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Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Avtor fotografije na naslovnici: Rok Rakun
Prelom in tisk: Diling d.o.o., junij 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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Dve tisočletji, dve stoletji, tri desetletja
projekt iskanja slik in informacij v revijah in knjigah – morda
celo tistih pri sosedu – in po spominu mojih staršev nič kaj
prijetnega večernega hitenja, rezanja in lepljenja izrezkov na
šeleshamer papir. Smo ena izmed zadnjih generacij, ki je dober
del svojega otroštva in mladih let odraščala brez mobilnih
telefonov. Jutranja srečanja za igro nogometa pred začetkom
pouka ne glede na vremenske razmere so bila za nas spontana
rutina in ne plod dogovora po sms sporočilih. Te spremembe
so del 'modernizacije', ki je naši generaciji, še bolj pa starejšim
generacijam prinesla nove izzive, nam olajšala in hkrati
zapletla življenja. Izzvala je vrednote, ki so temelj naše družbe
– povezanost, sodelovanje, ljubezen, individualnost, sočutje,
spoštovanje sočloveka in zasebnost.

Leto 2021 je leto okroglih obletnic: minilo je dvajset let, odkar
se je ekipa Šmartnega uvrstila v 1. Slovensko nogometno ligo,
okroglo obletnico je – sodeč po mnogo okrašenih smrekah,
znakih, rožicah in slikah pred domačimi hišami – v letošnjem
letu praznoval marsikateri Šmarčan. Najpomembnejši okrogli
pa sta dve tridesetletnici: obletnica razglasitve samostojne
države, ko so Slovenci zrli v prihodnost ob besedah »Nocoj so
dovoljene sanje, jutri je nov dan.« in okrogla obletnica rojstva
prve generacije, ki smo prijokali v »nov dan« samostojne
Slovenije.
V teh tridesetih letih se je spremenilo vse in nič. Generacija '91
smo v tem času odrasli, se naučili vse svoje modrosti s pomočjo
formalnih virov izobrazbe, še več pa od tistih malo manj
formalnih virov – v družinskem krogu, druženju in igri s prijatelji
in v prostočasnih dejavnostih. Nekateri iz naše generacije danes
že pridno predajajo vse svoje modrosti naprej novi generaciji
svojih otrok.
Spremenili se nismo samo mi, spreminja se tudi naša okolica
in družba. Šmartno ob Paki je postalo občina, osnovna šola se
je razširila, zaživel je mladinski center, območje se turistično
razvija.
Čas odraščanja naše generacije je kot prvo zaznamoval hiter
razvoj informacijske tehnologije. Smo ena izmed zadnjih
generacij, ki si bo izdelavo predstavitev za šolo zapomnila kot

Kljub temu da so v življenju edina stalnica spremembe, so tudi
stvari, ki se v teh tridesetih letih v mojem življenju, domačem
kraju in Sloveniji niso spremenile. Slovenci smo in še vedno
strmimo k novemu, boljšemu »jutri«, kar nam je omogočilo,
da danes živimo v državi, ki svojim prebivalcem nudi mnogo
dobrega. Čeprav bi kdo zdaj zavil z očmi, si mislil ali pa na
glas rekel kaj sočnega o tej ali oni odločitvi, napaki ali uspehu
teh ali onih vladajočih v zadnjem tridesetletju, moje mnenje,
da nam je dobro in smo na poti k še boljši prihodnosti, ostaja
nespremenjeno. V Šmartnem se na naši ulici še vedno sliši
smeh otrok, ki se igrajo na igrišču pri Martinovi vasi, sosedje
se ob srečanju še vedno pozdravijo, se ustavijo, si vzamejo čas
in poklepetajo. Ko je potrebno, si priskočijo na pomoč. Od kar
pomnim, se tudi štorklje vrnejo na dimnik vrtca. V pričakovanju
lahko opazujemo, koliko naraščaja bodo prinesli topli dnevi.
Kot one se tudi mi, zdaj odrasla generacija 91, če ne za stalno
pa vsaj na obisk, radi vračamo v Šmartno. S skokom na Goro
Oljko, domačim kosilom, klepetom in srečanju s prijatelji si
'napolnimo baterije' za spopadanje z izzivi.
Kljub vsem spremembam v zadnjih tridesetih letih zaključujem
z mislimi Toneta Pavčka, katerega smrti letos mineva prav tako
okroglih deset let, in za katere si želim, da bi bile v naslednjih
(vsaj) tridesetih letih nespremenjeno vodilo za boljši jutri:
»Na svetu si, da gledaš sonce;
na svetu si, da greš za soncem;
na svetu si, da sam si sonce;
in da s sveta odganjaš – sence.«
Prijetno branje!

Žiga Omladič
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Župan sprejel odličnjake
Avtor: Občinska uprava Fotografija: Tatjana Podgoršek
Šolskega leta 2020/2021 je konec. Tega so zagotovo najbolj veseli učenci zadnjega razreda osnovne šole. Že po tradiciji za
devetošolce, ki končajo osnovnošolsko izobraževanje z odličnim uspehom, pripravi župan sprejem. Tako je bilo tudi tokrat.
Od 35 devetošolcev jih je 9 izobraževanje na prvi stopnji končalo
z odliko, od tega so bili štirje taki, ki so bili odlični vseh devet
let. Župan Janko Kopušar jim je na sprejemu čestital za uspeh in
jim zaželel vse dobro pri uresničevanju poklicnih in življenjskih
ciljev. Pozval jih je, naj se ob končanju izobraževanja vrnejo v
domači kraj oziroma pomagajo pri njegovem nadaljnjem razvoju
po svojih močeh. Naj bodo nanj ponosni, saj so pridobili pri
osnovnošolskem izobraževanju že prve izkušnje, predvsem pa
lepo popotnico za nadaljnje življenje. Ob tej priložnosti jim je
podaril knjižno delo Kajuh v drugih jezikih in Kajuh v glasbi.

Odlični vseh devet let so bili: Nik Pirečnik, Luka
Poprask, Matija Herlah, Ema Holešek; odlični v
devetem razredu pa: Lara Pečovnik, Mitja Vončina,
Nina Kumar, Nika Obal in Jan Pavel Pungartnik.

Športna igrišča pri OŠ odprta in namenjena vsem
Avtor: Občinska uprava
Športna igrišča pri Osnovni šoli bratov Letonja (asfaltirano in odgovorno ravnanje na igriščih bodo preverjali zaposleni z
igrišče, malo nogometno igrišče z umetno travo in igrišče za Občine in mladinskega centra.
odbojko na mivki) so namenjena
Razpored zasedenosti igrišč
uporabi in rekreaciji vseh
je objavljen na oglasni deski
športnih navdušencev. Igrišča Za lažji razpored vseh zainteresiranih skupin pri nogometnem igrišču z
so odprta in dostopna vsem, in posameznikov, ki redno uporabljajo športna umetno travo. Vse uporabnike
tako da za uporabo igrišč ni
igrišča, je treba termin uporabe rezervirati. To storite naprošamo, da ga upoštevate
treba
predhodno
pridobiti
in igrišč ne uporabljate v času,
ključa. Poudarjamo pa, da je pri v Mladinskem centru Šmartno ob Paki (telefon: 064 ko so ta že rezervirana!
uporabi igrišč potrebno ravnati 167 940 ali e-mail: pisarna.mc@gmail.com).
odgovorno ter skrbeti za red in
Vabljeni k rekreaciji na javnih
čistočo. Po koncu uporabe morate
športnih površinah v naši
igrišče pustiti čisto in v dobrem stanju. Upoštevanje napotkov
občini ter krepitvi zdravega načina življenja.

Vse najboljše najstarejši občanki
Avtor: Občinska uprava Fotografija: osebni arhiv
Župan čestital Jožefi Pokleka za častitljivih 97 let.
V petek, 7. maja 2021, je svoj 97. rojstni dan slavila gospa Jožefa Pokleka iz Gavc, najstarejša
občanka občine Šmartno ob Paki. Jožefa zrela leta svojega življenja preživlja v Domu starejših
občanov na Polzeli, ob obisku ni pozabila omeniti, da je zelo zadovoljna z oskrbo v tej ustanovi.
Gospa še vedno redno spremlja dogodke v naši občini in je ponosna na vse, kar je v življenju
storila in dosegla. Kljub zdravstvenim težavam, ki so sestavni del vsakdana ob tej starosti, je
vedno dobre volje, pozitivna in optimistična.
Ob njenem praznovanju ji je vse najboljše, predvsem pa zdravja, izrekel tudi župan občine
Šmartno ob Paki Janko Kopušar, ki jo je obiskal skupaj z njenima sinovoma Jožetom in Danilom v
domu na Polzeli. S ponosom in veseljem so nazdravili tudi z nagrajenim vinom sina Danila, sicer
priznanega šmarškega vinogradnika. Obljubili so si, da se prihodnje leto zopet snidejo.
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Okrogla miza: Zdravstvo v specifičnih pogojih dela –
perspektiva zdravstvene postaje Šmartno ob Paki
Avtor: Janko Avberšek, podžupan Fotografija: Tatjana Podgoršek
Pred sejo sveta občine Šmartno ob Paki, 31. maja 2021, je uprava lokalne skupnosti šmarške svetnike povabila na okroglo mizo
na temo Zdravstvo v specifičnih pogojih dela – perspektiva zdravstvene postaje Šmartno ob Paki.
Poleg vodstva javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje, kamor
omenjena zdravstvena postaja sodi, sta se ekipi pridružila še oba
splošna zdravnika, ki delujeta v šmarški zdravstveni postaji. Za
okroglo mizo smo se odločili zaradi izmenjave mnenj o zdravstvu
v naši lokalni skupnosti, predvsem pa o zagotovitvi stalne
prisotnosti pediatra, ki je v naši zdravstveni postaji prisoten le za
izvajanje preventive, za kurativo pa je potrebna pot v Velenje.
Lokalna skupnost se trudi, da bi bila oskrba občanov (otrok in
odraslih) na primarni ravni takšna kot si jo zaslužijo. V ta namen
že nekaj let vlagamo v obnovo prostorov in zagotavljanje dobrih
delovnih pogojev zaposlenih v tamkajšnji zdravstveni postaji.
Vsi so se strinjali, da so pogoji za delo dobri, velike težave
pa povzroča pomanjkanje kadra. Zelo veseli smo, da smo v
sodelovanju z vodstvom velenjskega javnega zavoda rešili težave
glede stalne prisotnosti splošnih zdravnikov, veliko slabe volje,
zlasti pri mladih starših, pa povzroča nestalna prisotnost pediatra.
Starši otrok nas opozarjajo, da ni težava samo ta, da morajo
bolnega otroka peljati v zdravstveni dom v Velenje, ampak da
tudi tam še zdaleč ne gre vse gladko. Težave so pri javljanju
prihoda, pri odzivanju na klice, če pridejo z bolnim otrokom na
urgenco, pa jih napotijo k pediatru in podobno.

