisto: »En starček je živel …« Ob odličnih palačinkah na vlaku
je padla ideja – gremo na Gorenjsko!
Ob dveh Sorah
Zadnjo soboto v avgustu 2014 smo v Škofji Loki izstopili iz
poslikane »fiatove motorke«, za dva avtobusa nas je bilo. Loka
je »kraj gledališča«, kjer več kot tisoč nastopajočih uprizarja
Škofjeloški pasijon, tekst, ki je nesnovna kulturna dediščina na
Unescovem seznamu. Mesto pod Jelovico, z odličnimi klobuki iz
tovarne Šešir, lectarskimi srci in smučarsko gimnazijo. Tavčarjevo
mesto z odličnim muzejem na Loškem gradu, z najhitrejšim
Slovencem in najboljšim golmanom – škofjeloško hobotnico.
V mestni hiši smo se okrepčali in celo malo zaplesali. Niti slutili
nismo, da je to naše zadnje druženje, poslednji vlak …
Če bo vse po sreči, se bomo 30. septembra, ko bo Slovenija
predsedovala Svetu EU, usedli na vlak za Kočevje. Še prej pa
gremo junija, v naslednjem ŠOP-u, na pot k sosedom Italijanom,
Avstrijcem in Hrvatom ter na Balkan.
Živel 1. maj! Zdržite. Srečno!

Srečanje županov in dveh kraljic (vinske in kraljice metliške črnine), Metlika (2011)
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Nekaj misli ob godovih svetnikov v maju in juniju ter o
svetniku meseca
Avtor: Ivan Napret, dekan
Zanimivo bi bilo izvesti anketo, kako ste obhajali letošnji postni čas in velikonočne praznike. Nekateri ste spremljali nedeljske
svete maše, tudi za veliko noč, blagoslov jedil po YouTubu iz župnijske cerkve, drugi iz mariborske stolnice, po radiu Ognjišče,
TV Exodus, prenose maš duhovnika Martina Goloba …
V pogovoru s številnimi je bila vodilna misel ta: »Srečni smo, da
smo lahko bili sicer prek spleta pri maši, vendar to ni tisto, ko smo
v cerkvi, kjer se skupaj družimo, skupaj molimo, pojemo ... Bila je že
druga velika noč ob zaprti cerkvi. Upam, da bo drugo leto drugače.

Za 20. junija je načrtovano prvo sveto obhajilo, katerega se veselijo
letošnji prvoobhajanci. 27. junija ob 9.00 obhajamo lepo nedeljo v
Gorenju s procesijo in sveto mašo v čast zavetniku cerkve, svetemu
Janezu Krstniku.

Maj, Marijin mesec in junij, mesec vrtnic
Kako bo v maju s šmarnično pobožnostjo v cerkvi in pri nekaterih
kapelah? Odvisno od ukrepov, ki bodo veljali takrat. Resnica
je tudi ta, da smo z Marijo tudi doma resnično povezani, ko se
ji priporočamo, izročamo v varstvo, jo počastimo z litanijami,
petjem. Vprašljivo je na prvo nedeljo v maju naše romanje, pohod
na Goro Oljko, ko pri maši s kora donijo najlepše pesmi in pete
litanije v čast Mariji kraljici maja.

Svetnik meseca – sv. Medard (8. junij)
Rojen je bil na severu Francije leta 457. V mladosti se je ukvarjal s
kmečkimi opravili in se kasneje odločil, da postane duhovnik. Bil je
vnet pridigar, s svojim spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled
svetniškega duhovnika. Vse, kar je imel, je razdelil revnim, zato ni
čudno, da so ga ljudje po smrti škofa v mestu Vermandoisu hoteli
imeti za naslednika. Pri 73 letih je postal škof, ki je živel enako kot
prej, spokorno, v ljubezni do Boga in bližnjega.

V maju so praznični dnevi 13. maja – Gospodov vnebohod, deset
dni kasneje obhajamo kot krono velike noči binkošti – praznik
prihoda Sv. Duha. Na ta dan se bomo spomnili svojega birmskega
dne in svoje botre, botra. V duhu bomo povezani z letošnjimi
birmanci, ki čakajo, kdaj se bo uresničil njihov birmanski dan.

Umrl je okoli leta 560. Najprej so ga pokopali v mestu Tornal,
pozneje pa so njegove posmrtne ostanke v slovesnem sprevodu
prenesli v Soissons. Kralj Sigibert je dal nad njegovim grobom
postaviti veličastno cerkev.

Junij je mesec vrtnic, s katerimi častimo Presveto Srce Jezusovo.
Upamo, da jih bo mogoče izvesti v cerkvi in tudi pri kakšni kapeli
ter v Malem Vrhu pri evharističnemu križu. V četrtek, 3. junija,
obhajamo zapovedan praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Ta dan je
procesija s prošnjo, da bi božji blagoslov varoval naš kraj in vse, ki
v njem prebivajo, naša polja, vinograde.

Iz njegovega življenja je znanih več zanimivih legend. Ena od
teh pripoveduje, kako je nekdo prišel v njegov vinograd krast
grozdje. Veliko si ga je že naložil, ko pa je hotel oditi, ni več našel
izhoda. Zjutraj so ga vsega upehanega našli Medardovi delavci
in ga peljali h gospodarju. Ta ga je poučil, kako grda pregreha je
tatvina, in mu ukradeno grozdje podaril. Zaradi te prigode častijo
svetega Medarda kot zavetnika vinogradnikov. Svetega Medarda
kot svojega zavetnika častijo kmetje, zlasti kosci, pa tudi pivovarji
in zaporniki. K njemu se zatekajo v prošnjah za dež in lepo vreme,
za dobro košnjo, za rodovitnost polj in vinogradov.