Mladi starši si za svoje otroke želijo, da bi bili mali
bolniki poleg preventive v domačem kraju lahko
deležni tudi kurative, skratka stalne prisotnosti
pediatra.
Strokovna
direktorica
javnega
zavoda
Zdravstveni dom Velenje in direktor
javnega zavoda sta pojasnila, da so do
začetka epidemije storitve pediatrije v
šmarški zdravstveni postaji reševali z dvema
upokojenima pediatroma, ki pa sta – tudi
na osnovi usmeritev stroke – z dejavnostjo
prenehala. Po njihovih navedbah so se bistveno
spremenile tudi smernice pri zdravljenju
otrok. Te se zavzemajo za celovito obravnavo
bolnega otroka na enem mestu, kjer je na
voljo potrebna zdravstvena oprema, kjer je
možna konzultacija z ostalimi zdravniki, da
lahko diagnozo postavijo čim prej. V tem smislu
vidijo prednost celovite oskrbe na enem mestu,
torej v ZD Velenje, čeprav, kot je bilo rečeno, še
vedno iščejo rešitev za stalnega pediatra v naši
zdravstveni postaji

neodzivnost zdravstvenega osebja, ko želijo bolniki stopiti
v stik z izbranim zdravnikom oziroma se naročiti za obisk
pri njem. Vodstvo javnega zavoda je priznalo, da je to vroča
tema njihovega zdravstvenega doma. Nedosegljivost je po
njihovem mnenju posledica množičnih klicev. Ker se zavedajo
pomanjkljivosti, so oktobra lani aktivno pristopili k reševanju
težave. Uredili so platformo, s pomočjo katere lahko pacienti
pristopajo do njihovih storitev. Žal svetnikov s tem odgovorom
niso prepričali, kajti vse preveč je pričevanj staršev o ne javljanju
na telefon in neodzivnost na sms sporočila.
Ob koncu okrogle mize smo podali zaključke
Cilj okrogle mize je bil pogovoriti se, saj težave poznamo, najti
oblike sodelovanja, ki bodo pripomogle k skupnim rešitvam
težav pri oskrbi vseh pacientov v našem okolju na čim višji
kakovostni ravni. Naš cilj v prihodnje je izvajanje zdravljenja za
otroke tudi v zdravstvenih postajah, vendar čakamo na naše
specializante, so zaključili iz vodstva ZD Velenje.
Zaključek je v imenu svetnikov predstavil podžupan: Od vodstva
javnega zavoda smo želeli slišati, kaj lahko pričakujemo, vašo
strategijo, vizijo nadaljnjega razvoja zdravstva v naši občini.
Naši mladi starši želijo imeti za svojega otroka storitev kurative
v domači zdravstveni postaji, pri čemer jih podpiramo. V lokalni
skupnosti bomo vztrajali pri zagotovitvi stalne pediatrične
ambulante in pri tem iskali tudi možnost podelitve koncesije
za pediatra, čeprav smo slišali, da se bodo starši, ki bodo otroka
vpisali k pediatru v Velenju, težko vrnili v šmarško zdravstveno
postajo in bo prisoten pediater ekonomsko neupravičen. Za
konec pa še mnenje ene od naših svetnic, ki je dejala: »Razumemo
vas in vaše težave, vendar razumite tudi vi nas in težave naših
občanov.«

Med težavami smo svetniki opozorili še na
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Z Bicikel busom udobno v Logarsko dolino in nazaj
Avtor: Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki
Na izlet z avtobusom? Zakaj pa ne! V letošnjem letu občine Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje skupaj s Termami Topolšica
vsem prebivalcem in obiskovalcem Šaleške doline ponujajo novo priložnost za preživljanje prostega časa: avtobusno povezavo
z možnostjo prevoza koles med Velenjem in Logarsko dolino, ki bo šla tudi čez Šmartno ob Paki.
Poimenovali so jo Bicikel
bus, saj želijo poudariti, da Bicikel bus vas bo do Logarske doline in nazaj vozil
bo imel 30-sedežni avtobus vsak vikend v juliju in avgustu dvakrat na dan. V
tudi prikolico za prevoz Šmartnem ob Paki bo prvič pobiral ob 8:10, drugič
desetih koles. Seveda je pa ob 12:55.
Bicikel bus namenjen tudi
potnikom brez kolesa.
Bicikel bus bo vozil na relaciji Velenje–Logarska dolina–Velenje in se bo znotraj Šmartnega ob
Paki ustavljal na vseh avtobusnih postajah ob glavni cesti iz smeri Velenja proti Letušu. Vozni
red Bicikel busa bo objavljen na spletni strani Mladinskega centra Šmartno ob Paki.
Namen organiziranega javnega prevoza je zagotoviti dostop do Zgornje Savinjske doline in
Logarske doline brez osebnega vozila, s čimer bi zmanjšali pritisk »pločevine« na omenjenem
območju. Hkrati je želja ponuditi udobno izkušnjo izleta brez stresne vožnje v avtomobilu, z
manjšim ogljičnim odtisom, in spodbuditi ljudi k aktivnemu odkrivanju narave.
Cena prevoza je odvisna od dolžine vožnje, prevoz kolesa pa je brezplačen. Rezervacije
vozovnic niso možne. Cena vožnje iz Šmartnega ob Paki do Logarske doline bo znašala 5,60 €.
Bicikel bus bo letos vozil testno. Če bo interesa dovolj, bodo s projektom nadaljevali in ga
nadgrajevali tudi v prihodnje. Vabljeni!
JULIJ, AVGUST 2021

INTERVJU

7

Intervju s Francem Kačičnikom – Antijem
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: osebni arhiv Franca Kačičnika
Ob dnevu državnosti in obeležbi 30. obletnice osamosvojitvenih dogodkov smo na pogovor povabili Franca Kačičnika – Antija,
veterana vojne za Slovenijo, ki je sodeloval pri prebegu helikopterja Gazela junija leta 1991, moža tisočerih zgodb in zanimanj,
nekoliko hudomušnega duha in velikega srca.
v izredni stiski. Šlo je namreč za težko in pogumno odločitev
pilotov omenjenega helikopterja, sicer slovenske narodnosti,
da prebegneta iz jugoslovanske vojske v slovensko teritorialno
obrambo.
Kako sta se torej znašla na Golteh?
Premeščena sta bila v mariborsko kadetnico, od koder sta 28.
junija 1991 pod pretvezo, da iščeta ustreznejši prostor za vzlet v
nujnem primeru, kar odletela čez ograjo proti Dravi. Seveda sta
to že prej načrtovala in takrat sta se zavedala, da imata v tistem
trenutku izredno priložnost. Imela sta skrajno srečo, da jima
je uspelo pristati na Pohorju, kjer sta mimoidočega prosila, da
pokliče takratno Teritorialno obrambo. Moški se je seveda ustrašil
in se umaknil, sama pa tudi nista mogla ostati tam, kajti če bi se
razvedelo, bi bila ob življenje. Ponovno sta vzletela, priletela do
Dobrovelj, kjer pa ni bilo primernega prostora, zato sta letela
naprej proti Goltem.
Moje življenje je resnično zbirka prav neverjetnih zgodb. Prva
je ta, da sem se rodil tri mesece po tem, ko so mi ustrelili očeta
v celjskem Starem piskru. Očetova figura mi je v življenju zelo
manjkala, tudi kot vzorec, kakšen mož, oče, dedek naj bom sam.
Tudi nadalje so me spremljale v življenju, lahko bi rekel, čudne
zgodbe. Na hitro mi pade na misel tista, ko sva šla s sinom
Matjažem po avto v Zagreb z vlakom. Matjaž je slučajno prišel
na dopust iz Mostarja, kjer je obiskoval letalsko šolo, jaz pa –
radoveden, zato sva si imela kaj pripovedovati, tako da nisva
opazila, da se je na lepem vlak ustavil na zadnji postaji pred
Hrvaško mejo. Naenkrat, ko smo že kar dolgo stali, sem skozi
okno vprašal železničarja, zakaj stojimo. On pa je odgovoril,
da je v prvem vagonu umrla neka ženska in da ne moremo
naprej, dokler ne pride ponjo mrliški avto … Da ne omenjam
dogodivščine v samem Zagrebu, ko smo skupaj z lastnikom
avtomobila, katerega sem želel kupiti,
ob zvokih alarma ušli v najbližje kletne
prostore in s tamkajšnjimi prebivalci v njih
prebili dobro uro. Takšnih zgodb imam cel
koš.

»Bila pa je to tako strogo varovana
skrivnost, da turisti, ki so bili takrat na
Golteh, niso smeli domov ali zapustiti
hotela.«
Sam sem v tistem času delal na Golteh, dolga leta kot žičničar,
kasneje pa vodja žičnic, smučišč in reševalne službe. Takrat sem
ravno sedel v strojnici, ko sem skozi okno ugledal helikopter. V
tistem trenutku sem bil prepričan, da gre za desant. »Zdaj pa bo
ropotalo,« sem si mislil. Stekel sem na prosto, a za helikopterjem
ni bilo sledi. Pa mi ni dalo miru in sem šel za hotelom proti
stopnicam in evo – ona dva proti meni! Jože Kalan in Bogomir
Šuštar s škorpijonoma (pištoli) za pasom. Takrat mi je bilo tako
žal, da sem sploh šel iz hotela, prav strah me je bilo. A vseeno
ne dovolj, da bi pobegnil, sem pa v tistem navalu čustev izustil

In ravno zato z radovednostjo
čakam, da se posvetiva dogodku iz
časa osamosvajanja Slovenije pred
tridesetimi leti, srži najinega pogovora.
S tem mislim na prebeg helikopterja
Gazele, ki je pristal na Golteh. Kaj je bil
povod za to?
Naj na začetku povem, da imam sam
resnično zelo rad Slovenijo. In da sem zelo
ponosen na to, da sem takrat sodeloval v
osamosvojitveni vojni in kar sem naredil
za helikopter oz. za pilota, ki sta bila takrat
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najbolj neumno stvar in ju vprašal: »Kdo sta pa vidva?« Menda
sem pa ja videl, kdo sta. Eden od njiju je lepo odgovoril: »Sva
jugoslovanska pilota, ampak Slovenca.« Zatem je zagrabil kapo,
jo zalučal na tla in pohodil – »Nikdar več v to vojsko, na svoje
ljudi ne bom streljal!« Bila pa sta nervozna, se ne da opisati,
kako zelo. Želela sta telefonirati in peljal sem ju do telefona, kjer
sta poklicala svoji ženi in jima naročila, naj vzameta najnujnejše
in se z otroki pri priči skrijeta. Kasneje sem izvedel, da je hotela
vojaška policija najti njuni družini, da bi z izsiljevanjem dosegla,
da vrneta helikopter. Takrat sem bil veliko na zvezi s poveljnikom
89. pokrajinskega štaba Jožetom Prislanom, ki je ukazal, da
helikopter skrijemo. Takoj smo šli v akcijo. Pilot Kalan ga je
mojstrsko in skorajda do centimetra natančno »parkiral« tik ob
rob gozda, da je bila dobra polovica helikopterja že skrita pod
smrekovimi vejami. Drugi smo hiteli špičiti približno 7-metrske
smreke in jih postavljati okrog helikopterja. Nato smo ga še
prebarvali in nanj napisali: TO Velenje – 001, jugoslovansko
zastavo na repu pa smo prav tako zamenjali s slovenskim grbom.
Je imel ta dogodek kakšen globlji pomen za Slovenijo?
Seveda. Vest je odmevala po vseh poročilih, a nihče ni smel
izvedeti, kje je helikopter. Če bi jugoslovanska armada slučajno
izvedela, bi zbombardirali hotel in še pol Golt. Zavedati se je
treba, da je bila to tako strogo varovana skrivnost, da turisti, ki so
bili takrat na Golteh, niso smeli domov ali zapustiti hotela. Je bil
pa to ogromen trenutek za slovensko vojsko, takratno Teritorialno
obrambo, saj je s trenutkom, ko je Kalan predal helikopter, ta
postal prvo zračno plovilo v lasti slo vojske. Kasneje je 28. junij
postal tudi praznik 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske.
Kakšno pa je bilo splošno stanje v Šmartnem ob Paki v času
osamosvojitvenih dogodkov. Kako ste vi videli tisti čas in
kako ste bili vpleteni?
Po plebiscitu je za kratek čas zavladala nekakšna evforija v smislu:
»Zdaj smo samostojni!« Potem pa je bilo sploh v pogovorih
opaziti predvsem ponos. Takrat smo govorili: končno imamo
svojo državo; svetovno bomo znani … Na svojo državo smo od
takrat lahko gledali kot na druge države, razmišljali, kaj lahko
kot država vse naredimo. Obstajala pa je tudi neka skepsa, kaj
bo zdaj, ko imamo svojo državo … V času vojne za Slovenijo
pa smo bili aktivni tudi v našem Šmartnem. Aktivirane so bile
civilna zaščita, Teritorialna obramba in gasilci. No, sam sem bil
skupaj s Stanetom Vodovnikom zadolžen za narodno zaščito –
naj razložim, gre za sicer civilno sfero, ampak
oboroženo, ki je pazila skladišča, trgovine,
vodne vire, občino, šolo, podjetje Gorenje
Keramika, državne rezerve v Podgori. Vanjo so
bili vpoklicani fantje, preden so bili naborniki in
starejši, tisti, ki niso več sodili med nabornike.
Če dava vojaško sfero nekoliko na stran,
je moje naslednje vprašanje: Kdo vse je še
Anti?
Veliko sem bil dejaven v kulturi, bil sem
predsednik turističnega društva in odbora
vaške skupnosti, pa predsednik taborniške
organizacije, načelnik in starešina … Bil sem
vsepovsod, kjer je bilo kaj zanimivega za početi.
Rad delam in pomagam drugim, imam tudi čut
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za organizacijo. Anti je tudi dedek, ki naredi za vnuke res vse,
kar jim poželi srce, pa mislim, da tudi kar dober mož. Sem tudi
šmarški kronist, že dolga leta. Napišem pa tudi kakšno pesem, a
me kdaj tepe to, ko jo imam v glavi in je ne zapišem takoj, potem
mi pa uide. Recimo tale mi ni:
Veteranom!
Poglej gospod,
zakaj,
ko med enakimi enak,
spet tvoj je rod
kar čez noč,
izginjajo junaki,
ki dali so pečat
za ta naš rod.
Mislim, da ne smeva mimo taborništva, ki predstavlja velik in
pomemben del vašega življenja …
Tako je. Bil sem eden od tistih otrok, ki jih je Drago Šabac,
učitelj na šmarški šoli, »pobral po šoli« in tako smo v Šmartnem
ob Paki ustanovili taborništvo. To je bilo leta 1953 in bili smo 4.
taborniška organizacija v Sloveniji, ki se je takrat imenovala
Kajuhov odred (kasneje odred Hudi potok in nato rod Hudi
potok). Prvo taborjenje smo imeli v Forštu, tam – malo čez Pako.
Šabac nas je res veliko naučil. Doma smo takrat dobili deke ali
rjuhe, on pa nam je pokazal, kako iz njih narediti šotor. Spali smo
sicer bolj malo, če pa je bilo vse tako zanimivo! Sredi noči smo se
učili »zalezovanja«, imeli smo ušesa pokonci in na široko odprte
oči. Kot tabornike nas je peljal celo na Triglav. Takrat mi je bilo
recimo 12 let. In vse smo morali nesti s seboj, jaz sem nosil veliko
črno posodo, nekdo je nesel zelenjavo … Za tiste čase smo bili
res veliko kje in predvsem daleč. Luštno je bilo.

»Bili smo 4. taborniška organizacija v
Sloveniji, ki se je takrat imenovala Kajuhov
odred. Prvo taborjenje pa smo imeli v
Forštu.«
Taborništvo se je od nas razlezlo po vsej dolini. Vmes je vse
skupaj kanček zamrlo, a je kmalu prišla nova pobuda, in sicer je
bila gospa Bole navdušena tabornica z izrednimi idejami, in se
je obrnila name, ki sem vmes že odrasel. Takoj je stekla akcija po
šoli, nabralo se je 50 otrok, največ pa smo imeli
180 članov, če se prav spomnim. Na taborjenjih
so bili šmarški taborniki vedno za vzgled po
disciplini in iznajdljivosti. Res so bili neverjetni,
vedno so jih pohvalili – pa saj so si zaslužili.
Katere vrednote vam je dalo taborništvo, na
katere ste še posebej ponosni?
Resnično sem ponosen na to. Vsekakor
spoštljivost, tovarištvo, iskrenost, poštenost.
Vedno sem se trudil ravnati po teh vrednotah.
Nekaj sem že moral storiti prav, da sem bil
letos nagrajen še s plaketo Zveze tabornikov
Slovenije kot ustanovitelj taborništva in z zlatim
kipcem skavta Petra.

NAŠI PODJETNIKI

9

Rogel-METAL
Avtor: Miroslav Rogel, direktor Rogel-METAL, d. o. o. Fotografija: arhiv podjetja
Podjetje Rogel-METAL iz Gavc že 41 let izdeluje kovinske izdelke, povezane z vrtalno opremo za odkopavanje raznih materialov
ter izdelke po naročilu kupcev.
Družinsko podjetje Rogel-METAL,
ki ga je leta 1980 ustanovil Miroslav
Rogel, zaposluje štiri osebe.
V podjetju smo specializirani
za izdelavo različnih kovinskih
izdelkov, namenjenih odkopavanju
za potrebe geoloških raziskav
in rudarjenja. Posledično so
naši najpomembnejši poslovni
partnerji podjetja, ki se ukvarjajo
z
geološkimi
raziskavami
in
odkopavanjem
premoga.
Izdelujemo tudi razne izdelke iz
kovin po naročilu.
Po do sedaj prehojeni poti podjetja
smo najbolj ponosni na to, da smo
kljub včasih zelo težkim razmeram
na trgu ohranili in nadgradili našo dejavnost ter da nenehno
skrbimo za kakovost in vlagamo v razvoj. V vseh teh letih
delovanja smo razvili specifična znanja, potrebna za izdelavo
tovrstnih produktov. Tako je naša glavna prednost v butični
proizvodnji ter prilagajanju najrazličnejšim željam kupcev.
V našem podjetju vseskozi podpiramo posameznike in
organizacije z območja občine Šmartno ob Paki in tudi širše,
ki so tudi sami pripravljeni prispevati svoj čas in energijo za
izvajanje raznih aktivnosti. Tudi sami se zavedamo, da vse to
izboljšuje kakovost življenja nas vseh v lokalni skupnosti. V
prihodnosti želimo še naprej skrbeti za razvoj in kakovost na
področju delovanja in poskrbeti za učinkovito medgeneracijsko
sodelovanje v podjetju s ciljem nadaljnjega razvoja in nadgradnje
dejavnosti.
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NE SME MIMO VAS

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob dnevu
državnosti!

Tehnoplast Povše, d.o.o.
Rečica ob Paki 34, Šmartno ob Paki
www.tehnoplast-povse.si
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ODELO
ZAPOSLUJE
Na lokaciji v Preboldu v svoj kolektiv vabimo:

1. DIJAKE IN ŠTUDENTE
ZA POČITNIŠKO DELO
Dijake in študente, ki z nami ostanejo 30 dni, za zvestobo
dodatno nagradimo s finančno nagrado v višini 50 EUR neto.

Zaposlimo pa tudi:

1. DELAVCE V PROIZVODNJI
2. DELAVCE V SKLADIŠČU
Organiziran je avtobusni prevoz na relaciji HrastnikTrbovlje-Prebold ter Velenje-Šoštanj-Letuš-Prebold.

Prijave in informacije:
E-mail: zaposlitev@odelo.si
Telefon: (03) 703 46 47
(03) 703 45 86
www.odelo.si

Vsem občankam in občanom Šmartnega ob Paki

čestitamo

ob prihajajočem dnevu državnosti in
jubilejni 30-letnici naše države Republike Slovenije.
Zazrti v lepšo, polnejšo, funkcionalnejšo in predvsem kvalitetnejšo
podobo življenja vseh v občini Šmartno ob Paki se veselim našega
enotnega delovanja za naš boljši skupni jutri.
Hvaležni in ponosni smo lahko, da živimo in sooblikujemo čas, o
katerem so naši predniki sanjali tisočletje; da živimo in soustvarjamo
svojo lastno državo. Ne pozabimo pa, da ob neprecenljivi izkušnji
stoletnih sanj nosimo tudi veliko odgovornost do vseh, ki prihajajo
za nami. In to svojo odgovornost moremo izraziti edino in zgolj z
aktivnim – drznim, a previdnim, odgovornim delovanjem.
OO SDS Šmartno ob Paki
Peter Rosenstein, predsednik
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Nekaj novic iz Slatine in voščilo ob dnevu državnosti
Avtor: odbor VS Slatina Fotografija: Jan Bric
V VS Slatina so se v zadnjem obdobju delali predvsem projekti, ki bodo izboljšali varnost pred naravnimi nesrečami. Ob
dnevu državnosti vam iskreno čestitamo in vam želimo, da praznik preživite čim lepše.
meteornih vod, ki so prej povzročale
precejšno škodo. Začasno se je uredil plaz
na cesti pri Vrhovnikovih, vendar bo pri tej
sanaciji potrebna celovitejša obnova večjega
odseka ceste. Spomladi so se dela nadaljevala
s sanacijo plazu pri Janžovnikovih, v teh dneh
pa se zaključujejo tudi dela za ureditev potoka
pri Drevovih. Ob teh večjih projektih se je
uredil tudi odsek Martinove poti med Oblaki
in Selišniki in nekaj manjših popravil na lokalni
infrastrukturi.

Po lanskih hudih neurjih smo odbor VS Slatina in Občina Šmartno
ob Paki skupaj določili najbolj kritične točke, kjer lahko naravne
ujme povzročijo največ škode. Veseli smo, da lahko poročamo,
da je prišlo do realizacije kar treh večjih projektov, en projekt
je bil rešen začasno, uredilo pa se je še več manjših zadev, ki so
povzročale nevšečnosti.
Že lani se je obnovila gozdna cesta v smeri Letuša (cesta v
‘’Foršt’’), skupaj z njo pa se je uredilo tudi odvodnjavanje

Na tem mestu bi se radi zahvalili tudi
vsem vaščanom, ki so pomagali
pri spomladanski čistilni akciji,
ter županu, svetnikom in občinski
upravi za podporo pri izvedbah
projektov.
Zavedamo se, da naše delo še zdaleč ni končano in je še kar nekaj
perečih problemov, vendar nas ti zaključeni projekti navdajajo z
optimizmom za naprej. Ob dnevu državnosti in ob 30. »rojstnem
dnevu« Slovenije vam iskreno čestitamo.

Čebelarji pogozdovali grajski grič
Avtor: Tomaž Lesnjak, ČD Šmartno ob Paki Fotografija: Franc Šmerc
Po lanskem vetrolomu smo čebelarji ČD Šmartno ob Paki v sodelovanju z Gozdnim gospodarstvom in KZ Šaleška dolina
izvedli pogozdovanje »grajskega griča«.
V lanskem neurju, konec julija, je bil močno poškodovan gozd v
okolici čebelarskega doma na Starem gradu (gradu Pakenštajn).
V dogovoru s KZ Šaleška dolina in Gozdnim gospodarstvom
smo čebelarji ČD Šmartno ob Paki v aprilu izvedli sajenje sadik
medovitih dreves. S strani Gozdnega gospodarstva smo prejeli
50 sadik lip in javorjev ter zaščitne mreže, KZ Šaleška dolina je
prispevala oporne količke.