Župnijska Karitas Šmartno ob Paki se predstavi
Avtor: Martina Hrastnik, ŽK Šmartno ob Paki Fotografija: Martina Hrastnik
Župnijska Karitas Šmartno ob Paki deluje v okviru župnije že več kot 10 let. Sodelavci delo
opravljamo z občutkom do ranljivih, starejših in vseh, ki so pomoči potrebni. Ne delamo
razlik med ljudmi različnih ver in usmeritev; vsak, ki je pomoči potreben, je dobro sprejet.
Za pomoč so vsi iskreno hvaležni.
Pomoči potrebnim razdelimo hrano iz evropskih sredstev. Ob veliki noči, božiču in novem letu
dodamo nekaj dobrot iz sklada župnijske in škofijske Karitas. Ob cerkvenih in osebnih praznikih
smo obiskali naše starejše in bolne po domovih starejših in po vaških skupnostih. Žal že drugo
leto zaradi korone to nadomestimo s poslano voščilnico.
Posebej smo veseli pomoči pri izdelavi snopkov ob cvetni nedelji, izdelavi rož iz papirja in
voščilnic, ki jih izdelajo spretne roke sodelavk in sodelavcev. Smo bolj kot ne starejši, zato z
veselje med nas vabimo mlajše in mlade.
Vse dobro vam želimo sodelavci ŽK z gospodom župnikom Ivanom Napretom.
Ročno izdelane voščilnice ŽK Šmartno ob
Paki
MAJ, JUNIJ 2021
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KRIŽ-KRAŽ

KRIŽ-KRAŽ

¹
²
Nagradna križanka Slovenskih železnic – Ob evropskem letu železnic in 130-letnici Savinjske železnice podarjajo Slovenske železnice
»IZLETko«, pavšalno vozovnico za potovanja ob sobotah, nedeljah in³ praznikih.
Rešitev nagradne križanke ali otroške nagradne križanke pošljite do 14. 6. 2021 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki ali po e-pošti na naslov pisarna.mc@gmail.com
⁴ in pripišite svoje podatke. Nagrajenka prejšnje križanke je Vera
Rot. Nagrado ji bomo poslali po pošti. Čestitamo!

⁵

OTROŠKA NAGRADNA KRIŽANKA DPM ŠMARTNO OB PAKI
⁶
Nagrado za otroško nagradno križanko podarja Društvo prijateljev mladine
Šmartno ob Paki.

¹
²

1.

³

2.

3.

⁴
⁵
⁶

4.

MAJ, JUNIJ 2021
Vir fotografij: splet

5.

6.

NE SME MIMO VAS
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Komunalno
podjetje
Velenje

Čestitamo
ob 27. aprilu,
dnevu upora proti
okupatorju,
in za

1.

maj,

praznik dela

080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

www.kp-velenje.si

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.

MAJ, JUNIJ 2021

NAPOVEDNIK DOGODKOV

OBVESTILO
Navedba prihajajočih dogodkov je informativna, njihova izvedba bo odvisna od ukrepov in omejitev, veljavnih v času, ko bi
se posamezen dogodek moral zgoditi. Predlagamo, da spremljate aktualna obvestila organizatorjev. Hvala za razumevanje.
Vsako soboto
7:30–10:30, Zdravstvena postaja Šmartno
ob Paki
Brezplačno hitro testiranje na covid-19

8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov
Šmartno ob Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP
Saubermacher

Vsak dan
Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v
izložbenem oknu knjižnice

Sobota, 22. maj,
9:00–12:00, MC Šmartno ob Paki
Zbiranje predmetov za ponovno uporabo
v sodelovanju s Centrom ponovne
uporabe Velenje, MC Šmartno ob Paki

MAJ
Ponedeljek, 3. maj,
13:45–14:45, parkirišče pri cerkvi v
Šmartnem ob Paki
NLB mobilna poslovalnica

Sobota, 29. maj,
16:30, MC Šmartno ob Paki
Pohod po Poti naravne in kulturne
dediščine in predstavitev turistične
ponudbe, TD Šmartno ob Paki in MC
Šmartno ob Paki

Sobota, 15. maj,
8:00–12:00, parkirišče pred marketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

VABILO NA POHOD PO POTI NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
in PREDSTAVITEV TURISTIČNE PONUDBE
sobota, 29. maj 2021, ob 16.30

Turistično društvo Šmartno ob Paki v sodelovanju z
Mladinskim centrom Šmartno ob Paki in turističnimi
ponudniki organizira pohod Po poti naravne in kulturne
dediščine ter predstavitev turistične ponudbe
Šmartnega ob Paki ob zaključku projekta Martinov svet.
Dobimo se pred Mladinskim centrom Šmartno ob Paki.
Izvedba dogodka je odvisna od epidemiološke situacije v državi in z njo povezanih ukrepov za
omejevaje širjenja epidemije bolezni covid-19 na dan izvedbe pohoda.
Spremljajte aktualne informacije na spletnih straneh in socialnih omrežjih organizatorjev.
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JUNIJ
Sobota, 5. junij,
8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov
Šmartno ob Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP
Saubermacher
Nedelja, 6. junij,
9:00, Martinova vas
Iz kotla diši po enolončnicah in štrukljih,
TD Šmartno ob Paki
Sobota, 19. junij,
8:00–12:00, parkirišče pred marketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov
Šmartno ob Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP
Saubermacher

BREZPLAČNO HITRO
TESTIRANJE NA
COVID-19

Občina Šmartno ob Paki v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Velenje organizira
brezplačno hitro antigensko testiranje
na covid-19.

KDAJ: vsako soboto od 7:30 do 10:30
KJE: v prostorih Zdravstvene postaje
Šmartno ob Paki