Čebelarji smo zasadili 50 sadik lip in javorjev.
Delovne akcije se je udeležila večina naših članov. Po vetrolomu
in delu gozdarjev je bilo potrebno najprej očistiti in pripraviti
teren za sajenje sadik. Delo je v dobri družbi in debati o
čebelarski problematiki potekalo hitro. Do večera so bile
posajene vse sadike. Da bo okolica Starega gradu in Čebelarskega
doma po neurju zopet takšna kot v preteklosti, bo moralo miniti
kar nekaj let. Vendar pa so prvi koraki v to smer narejeni.
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Skrb za čisto okolje, sajenje medovitih rastlin in odgovorna
raba fitofarmacevtskih sredstev bi morala biti naloga vsakega
posameznika. Še posebej v sezonah, kot je letošnja, ko narava
skromno odmerja prehrano vseh opraševalcev.
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8. Pilihov memorial v znamenju 130-letnice železnice
Avtor: Emil Šterbenk, AMD DLT Šmartno ob Paki Fotografija: Emil Šterbenk
AMD Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki je ena najstarejših tovrstnih organizacij v Sloveniji. Če je bilo poslanstvo
društva skoraj sedem in pol desetletij nazaj izobraževanje ljudi o tehniki, je sedaj ohranjanje tehniške dediščine. V skladu s to
usmeritvijo vsako leto organiziramo srečanje ljubiteljev starodobnih vozil.
Letošnje bo 8. Pilihov memorial (3. julija), saj je lanski zaradi
epidemije odpadel, tokratni pa računamo, da nam bo uspel.
Preden smo začeli s Pilihovimi memoriali, smo organizirali že
deset srečanj. Tako smo letos po številki tudi uradno polnoletni.
Ker nas zanimajo vse vrste stare tehnike, od koles do lokomotiv
– našo Gospodično smo pred leti tudi obnovili – smo se z
veseljem odzvali vabilu Občine, Mladinskega centra Šmartno
ob Paki in Slovenskih železnic, da bomo sodelovali pri letošnji
130-letnici železnice Celje–Velenje. Šmartno ob Paki je bilo včasih
pomembno stičišče ceste in železnice, saj je sem gravitirala vsa
Zgornja Savinjska dolina. Zato bomo letošnji memorial malo
drugače obarvali. Pripeljali bomo svoja starodobna gospodarska
vozila in traktorje, medtem ko avtomobile, motocikle in kolesa
tako ali tako vsako leto damo na ogled. Ker so na šmarško
železniško postajo včasih »furali furmani«, se nam bodo pridružili
tudi konjeniki z vsaj dvema »gumiradloma«. Udeležence bomo
tokrat organizatorji peljali na Polzelo, kjer si bomo skupaj ogledali
muzej Obermajerjevih traktorjev in zgledno obnovljen grad
Komenda. To bo prva od prireditev z železniškim pridihom, do 27.
decembra, ko bomo praznovali uradno 130-letnico, pa se bo okoli
železnice dogajalo še marsikaj.

Ne pozabite, 3. julija bomo okoli 9. ure že v Martinovi vasi na 8.
Pilihovem memorialu. Veseli bomo, če nam boste prišli delat
družbo.

Pilihovi memoriali se tako ali tako vedno odvijajo ob železnici.

Poletje v Knjižnici Šmartno ob Paki
Avtor: Brina Zabukovnik Jerič Fotografija: arhiv Knjižnice Velenje
V juliju in avgustu bo Knjižnica Šmartno ob Paki odprta 1-krat tedensko, in sicer vsak torek med 12. in 18. uro.
Lahko boste vrnili gradivo in si ga izposodili. V Knjižnici Šmartno ob Paki
gostimo razstavo z naslovom Trije metulji. Izložbeno okno knjižnice so s
svojimi izdelki osvežili Oranžni in Rdeči palčki (otroci, stari 4–6 let) iz Vrtca
Sonček Šmartno ob Paki s pomočjo svojih vzgojiteljic. Vabljeni v našo
družbo.

Pripravili smo vrečke poletnega branja, ki so pravzaprav
vrečke presenečenja. Vanje smo glede na starostno
skupino (za otroke v modro, za najstnike v rumeno in za
odrasle v belo vrečko) vložili 5 knjig po izboru knjižničarjev.

Vsem bralcem in občanom Šmartnega ob Paki želimo veliko poletnih
bralnih užitkov.
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Ocenjevanje vin letnika 2020 in razglasitev rezultatov s
podelitvijo priznanj
Avtor: Alojz Slemenšek DV Šmartno ob Paki Fotografije: arhiv društva DV Šmartno ob Paki
Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je konec aprila organiziralo že 25. ocenjevanje vin. Šmarške vinogradnice in
vinogradniki so na ocenjevanje prinesli 104 vzorce vina. Temu je v začetku junija sledila svečana razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj najbolje ocenjenim vzorcem vina.
Zvrst bela: Zimšek Ana, Kladnik Gregor, Vodovnik Dejan, Pokleka
Danilo, Setinšek Miran
Zvrst rdeča: Pokleka Danilo, Lamovšek Janja, Lesjak Roman,
Podgoršek Anže
Zweigelt: Sotler Rajko, Višnjar Branko, Ring Matjaž
Modri pinot: Podgoršek Martin, Ring Matjaž, Kocuvan Boštjan
Modra frankinja: Mihael Fajfar, Pečnik Leopold, Šmon Zvone,
Kladnik Gregor, Kovačič Jože, Juvan Marko
Rose: Kocuvan Boštjan, Marko Juvan, Alojz Slemenšek
Dornfelder: Alojz Slemenšek
Modra Kavčina: Občina Šmartno ob Paki

Ocenjevanje vin letnika 2020
Ocenjevanje je potekalo 29. aprila 2021 v dvorani Marof MC
Šmartno ob Paki. Ocenjevalno komisijo, v kateri je bilo pet
članov, je vodila Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. kmet.,
s Kmetijskega zavoda Maribor. Izmed 104 vzorcev vina je 68
vzorcev prejelo zlato priznanje in 28 srebrno priznanje, 8 vzorcev
je bilo izločenih. Skupna ocena vin je bila zelo dobra, saj smo
dosegli povprečno oceno 18,15 točke, kar je višja od lanskega
leta. In to v za vinogradnike zelo zahtevnemu letu 2020, ko
smo kljub vremenskim nevšečnostim in omejitvam zaradi
korone pridelali izredno kakovostna in pitna vina. Tega pa brez
strokovnega dela v vinogradu, kvalitetnega kletarjenja in stalnih
izobraževanj ne bi dosegli.
Najbolje ocenjena vina letnika 2020 po sortah
Ranfol: Matjaž Kovačič, Anže Podgoršek
Chardonay: Kugler Jože, Pokleka Danilo, Kovačič
Jože, Vinotoč Primožič, Vodovnik Stanislav, Krajnc
Peter
Kerner: Podgoršek Anže, Lesjak Roman, Sotler
Rajko, Vinotoč Primožič, Podgoršek Martin, Vodovnik
Stanislav
Laški rizling: Podgoršek Matjaž, Mauer Lovro,
Goričnik Miro, Vrbovšek Stane
Renski rizling: Šmon Zvone
Šipon: Lamovšek Janja
Rumeni muškat: Podgoršek Matjaž, Kugler Jože,
Podgoršek Anže, Berdnik Ana, Vinotoč Primožič
Sauvignon: Kugler Jože, Podgoršek Anže,
Podgoršek Franc, Pokleka Danilo, Kocuvan Boštjan
Sivi pinot: Alojz Slemenšek
Beli pinot: Vodovnik Stanislav, Vrbovšek Stane
Traminec: Vinotoč Primožič, Mihael Fajfar, Frančišek
Rednak
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Najbolje ocenjena vina posebne kakovosti:
Chardonay SJI l. 2013: Pokleka Danilo
Kerner izbor: Pokleka Danilo
Najbolje ocenjena vina starejših letnikov po sortah:
Traminec letnik 2017: Vinotoč Primožič
Traminec letnik 2015: Fajfar Mihael
Laški rizling letnik 2017: Kugler Jože
Kerner letnik 2016: Slemenšek Alojz
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj najbolje
ocenjenim vzorcem vina
V petek, 4. junija 2021, smo v dvorani Gasilskega društva Šmartno
ob Pak izvedli razglasitev rezultatov ocenjevanja vin letnika
2020 in podelitev priznanj. Po uvodnih nagovorih in kulturnem
programu v izvedbi ljudskih pevcev Prijatelji smo podelili
priznanja za dosežene ocene vina po posameznih sortah.
Predsednica društva Mojca Praprotnik je v uvodnem nagovoru
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navedla težave, s katerimi smo se spopadali v lanskem letu, a
nam je kljub vsemu uspelo doseči odlične rezultate. Župan Janko
Kopušar je poudaril pomembnost našega društva za občino, saj
z dogodki, ki jih prirejamo, veliko prispevamo k razpoznavnosti
občine. Vinska kraljica Slovenije za leti 2020 in 2021 Ana Pavlin pa
je povedala, da je vesela, ker smo jo spet povabili na podelitev,
predvsem pa je uživala v kleteh naših vinogradnikov, ki jih je
imela možnost obiskati, in da se vrača domov z odličnimi občutki,
ker je okusila naša izvrstna vina.
Podelili smo 68 zlatih in 28 srebrnih priznanj. Naziv šampion za
leto 2021 so prejeli: Mihael Fajfar za rdeča vina
sorte modra frankinja z oceno 18,23 točke in za
starejša vina sorte traminec letnik 2015 z oceno
18,57 točke; Vinotoč Primožič za bela vina sorte
traminec z oceno 18,47 točke in Danilo Pokleka
za vino posebne kakovosti chardonay SJI z oceno
19,33 točke.
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Kletar leta je Jože Kugler
Na tej prireditvi pa smo podelili tudi priznanje kletar leta, ki ga
je prejel Jože Kugler.
Celotno prireditev je odlično povezoval Franc Fužir. Po podelitvi
je sledilo družabno srečanje vinogradnikov in ljubiteljev vinske
kapljice z vodeno degustacijo 11 vzorcev najbolje ocenjenih vin.
Že pred prireditvijo pa so gostje skupaj z vinsko kraljico Slovenije
obiskali kleti naših vinogradnikov in sicer klet Kocuvan-Žibret v
Malem Vrhu, klet Slemenšek v Gavcah, klet Fajfar v Slatinah in klet
Juvan v Rečici ob Paki.

Letos smo drugič podelili tudi priznanja za prvake
sort, ki so jih prejeli: Rajko Sotler za zweigelt;
Danilo Pokleka za zvrst rdeča; Martin Podgoršek za
modri pinot; Boštjan Kocuvan za modro frankinjo
rose; Mihael Fajfar za modro frankinjo; Ana Zimšek,
Gregor Kladnik, Dejan Vodovnik in Danilo Pokleka
za zvrst belo; Matjaž Podgoršek za laški rizling in
rumeni muškat; Roman Lesjak in Anže Podgoršek
za kerner; Vinotoč Primožič za traminec; Jože Kugler
za chardonay ter Jože Kugler in Anže Podgoršek za
sauvignon.

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
Vino je vsakdanje in hkrati večno
Vino je naravni pridelek
iz grozdja vinske trte. Za
uspevanje vinske trte
potrebujemo
primerno
zemljo in lego terena
ter podnebje oziroma
ustrezne
vremenske
razmere.
Dober
vinogradnik ve, da mora
izbrati primerno sorto, ki
bo v nekem okolju dobro
uspevala. Že vnaprej mora
vedeti, kakšno vino želi
donegovati iz grozdja,
ki ga bo rodila trta. Nato
sledijo leta zahtevnega
strokovnega dela, ki ga
mora spremljati tudi sreča ali božja naklonjenost – kakor komu
drago. Vinska trta in vino sta živa popkovina človeka z zemljo.
Ena takšnih sort, ki v našem okolju odlično uspeva, je kerner.

Na vsakoletnem ocenjevanju vin dosegamo za to sorto izredno
visoke ocene, tako da sodijo naša vina sorte kerner med najvišje
ocenjena vina vinorodne dežele Podravje.
Kerner
V literaturi ne zasledimo navedb drugih imen, le angleško
Kernling. Ime je dobil po romantičnem pesniku in zdravniku
Justinusu Kernerju. Grozd je srednje velik, razvejan in rahel.
Jagode imajo debelo kožico, so okrogle, srednje debele in
zelenkaste barve. Je križanec rdečega trollingerja z belim
renskim rizlingom, vendar nima njegovega značaja. Vino je
sveže, plemenito, z izraženo sadnostjo, bogato s prijetno nežno
svojstveno cvetico in ljubko na muškat rahlo spominjajočo
aromo. Primeren je za posebne kakovosti in plemenitenje bolj
revnih vin.
Pridelovalci: Šmartno ob Paki – Jože Kovačič, Stanislav
Vodovnik, Martin Podgoršek, Alojz Slemenšek, Vinotoč
Primožič, Anže Podgoršek, Danilo Pokleka.
Ostali pridelovalci – Rajko Sotler, Roman Lesjak, Matjaž Ring,
Matija Blagus, Franc Viher, Stanko Gril. (Vir: Ocenjevanje vin
2021)
JULIJ, AVGUST 2021
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NE SME MIMO VAS

Obvestilo PGD Paška vas
Avtor: PGD Paška vas Fotografija: arhiv PGD Paška vas
PGD Paška vas je v letu 2020 praznovalo 100 let delovanja in nudenja pomoči sočloveku.
Zaradi
znanih
razmer
pa
slovesnosti ob tem jubileju nismo
mogli izvesti. Tudi letos kljub
rahljanju ukrepov verjetno tako
množične prireditve, kot je »Noč
na vasi v Paški vasi«, ne bo možno
izvesti v predvidenem terminu.
Vsekakor pa jo bomo izvedli takoj,
ko bodo razmere to omogočale,
in vas o tem pravočasno obvestili.
Veselimo se srečanja z vami.
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Dober odziv na akcijo zbiranja predmetov za ponovno
uporabo
Avtor: Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
V soboto, 22. maja 2021, smo pred Mladinskim centrom Šmartno ob Paki zbirali še uporabne predmete, ki so jih prevzeli
sodelavci Centra ponovne uporabe Velenje (CPU Velenje). Skupaj se jih je nabralo čez 300 kilogramov.
Zbiranje predmetov je potekalo v sklopu dogodka, ki smo ga
poimenovali Naj odvečni predmeti ponovno zaživijo in smo ga
organizirali skupaj s CPU Velenje in Občino Šmartno ob Paki.
Odziv občank in občanov Šmartnega ob Paki na akcijo je bil zelo dober,
saj se je dogodka udeležilo čez 20 ljudi, ki so prinesli za dobrih 300
kilogramov res lepo ohranjenih in še uporabnih predmetov. Od knjig in
otroške opreme do luči in manjših gospodinjskih aparatov, veliko je bilo
posode, tudi pisarniški stol ... Na CPU Velenje so nam zagotovili, da bodo
vse skrbno očistili, popravili in obnovili ter ponudili novim uporabnikom
za nakup po ugodni ceni. CPU Velenje se nahaja na Šaleški cesti 2 d v
Velenju (PC Standard).

E(U)-xperience – ko mladi prikolesarijo sveže ideje
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
V MC Šmartno ob Paki smo skupaj z Društvom tabornikov rod Hudi potok v soboto, 29. maja 2021, v okviru Evropskega tedna
mladih organizirali dogodek E(U)-xperience – posebno e-kolesarsko in evropsko izkušnjo.
Hana: »Bilo je zelo zanimivo, proga je bila super, všeč so mi bile tudi
naloge, ki so nas čakale. Naučila sem se veliko novega o Evropski
uniji, trajnostnem razvoju, dobila sem dodatne ideje, kako lahko
sama še dodatno poskrbim za okolje. Razmišljam celo, da bi na
konferenci o prihodnosti Evrope dejansko oddala svoj predlog, saj če
ne damo nič od sebe, ne moremo biti upoštevani. Odlična izkušnja
je bila tudi sama vožnja z električnim kolesom, vozila sem se namreč
prvič. Je tudi dobra alternativa za vse, ki se z avtomobilom dnevno
vozijo v službo, in priporočam vsem, da ga preizkusijo.«

Naučila sem se veliko novega o Evropski
uniji, trajnostnem razvoju, dobila sem
dodatne ideje, kako lahko sama še dodatno
poskrbim za okolje.
V sklopu kolesarskega izziva so udeleženci reševali naloge,
s katerimi smo preverjali njihovo znanje o podnebnih
spremembah, jih pozvali k prispevanju predlogov, ki bi dodatno
pripomogli k varovanju okolja in spodbujanju trajnostnega
načina življenja, in k izražanju svojih pogledov glede
soustvarjanja evropske družbe na lokalni in evropski ravni, poleg
tega pa so imeli možnost podati ideje za kvalitetnejše druženje
in aktivnejše preživljanje prostega časa v domačem kraju po
pandemiji. Na voljo je bilo 10 električnih koles, nekaj udeležencev
pa je sodelovalo z lastnimi kolesi. Ob koncu smo izvedli
skupinsko razpravo in izdelali dokument z zbranimi predlogi in
pobudami, ki smo ga že predali županu občine Šmartno ob Paki.

Na dogodku smo ugotovili, da mladi precej obvladajo področje
varovanja okolja; kupujejo »second hand« oblačila, uporabljajo
stekleničke in nakupovalne vrečke za večkratno uporabo, redno
ločujejo odpadke. Njihove pobude za varovanje okolja na lokalni
ravni so usmerjene predvsem v boljše ozaveščanje ljudi o pravilni
obravnavi odpadkov, zeleno energijo, izposojo avtomobilov,
koles ... Zavedajo se, da je interes mladih za spremljanje
dogajanja v EU nizek, vendar menijo, da je članstvo Slovenije
v EU pomembno in koristno. Prispevali so veliko idej za aktivno
preživljanje prostega časa, vključno z ureditvijo dodatne
sprehajalne poti, tudi kolesarske poti, želijo si umetno plezalno
steno, tenis igrišče ... Bili so enotni, da se bodo tudi v prihodnje
radi udeleževali podobnih dogodkov, kot je bil ta ter različnih
družabnih oz. tematskih večerov.

JULIJ, AVGUST 2021
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Počitnicam naproti
Avtor: Katarina Čokl, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
Po še enem posebnem šolskem letu, ko smo že drugič zapored bili primorani poleg klasičnega pouka v šoli izvajati pouk na
daljavo, nas čakajo zaslužene počitnice.
http://www.ossmartno.si/ in izvedeli boste,
česa vsega smo se lotili v tem šolskem letu.
Poleg učnega uspeha in vsega ostalega
pa smo zelo veseli, da smo kot celotna
šola z upoštevanjem vseh pravil in navodil
kljubovali covidu-19 ter mu pokazali, iz
kakšnega testa smo.

V upanju, da se v jeseni vrnemo
v šolo pod normalnimi pogoji,
ko bo pouk res pouk med štirimi
šolskimi zidovi, ko bo na šolskih
hodnikih zopet smeh in vrisk v
pravem pomenu, vas vse lepo
pozdravljamo in želimo dolgo,
toplo, mirno ter predvsem zdravo
poletje.

Morda bo kdo rekel: »Pa saj ste imeli dovolj počitnic, ko ste
bili doma.« Res je, da smo dva meseca preživeli doma, pred
računalniki, poleg jesenskih, pa božično-novoletnih, zimskih in
prvomajskih počitnic seveda, ampak ta dva meseca sta bila sila
naporna, zato si tako učenci kot starši in učitelji zaslužimo tiste
prave poletne počitnice. Preden pa si jih čisto zares privoščimo,
se moramo pohvaliti, da smo bili ne glede na situacijo, v kateri
smo se znašli, na naši sončni
šoli zelo pridni. (op. a.: Ja, kdaj
pa nismo?!)
Poleg rednega pouka smo
kljub
omejitvam
izpeljali
številne
dejavnosti,
med
katerimi bi izpostavili razna
tekmovanja, ki so prinesla
številna
priznanja
našim
učencem, sodelovanja na
likovnih in drugih natečajih,
ki so tudi obrodila sadove,
obeležili
pomembne
praznike in druge dni, izvedli
zanimive dneve dejavnosti,
ene na daljavo, druge v
živo, izdelali tri raziskovalne
naloge,
bili
dobrodelni,
pisali prijazna pisma in še bi
lahko naštevali. O vsem tem
pričajo novičke in fotografije
na naši šolski spletni strani,
zato vas ob tej priložnosti
vabimo,
da
pokukate
na
JULIJ, AVGUST 2021

Za zaključek pa še ena misel za naših 35
devetošolcev, ki zapuščajo osnovnošolske
klopi
in
se
odpravljajo
novim
dogodivščinam naproti: »Ko se danes podajate v svet, vzemite s
seboj delček domačega kraja. Rastli ste v varnem zavetju doma
in pognali korenine, v šoli smo vam dali krila, s katerimi želimo, da
poletite svojim ciljem in sreči naproti.« (D. G.)
Srečno!

Poslovila se je še ena generacija devetošolcev (2012-2021)
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Obeležbi 130-letnice Savinjske proge se je pridružil vrtec
Avtor: Alenka Bizjak, Vrtec Sonček Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
Otroci vrtca Sonček so v juniju sodelovali pri letošnji obeležitvi
130-letnice Savinjske proge (proga Celje–Velenje). Vzgojiteljice
in otroci so si ogledali železniško postajo in vlak, nato pa so
likovno ustvarjali na omenjeno temo. Sodelovali so otroci
pod mentorstvom vzgojiteljic Lee Kuzman, Mojce Založnik,
Bojane Slapnik, Janje Cesar, Alenke Bizjak, Vere Obal, Dominike
Podgoršek in Tamare Forštner.
Razstava likovnih del je že na ogled na terasi pri Knjižnici
Šmartno ob Paki. Vabljeni.

Glasbena šola Velenje še vedno vabi k vpisu
Avtor: Fia Selič, Glasbena šola Velenje
V prostorih Osnovne šole bratov Letonja v Šmartnem ob Paki deluje enota Glasbene šole Velenje. Še vedno je v teku vpis
najmlajših v glasbeno pripravnico, imamo pa še nekaj prostih mest tudi za tiste, ki so rojeni leta 2014, ali starejše in bi si želeli
igrati inštrument.
V prostorih Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki poteka
pouk inštrumentov harmonike, kitare, klarineta, kljunaste flavte,
klavirja, trobil ter nauka o glasbi. Poleg razredov nižje glasbene
šole imamo tudi glasbeno pripravnico. Učenci so veseli, da lahko
pouk inštrumenta in nauka o glasbi obiskujejo v svojem kraju,
prav tako je ta možnost ugodnejša tudi za starše. Zanimanje
je vsako leto večje. V šolskem letu 2020/21 je bilo z nami kar 69
učencev.

(harmonikarskega, pihalnega, kitarskega, trobilnega ansambla,
Big banda … ), ki igrajo tudi na koncertih v Šmartnem ob Paki.
Trudimo se, da otrokom omogočimo kvaliteten pouk, za kar so
potrebni tudi dobri inštrumenti.
Vsi, ki bi se nam radi pridružili na katerem koli inštrumentu ali v
glasbeni pripravnici, še enkrat vabljeni k vpisu!

Glasbena šola aktivno sodeluje na skoraj vseh
pomembnejših dogodkih v občini Šmartno
ob Paki. Z glasbenimi vložki obogatimo
program raznih prireditev (prireditve v
Martinovi vasi, slavnostne občinske seje,
šolske proslave, vključevanje v programe
božično-novoletnih nastopov, proslave ob
slovenskem kulturnem prazniku …). Jeseni
in spomladi v sodelovanju z Mladinskim
centrom Šmartno ob Paki priredimo
nastop vseh učencev oddelka Šmartno
ob Paki. Nekateri učenci so člani orkestrov

Veselimo se, da bomo jeseni izvajali
pouk klavirja na čisto novem
inštrumentu, za kar gre zahvala
Občini Šmartno ob Paki.

JULIJ, AVGUST 2021
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Iz taborniških vrst
Avtor: Vida Ramšak, DT rod Hudi potok Fotografija: arhiv DT rod Hudi potok
Pri koncu je še eno šolsko leto in s tem tudi naša taborniška srečanja.
Prestali smo še eno leto polno preizkušenj, a se vseskozi trudili,
da smo čas najbolje izkoristili. Ponosni smo, da nam je uspelo
izvesti nekaj zanimivih akcij – kostanjev bingo, izdelovanje
voščilnic v predbožičnem času, udeležba na občinski čistilni akciji
in kolesarska dogodivščina E(U)-xperience.

Sedaj pa smo že v pričakovanju poletnega
taborjenja v Kajuhovem taboru v Ribnem, še
posebej se ga veselijo tisti, ki se bodo letos udeležili
vodniškega tečaja.

Bodoči vodniki so pretekli vikend že prestali izobraževalnodelovno akcijo, na rednih srečanjih pa še dodatno utrjujejo
znanje iz gradnje pionirskih objektov, življenja v naravi in
signalizacije, ki ga potrebujejo, da prestanejo taborniški zrelostni
izpit in postanejo vodniki, ki bodo v naslednjem šolskem letu
razveseljevali in učili nove generacije tabornikov.
Za nami pa je tudi že skupinski zaključek, na katerem smo
podelili rutice novim članom, ki so si jih s svojo vztrajnostjo v
teh časih res zaslužili, in našitke tistim, ki so v tem šolskem letu
opravili Geocache izziv.
Že v juliju pa se bomo z
novimi (in starimi) člani
družili na taborjenju, za
katerega upamo, da nam
ga letos vendarle uspe
izvesti. Ob tem vabimo
vse člane, da se hitro
prijavijo na največjo
dogodivščino
tega
poletja.

Tabor 'Zmorem sam' v Šmartnem ob Paki
Avtor: Mateja Meh in Ana Linasi Fotografija: Mateja Meh in Ana Linasi
Učenci VI. stopnje posebnega programa CVIU Velenje v Šmartnem ob Paki preživeli čudovite tri dni.
Cilj tabora je, da učenci pridobljeno znanje v učilnici uporabijo v
vsakdanjih življenjskih situacijah. Ob tem pa razvijajo optimalno
samostojnost na vseh področjih razvoja. Letos smo si za
destinacijo našega tabora izbrali Šmartno ob Paki. Bivali smo v
mladinskem centru, kjer smo bili izredno lepo sprejeti.
Počutili smo se povsem domače. S svojim obiskom nas je
presenetil župan občine Janko Kopušar, ki nam je izrazil
dobrodošlico. Veseli smo bili, da smo skupaj preživeli
nekaj trenutkov.
Ponedeljkovo popoldne nam je s čudovitim igranjem
na kitaro popestril Kristijan Kolenc, član ansambla Spev.
Nadvse nas je razveselila tudi Katja Drev, odlična pevka in
violinistka. Ponedeljkovemu večeru je piko na i pristavila
slastna podpeka pri Mehovih doma.
Za torkov izziv smo si zadali pohod na Goro Oljko. Bilo
je vroče, bili smo utrujeni, ampak uspelo nam je. Na naš
podvig smo zelo ponosni. Torkov večer smo zaključili z
glasbeno zabavo pod kozolcem.
Zadnji dan smo se odpravili iskat najlepši razgled v
Šmartnem ob Paki. Našli smo ga na Vinotoču Primožič, kjer
so nam pričarali pravo kulinarično doživetje.
JULIJ, AVGUST 2021

Hvaležni smo vsem, ki so se družili z nami in nam obogatili naše
bivanje v Šmartnem ob Paki. Učenci in specialni pedagoginji
Ana Linasi in Mateja Meh smo si enotni, da se drugo leto zopet
vrnemo.
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Skrivnosti mogočne Baronije
Avtor: Kristina Suhadolnik Fotografija: Martina Hrastnik in splet
Ko beseda naleti na leto 1848, si najbrž ne moremo kaj, da ne bi pomislili na tisto znano letnico, ki smo jo tolikokrat gulili
pri pouku zgodovine in obeležuje povezane meščanske revolucije, bolj znane kot pomlad narodov. No, tisto leto pa je bilo
prelomno tudi za Šmartno ob Paki, saj je ravno tedaj začel nastajati dvorec Pakenštajn, danes bolje znan kot graščina Baronija.
dopolnjevali hlevi, sušilnica in pašnik, ograjen s
smrekovo živo mejo, kjer se je paslo govedo.
Tudi elektrarno s(m)o imeli
V sklop posestva je sodil tudi mlin, ki je vse
do leta 1922 stal ob glavni strugi Pake. S
preusmeritvijo toka reke je mlinska struga
postala stranska, mlin pa je prenehal delovati
štirideset let kasneje. Med vojno, okrog leta
1944 je bila graščina izropana, nekoliko kasneje
park izsekan, gospodarska poslopja pa podrta
in delno prezidana. Elitno območje Baronije je
nadomestila skladiščna in proizvodna cona. Ob
mlinu je stala elektrarna z vodno turbino, ki je
Šmartno z bližnjo okolico oskrbovala z energijo
vse do leta 1948. Ostanki elektrarne se žal niso
ohranili, prav tako tudi struga Pake ne.

Dvorec Pakenštajn nekoč

Baronija je klasicistična podeželska vila, ki jo je zgradil Jožef
Vincenc Novak, takratni lastnik bližnjega gradu Pakenštajn,
skrivnosti katerega smo že odkrivali v marčevski številki ŠOP-a. Ta
izstopajoča arhitektura Šmartnega ima vrsto ohranjenih členov,
ki dokazujejo pripadnost objekta višjemu družbenemu sloju, ki
je pomembno zaznamoval zgodovino kraja. Leta 1901 je namreč
Baronija prešla v last barona Oskarja Warsberga in njegovih
naslednikov, leta 1945 pa je bila s
posestvom vred podržavljena.
Levja straža in park eksotičnih dreves
Leta 1848 so začeli zidati spodnji del
graščine, dokončno pa naj bi bila v
historičnem slogu zgrajena leta 1870.
Ne samo z razkošnim izgledom, Baronija
se je ponašala tudi s parkom eksotičnih
dreves, med katerimi so izstopale pinje
in rdeče bukve, v samem središču
tega parka pa je iz kamnite posode na
stebru stalno brbotala voda. Skozi park
je vodila široka pot, po kateri so se do
graščine vozili s konji, ti pa so se napajali
ob kamnitem koritu, ki je stalo ob stavbi
in se je ohranilo vse do danes. Vhod sta
skrbno stražila ležeča kamnita leva –
vsak na svoji strani.
Graščina pa ne bi bila tista prava, če
ne bi imela podzemnega rova – vrata
vanj so se nahajala za Baronijo, rov pa
je vodil do starega gradu. Posestvo so

Brez ljubezni pač ne gre!
Po nekaterih zapisih sodeč, naj bi bila v Baroniji
tudi prva vinska klet v bogatem vinogradniškem
območju Šmartnega. No, mogočna gospa
pa zagotovo hrani celo skladovnico zgodb in
prigod, od katerih pa nam je na uho prišla le
ena. Baronovi sestri naj bi bil zelo ljub domačin
iz Šmartnega, ki se je z mlado gospo podal v skrivno ljubezensko
zvezo. Baronu to ni bilo najbolj povšeči, mladega vaškega fanta
je izzval na dvoboj. Ker fanté ni imel izkušenj z orožjem, se na
dvoboju ni pojavil. Baronova sestra je zaradi strahopetnega
mladeniča morala oditi – za njo se je izgubila vsaka sled.

Danes so v graščini stanovanja.
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In memoriam: Franc Tajnšek (1932–2021)
Avtor: Jože Aristovnik
Pokojni Franc Tajnšek se
je rodil v Podgori 3. 8.
1932. Po vojni se je Franc
poklicno usposobil za
strojnega ključavničarja v
Rušah in se nato zaposlil
pri Slovenskih železnicah
in svoje delo opravljal v
Velenju, Prelogah in Celju
vse do upokojitve v letu
1989.
V Velenju je spoznal svojo
življenjsko
sopotnico
Marijo Planko in se z njo
leta 1954 tudi poročil.
V zakonu so se jima
rodili sinovi Brane, Mirko in Silvo ter hči Jožica. V začetku 60. let
sta z ženo Marijo pričela z izgradnjo novega doma na sončnih
obronkih Podgore ob vznožju Gore Oljke, kamor so se leta 1972
tudi vselili. Pri gradnji je bil potrebno veliko dela in odrekanja,
pri čemer je Franc za las ušel smrti ob usodnem podoru v Jerčevi
gramoznici na Gori Oljki leta 1964.
Poleg dela v službi in doma, kjer sta mu bili v veliko veselje
obdelava domače zemlje in skrb za domače živali, je bil Franc

ves čas tudi družbeno zelo aktiven. Delaven in prizadeven pa ni
bil samo v svojem domačem okolju, saj je s svojim strokovnim
ključavničarskim znanjem zelo rad priskočil na pomoč številnim
svojim sosedom, znancem in prijateljem Bil je zelo aktiven pri
delovanju Društva upokojencev Šmartno ob Paki, predsednik
katerega je bil kar štiri mandatna obdobja. Ker je imel bridko
izkušnjo z nacističnim terorjem v lastni družini, je bil tudi vnet
zagovornik ohranjanja spominov in vrednot NOB in bil dolgoletni
aktivni član krajevne organizacije ZB in tudi njen praporščak. Leta
1995 se je včlanil v Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Paki
in bil dolgoletni član njihove desetine veteranov. Za prizadevno
delo v gasilski organizaciji je prejel tudi priznanje Gasilske zveze
Šaleške doline 2. stopnje, značko za 20 let aktivnega dela v
gasilski organizaciji ter plaketo gasilskega veterana. Bil je aktiven
tudi pri delovanju Krajevne organizacije Rdečega križa.
Aktiven na vseh področjih družbenega življenja v svojem kraju si
je nenehno prizadeval
udejanjati znano Vodnikovo misel:
»Ne samo, kar veleva mu stan,
kar more, to mož je storiti dolžan!«
V vseh društvih in organizacijah v našem kraju, kjer je pokojni
Franc pustil dragocene sledove svojega delovanja, mu ostajamo
globoko hvaležni za vse, kar je storil za nas!

Knjiga zgodb iz otroštva Marka Berzelaka
Avtor: Marko Berzelak Fotografija: Nika Hölcl Praper
Že tri leta nazaj sem svoji Ireni na dopustu, medtem ko sva plavala vsakodnevne uro in pol dolge »ture«, pripovedoval
pripetljaje in zgodbe otroštva. Rekla je: »Čudovite zgodbe, lahko bi o tem napisal knjigo …« In sem se lotil, kar tam na plaži, s
svinčnikom in beležko.
Zgodbe sem pisal z namenom, da spomini iz otroštva,
ki jih iz neznanega razloga nosim v sebi, ne bi potonili v
pozabo. Ker me bogatijo in so tako zelo vtisnjeni v moje
srce. In ja, rad bi jih delil z vami.
Res sem preživel čudovito otroštvo, zato se mi je zdel
»okrogli« rojstni dan zelo primerna priložnost za darilo
samemu sebi v obliki knjige. Ker knjige preprosto
ljubim. Ilustracije k zgodbam je dodala Lea Svrzikapa,
odlično je opravila svoje delo. Zahvaljujem se prav tako
Tadeji Jegrišnik za lekturo in Milojki B. Komprej za srčno
opravljeno delo urednice ter pomoč pri izdaji knjige.
V knjigi najdete 28 zgodb. Eno zgodbo pa še pišem.
Že štirideset let! Takšno, ki jo piše vsak zase, pa se
tega zaveda ali ne. To je zgodba o življenju. Ta je šele
zanimiva!
Knjigo lahko najdete v knjižnicah, tudi v domači, lahko
pa jo naročite na naslovu: marko.berzelak@gmail.com.
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Železna cesta, 4. del
Avtor: Marjan Knez, koordinator zgodb o vlaku Fotografija: časopisa Novi tednik in Naš čas
Na začetku poletja, ko praznujemo 30-letnico samostojne Slovenije, se bomo družili na vlaku prijateljstva. Odpeljali se bomo
v Sarajevo, Beograd, Čakovec, na Gosposvetsko polje in v Trst. Srečno vožnjo!
Torek, 8. junija, je dan Primoža Trubarja, državni praznik. Na
pobudo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja štejemo od leta 2010
ta dan za rojstni dan leta 1508 rojenega utemeljitelja slovenskega
knjižnega jezika in slovstva, pisca prve slovenske knjige ter
verskega reformatorja. Zato smo se leta 2008 ob 500-letnici
njegovega rojstva z vlakom prijateljstva odpeljali v Sarajevo na
obisk rojakom iz Kulturnega društva Ivan Cankar.
Vlak prijateljstva v Sarajevo
Ekipa politikov, turističnih delavcev, predstavnikov Gorenja
v Sarajevu, Izletnika in Slovenskih železnic smo zastavili
obisk bosanske prestolnice. Zakaj Sarajevo? Mesto je namreč
multikulturno s pestro zgodovino (atentat na avstro-ogrskega
prestolonaslednika ter hkrati povod za prvo svetovno vojno),
tam so se leta 1984 odvijale zimske olimpijske igre, kjer je
srebro osvojil Jure Frank. Tam živeči rojaki so ustanovili KD
Ivana Cankarja, ki je leta 1909, živeč pri bratu, tam pisal Hlapce.
Po vznemirljivi nočni vožnji – veselici na kolesih – s posebnim
vlakom (257 potnikov iz SAŠE in okolice) smo si v soboto ogledali
lepote mesta in uvideli posledice krvavega konca nekdanje
države. Dan smo zaključili s proslavo ob dnevu slovenske
državnosti. Plapolale so slovenske zastave ob vojaški straži
UNPROFORJA, slišala se je slovenska pesem. Večer smo sklenili ob
živi glasbi in čudoviti bosanski kuhinji ter obilici piva. V nedeljo
dopoldne smo z jogurtom in burekom v vrečki pomahali rojakom
v slovo. V rodni kraj smo prispeli, ko se je nedelja prelevila v
ponedeljek, z mislijo na naslednje potovanje ob sotočje Donave
in Save – v Beograd.
Kjer Donava bistri pridruži se Savi
Konec maja 2009 smo se vlakoljubci odpravili na tridnevni izlet
v Beograd, nekdanjo prestolnico Kraljevine SHS, Kraljevine
Jugoslavije in SFRJ. Po hotelski namestitvi smo
dan sklenili z vožnjo z ladjo po reki Savi. Po
večerji smo zaplesali ob živi glasbi. V soboto
smo si ogledali mesto: Avalo, skupščino,
cerkev sv. Sava – največjo pravoslavno cerkev
na Balkanu, zvezdin stadion Marakana in
Kalemegdan ter predmestje Vračar s Plečnikovo
cerkvijo. Popoldne smo se oglasili pri rimokatoliškemu nadškofu beograjske nadškofije
– mrs. Stanislavu Hočevarju, kjer so naši fantje
zapeli nekaj pesmi. Zvečer smo uživali v srbski
večerji ob glasbi pri »Treh šeširjih« na Skadarliji.
Ni se dalo skriti slovanskega duha! V nedeljo
smo se odpeljali na Dedinje na ogled Muzeja
25. maj in groba sina slovenske matere Josipa
Broza – Tita, dosmrtnega predsednika naše
bivše domovine. Slovenska zastava je ostala
pri vodički za vodenje gostov iz naših krajev.
Ob slovesu iz velemesta smo porabili še zadnje
dinarje za poceni pivo na beograjski železniški
postaji in se primerno utrujeno posedli na vlak.
Gostilna na kolesih je trpela kot po navadi, z
nekaj domišljije in nežnimi grožnjami so nam

hrvaški natakarji postregli tudi za evre. Skupna ocena obiska:
lahko morda še kdaj? Še tisto jesen smo obiskali naše prve
sosede: Medžimurce.
Čakovec 2009
Ob slovesu od Ljubljane v letu 2007 so nas naši prijatelji
Medžimurci založili z dobrotami na železniški postaji. Dali smo
besedo, da jih skupaj z medžimurskim KD iz Velenja obiščemo
v Čakovcu. Septembra smo se v sobotnem deževnem jutru
pripeljali s posebnim vlakom (360 potnikov) v glavno mesto
medžimurske županije, ko smo prispeli, je hipoma prenehalo
deževati. Mi smo »ve došli«! Sprejeli so nas tamburaši ter
nam odigrali nekaj pesmi. Proti centru mesta se je valila
polkilometrska kolona s slovenskimi zastavami. Ogledali smo si
stolno cerkev, obrtniško cono, mestni muzej in grad. Klobuk dol!
Za obed so nam postavili celo šotor. »VIP« skupina si je ogledala
še zdravilišče sv. Martina na Muri ter mlin na Muri, podoben
Babičevemu v Veržeju. Hvala sosedom naših Prekmurcev, bomo
na vek prijatelji! Tako je, Šmarčanov in njihovih prijateljev ni
konca. Ob vožnji domov je od sedmih najbolj trpel srednji –
kotaleča se gostilna. Ker delavca za šankom nista bila sposobna
zadovoljiti naših potreb, smo sami prevzeli organizacijo strežbe.
Tako je to, s Šmarčani in njihovimi prijatelji ni heca! Vsi smo se
srečno vrnili ter sklenili, da se z vlakom odpeljemo ob 90-letnici
koroškega plebiscita na Gosposvetsko polje.
Z vlakom h koreninam
V soboto, 5. septembra, zgodaj zjutraj leta 2010 nas je posebni
vlak (200 potnikov) – vlak prijateljstva – odpeljal na Avstrijsko
Koroško, na Gosposvetsko polje. Z nami se je peljalo šest
inženirjev iz Britanije, navdušencev dieselske vleke. Na končni
železniški postaji Maria Saal smo bili sprejeti z državniškimi
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častmi: glasba, slovenska zastava in župan. Enakopravno in
dvojezično! Vožnjo smo nadaljevali z avtobusi. Ogledali smo
si krški grad, vojvodski prestol, rimsko utrdbo Norik, cerkev sv.
Modesta, prvega slovenskega rimokatoliškega škofa. Obiskali
smo tam živeče Koroške Slovence in jedli odličen ričet ter za
popotnico dobili avstrijski kolač, okrašen z avstrijskimi simboli.
Slovenske železnice so se od vseh potovanj z nami naučile, kako
se gostom streže, saj je bife odlično deloval. Ker so naše poti
tako narodnobuditeljske, smo se odločili, da se bomo leta 2013
ob 100-letnici tržaškega pisatelja in antifašista Borisa Pahorja
odpeljali v Trst.
V Trst ob 100-letnici Borisa Pahorja
V soboto, 25. avgusta, dan pred
100-letnico Borisa Pahorja, smo se z
vlakom do Kopra, nato pa z dvema
avtobusoma (110 potnikov) odpeljali
v Trst, kjer je na začetku 20. stoletja
živelo več Slovencev kot v Ljubljani (56
tisoč). Na žalost je stoletnik v zadnjem
trenutku odpovedal srečanje z nami. V
spremstvu dopisnice RTV, ge. Mirjam
Muženič, smo si ogledali mesto in
koncentracijsko taborišče Rižarna, za
tem pa še za nas pripravljen kulturni
dogodek v Narodnem domu, ki so ga
leta 1920 požgali fašisti. Lakoto in žejo
smo si potešili v občini Repentabor v
županovi družbi ob glasbi harmonike.
Na poti domov pa smo se v tišini kraške
pokrajine poklonili štirim TIGROVCEM,

prvim žrtvam fašizma na gmajni pri Bazovici. Ob slovesu smo naši
tržaški spremljevalki podarili »Pahorjevih« 100 nageljčkov ter se
po železni cesti odpravili v naš predalpski svet.
Nasvidenje Trst!
Kod se bomo po spominih vozili letošnjega avgusta? V Berlin,
Prago, Budimpešto in Bratislavo. Z vlakom prijateljstva seveda!
Septembra pa v Kočevje! Sončno poletje in srečno!

Na enem od druženj z vlakom je 110 udeležencev na Primorskem razveselilo zamejske Slovence

Izjemen mlad atlet Tim Dolar
Avtor: Stanka Dolar Fotografija: osebni arhiv Tima Dolarja
to disciplino na žalost še premlad. Ker njegova želja
skozi odraščanje ni ugasnila, se je pri 12 letih vpisal
v Atletski klub Velenje. Treningi so bili prvo leto lažji,
nato pa so se začeli težavnostno stopnjevati. Preizkusil
se je še v metu diska in suvanju krogle ter ugotovil, da
mu ti dve panogi še bolj ustrezata.
Kaj hitro se je pokazalo, da je Tim uspešen in dosegati
je začel prve dobre rezultate, v katere je bilo vloženih
veliko truda, spodbud trenerja g. Lampreta ter
njegovih staršev. Dosegel je odlične rezultate na
tekmovanjih in kmalu postal 2-kratni državni prvak
med pionirji v metu diska in suvanju krogle ter bil
tudi slovenski reprezentant. Z zbirko vseh teh odličnih
dosežkov si je Tim pridobil naziv naj atlet in dobil
posebno nagrado na prireditvi v Novem mestu. Tim
zdaj trenira med mlajšimi mladinci in dosega odlične
rezultate med najboljšimi.

Tim je imel že zelo zgodaj željo po posebni atletski disciplini in
ga je že pri petih letih navdušilo atletsko orodje kladivo, saj je
bil njegov velik vzornik Primož Kozmus. Kljub njegovi močni
želji so mu takrat v Atletskem klubu Velenje povedali, da je za
JULIJ, AVGUST 2021

Mestna občina Velenje in Športna zveza
Velenje sta mu v juniju 2021 podelili
posebno priznanje za izjemne dosežke v
preteklem letu.

IZ ŠMARŠKE FARE

25

Nekaj misli ob godovih nekaterih svetnikov za julij in avgust
ter svetnik meseca
Avtor: Ivan Napret, župnik
Zanimivo bi bilo vprašati ljudi, katere besede so bile najpogostejše v letošnji pomladi, letu. Verjetno so bile: kako se počutiš, si
zdrav, si se že cepil in s katerim cepivom, si imel kakšne težave? Kdaj in kam greste na dopust?
Veseli smo, da se zdravstveno stanje izboljšuje in bo mogoče ob
skrbi za dom tudi obiskati, poromati in odkrivati lepote Slovenije
in kraje z občudovanja vrednimi cerkvami, samostani, gradovi,
rekami, jezeri, gorami. Ste že obiskali Zasavsko sveto Goro, Sveto
Goro pri Novi Gorici, Ptujsko Goro, Staro goro nad Čedadom.
Izjemno doživetje ob lepem vremenu so Svete Višarje pri Trbižu
…
Julijski svetniki
5. julija godujeta sveta brata Ciril in Metod, slovanska apostola,
ki sta s svojim delom pustila neizbrisno sled na cerkvenem in
kulturnem področju. To je spoznal papež Janez Pavel II., ki ju je
postavil za sozavetnika Evrope.
23. julija je god svetega Krištofa, zavetnika šoferjev. V zaupanju v
njegovo priprošnjo blagoslavljamo motorje, avtomobile.
Med priljubljenimi svetniki v juliju sta 25. julija sveti Jakob in
26. julija sveta Ana. Letos so nas s svetim Jakobom povezovale
šmarnice. Sveti Ani so se priporočale mame za srečen porod
in pri vzgoji otrok. O njeni priljubljenosti govori podatek, da
je v Sloveniji sveti Ani posvečenih več kot 70 cerkva, njeno ime
pa nosi več kot 24.000 žensk, kar pomeni, da je ime Ana po
pogostosti na 2. mestu v Sloveniji.

15. avgusta obhajamo največji Marijin praznik, Marijino
vnebovzetje. Na ta praznik se posvetimo Mariji in izročamo v
njeno varstvo ter najbolj množično obiskujemo Marijina svetišča.
Naslednji dan pa obhajamo god sv. Roka, ki se mu priporočamo
ob kužnih boleznih.

Oratorij za otroke od 1. do 5. razreda bo potekal od
ponedeljka, 5. julija, do petka, 9. julija. Prijavnico
dobite v župnišču.
V soboto, 3. julija, ob 10.00 bo zahvalna maša ob
obletnicah poroke. Svojo udeležbo prijavite do
2. julija.
Svetnica meseca – sveta Marta (29. julij)
Živela je v Jezusovem času in njen dom je bil vedno odprt za
Jezusa in njegove spremljevalce. Ker se v evangeliju Marta
pojavlja v okviru odlomka, ko Jezusa in učence sprejme z
gostoljubnostjo, jo pogosto upodabljajo kot gospodinjo s
šopom ključev za pasom ali celo kuhalnico v roki, včasih pa tudi
s kotličem blagoslovljene vode, s katero kroti zmaja. Sveta Marta
je zavetnica delavk, služkinj, gostilničarjev, gospodinj, kuharic in
peric. Edina cerkev svete Marte na slovenskih tleh stoji v Kopru,
kot cerkev nekdanjega kapucinskega samostana, kjer je od aprila
1905 do septembra 1906 živel in spovedoval sv. Leopold Mandić.
NE SME MIMO VAS

JULIJ, AVGUST 2021

26

KRIŽ-KRAŽ
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⁵
Nagradna križanka Slovenskih železnic – Ob evropskem letu železnic
in 130-letnici Savinjske železnice podarjajo Slovenske
železnice »IZLETko«, pavšalno vozovnico za potovanja ob sobotah, nedeljah in praznikih.
⁶ 16. 8. 2021 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,
Rešitev nagradne križanke ali otroške nagradne križanke pošljite do
3327 Šmartno ob Paki ali po e-pošti na naslov pisarna.mc@gmail.com in pripišite svoje podatke.
Nagrajenca prejšnjih križank sta: Nagradna križanka SŽ - Darinka⁷Berzelak. Otroška nagradna križanka DPM Šmartno ob Paki - Filip
Jarc. Nagrado jima bomo poslali po pošti. Čestitamo!
⁸

OTROŠKA NAGRADNA KRIŽANKA V SODELOVANJU
Z DPM ŠMARTNO OB PAKI
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A MD D L T Š m a r t n o o b P a k i

V znamenju 130-letnice Savinjske železnice

Pokušina
zeliščnih pripravkov
Vabimo vas, da nekaj poletnih sobotnih večerov
preživite malo drugače – v družbi Turističnega
društva Šmartno ob Paki v Martinovi vasi ob
pokušini zeliščnih pripravkov.
26. 6. 2021 ob 18.30 – ledeni sadno-zeliščni čaj,
aromatizirana kava z zelišči, sadno zeliščna bovla, zeliščni
sirup, zeliščni liker, čokoladni šodo z zelišči, začimbno
vino
17. 7. 2021 ob 18.30 – sadno-zeliščni sladoledi, čokolada
z zelišči, sadje z zelišči/začimbami
21. 8. 2021 ob 18.30 – mlečni napitki z zelišči, sadnozeliščni smutiji

POTOPISNO PREDAVANJE

Transsibirska železnica –
od Moskve do Pekinga
TOREK, 29. 6. 2021, OB 21:00
POD KOZOLCEM MLADINSKEGA
CENTRA ŠMARTNO OB PAKI
VSTOP JE PROST.
Predavanje sodi v sklop dogodkov ob obeležbi
130. obletnice Savinjske proge.

Spoznajte čar zelišč, kot ga še ne poznate.
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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
Vsako prvo in tretjo soboto v mesecu (razen
praznikov)
8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov Šmartno
ob Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP
Saubermacher
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice, Knjižnica Šmartno
ob Paki
- Trije metulji – razstava v izložbenem oknu
knjižnice (Oranžni in Rdeči palčki (otroci, stari
4–6 let) iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki s
pomočjo svojih vzgojiteljic);
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v Šmartnem
ob Paki, stalna razstava v izložbenem oknu
knjižnice.
Vsako soboto in nedeljo v juliju in avgustu
Avtobusna postajališča v občini Šmartno ob
Paki
Postanki Bicikel busa (relacija Velenje–Logarska
dolina–Velenje). Vozni red dosegljiv na
http://www.mcsmartnoobpaki.si/
Poletni delovni čas Knjižnice Šmartno ob
Paki
Torek: 12:00–18:00

JUNIJ
Četrtek, 24. junij,
17:00, MC Šmartno ob Paki
Dogodek za mlade Kon'c šole – serbus, poletje!,
DPM Šmartno ob Paki in MC Šmartno ob Paki
20:00, Martinova vas – pod šotorom
Proslava ob dnevu državnosti in 30-letnici
samostojnosti Slovenije, Občina Šmartno ob
Paki
Petek, 25. junij–nedelja, 27. junij,
športni park Šmartno ob Paki
Nogometni kamp Martinko, ŠD Šmartno ob
Paki
Sobota, 26. junij,
18:30, Martinova vas – brunarica turističnega
društva
Pokušina raznih napitkov (kava, čaji,
aromatizirane vode, šodoji, bovla z dodatkom
zelišč), TD Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 28. junij,
13:45–14:45, parkirišče pri cerkvi v Šmartnem
ob Paki
NLB mobilna poslovalnica

JULIJ, AVGUST 2021

Ponedeljek, 28. junij–sreda, 30. junij,
MC Šmartno ob Paki
DPM tabor za otroke, DPM Šmartno ob Paki

Sobota, 17. julij,
8:00–12:00, parkirišče pred marketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

Torek, 29. junij,
21:00, MC Šmartno ob Paki – pod kozolcem
Potopisno predavanje: Transsibirska železnica
– od Moskve do Pekinga (prost vstop), MC
Šmartno ob Paki

18:30, Martinova vas – brunarica turističnega
društva
Pokušina sladoledov, čokoladnih dobrot in
aromatiziranega sadja z dodatkom zelišč, TD
Šmartno ob Paki

JULIJ
Četrtek, 1. julij,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki
Otroški počitniški živžav: joga za otroke (od 5.
do 13. leta), MC Šmartno ob Paki
Petek, 2. julij,
10:00–13:00 in 13:30–16:30, MC Šmartno ob
Paki
Delavnica LEGO robotike za otroke, prijave:
www.maliustvarjalci.si/delavnice/ (cena: 17 €/
otroka), Mali ustvarjalci in MC Šmartno ob Paki
Sobota, 3. julij,
9:00–15:00, Martinova vas
8. Pilihov memorial, srečanje ljubiteljev
starodobnih vozil, AMD Društvo ljudske
tehnike Šmartno ob Paki

Četrtek, 22. julij,
21.00, MC Šmartno ob Paki – pod kozolcem
Poletni kino pod kozolcem, MC Šmartno ob
Paki
Ponedeljek, 26. julij,
13:45-14:45, parkirišče pri cerkvi v Šmartnem
ob Paki
NLB mobilna poslovalnica

AVGUST
Ponedeljek, 9. avgust,
13:45–14:45, parkirišče pri cerkvi v Šmartnem
ob Paki
NLB mobilna poslovalnica
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD

Ponedeljek, 5. julij– petek, 9. julij,
Cerkev sv. Martina
Oratorij za otroke od 1. do 5. razreda (prijavnice
dobite v župnišču)

Četrtek, 19. avgust,
21.00, MC Šmartno ob Paki – pod kozolcem
Poletni kino pod kozolcem, MC Šmartno ob
Paki

Ponedeljek, 5. julij,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine

Sobota, 21. avgust,
8:00–12:00, parkirišče pred marketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 12. julij,
13:45–14:45, parkirišče pri cerkvi v Šmartnem
ob Paki
NLB mobilna poslovalnica

18:30, Martinova vas – brunarica turističnega
društva
Pokušina mlečnih napitkov z dodatkom zelišč
in sadja, TD Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 12. julij,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD

Ponedeljek, 23. avgust,
13:45–14:45, parkirišče pri cerkvi v Šmartnem
ob Paki
NLB mobilna poslovalnica

Ponedeljek, 12. julij–petek, 16. julij,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki
Otroški počitniški živžav: vlak čuha puha,
olimpijska bakla, poletne mobile, čarobni
amuleti, MC Šmartno ob Paki
Petek, 16. julij,
10:00, Športni park Šmartno ob Paki
Olimpijska bakla na poti v Tokio v Šmartnem
ob Paki, MC Šmartno ob Paki in Občina
Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 23. avgust–torek, 31. avgust,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki
Otroški počitniški živžav, MC Šmartno ob Paki
Petek, 27. avgust,
10:00–13:00, MC Šmartno ob Paki
Delavnica LEGO robotike za otroke, prijave:
www.maliustvarjalci.si/delavnice/ (cena: 17 €/
otroka), Mali ustvarjalci in MC Šmartno ob Paki
20:00, prireditveni šotor MC Šmartno ob Paki
Otvoritev Poznopoletnega festivala 2021:
koncert skupine Il Divji (vstop prost), MC
Šmartno ob Paki

