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Pravi živžav!

Ta čudovita pot med prisojnimi griči

28 NE SME MIMO VAS

Zbiramo predloge za Naj osebnost leta
2021

Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Avtor fotografije na naslovnici: Tatjana Podgoršek
Prelom in tisk: Diling d.o.o., oktober 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.

MOJE MISLI
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Mojih 40 let s Šmarčani
Vesel sem, da sem v župniji z lepo obdelanimi polji, travniki,
vinogradi … In dobrimi in pridnimi ljudmi. Kakor, da je tu Bog
prav zaradi svetega Martina, ki je že več kot 765 let temu kraju
zavetnik, v vaša srca dal njegovega duha dobrote in ljubezni.
Ob Martinovi nedelji nam pevci zapojo: »Z revežem delil si
plašč, nauči tega tudi nas.« Želim, da bi letos, ko nas še spremlja
Covid-19, mogli prazniku primerno obhajati Martinov praznik,
tako na občinski kot župnijski ravni. Odkar smo samostojna
občina se tudi z občinsko zastavo z gosjo – simbolom, povezanim
s svetim Martinom – čutimo še bolj pripadni temu kraju oziroma
svetniku.
Zanimivo je pogledati v krstno knjigo in knjigo umrlih – v zadnjih
dvajsetih letih smo z imenom Martin krstili sedem otrok, s tem
imenom pokopali osem. Vsem Martinom, Martinam, Tinetom,
Tinkam ob letošnjem prazniku izrekam čestitke; veseli bodite
svojega imena. Svetemu Martinu je v Sloveniji posvečenih več
kot 70 cerkva in več krajev nosi ime po njem.
Mesec november se bo hitro povesil v december, zadnji mesec
leta. Nekateri radi govorijo o veselem decembru. Za nekatere tudi
je, zlasti tiste, ki jim je uspelo kaj velikega doseči v svojem poklicu,
doseči določene cilje, dokončati hišo, priti do novega avtomobila,
stanovanja … December bo vesel tudi zaradi vsebinsko bogatih
božičnih in novoletnih praznikov, morda rojstva otroka prav v
tem času. Povezal bo družino med seboj.

Spoštovani vsi, ki radi prebirate občinsko glasilo ŠOP, ki nas
seznanja z pomembnejšimi novicami in dogodki v občini in tudi
župniji. Že kar nekaj let vas tako tudi sam seznanjam z godovi
svetnikov, obvestili in vabili. S tem vas ne želim dolgočasiti,
ampak spomniti na vaše korenine, ki so pri mnogih krščanske
oziroma prežete s krščanskim duhom.
Ko sem pred štiridesetimi leti, l. 1981, prišel v župnijo Šmartno
ob Paki iz Krškega, kjer sem bil osem let kaplan, so skoraj vsi
obiskovali verouk in prejeli zakrament svete birme, a danes je že
precej drugače. V tem času, odkar sem tu, sem poročil 331 parov,
krstil 1319 otrok, a žal spremljal k pogrebu tudi 1285 vernikov.
Kakor vi, tako se jih tudi sam pogosto, posebno pa ob prvem
novembru, s hvaležnostjo spominjam in zanje molim.

Veselo bo 26. decembra obhajati god svetega Štefana in
blagosloviti konje. Ta dan se spomniti in praznovati dan
samostojnosti in enotnosti, na kar smo ponosni. 27. december
bo vesel in spominski dan na dan, ko je pred 130 leti v Šmartno
pripeljal prvi vlak. Železnica nas je povezala z mnogo kraji,
prinesla boljše pogoje za življenje vseh, lažji dostop do službe,
šolanja, številnim je prinesla službo.
S svojim uvodnikom sem vas morda česa spomnil, še naprej
bomo obujali spomine in se veselili vsakega dne, ki bo pred nami.
Če bomo živeli po Gospodovi zapovedi ljubezni in ostali povezani
med seboj, bomo lažje preživeli tudi kakšne težke dni.
Želim vam sreče, veselja, miru, zdravja in božjega blagoslova v
novem letu 2022.

Ivan Napret,
župnik in častni občan
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OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 2021
GRB OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

PLAKETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

Za izjemen prispevek na gospodarskem in družbenem
področju.

Za prispevek k prepoznavnosti občine v medijskem
prostoru.

Ivan Povše

Ivan Povše je dolgoleten, zelo uspešen podjetnik. Je ustanovitelj
podjetja Kovinoplastika Povše, ki z več kot 40-letno tradicijo
predstavlja enega najpomembnejših podjetij na območju občine.
S svojo predanostjo delu in z inovativnimi pristopi je pripomogel
k stalni rasti podjetja. Tako velja danes podjetje Kovinoplastika
Povše za zanesljivega in stabilnega partnerja velikim podjetjem,
ki jim zagotavlja tehnično zahtevne izdelke najvišje kakovosti.
Treba je poudariti, da je g. Povše v podjetju zaposloval ljudi
iz domačega kraja in bližnje okolice ter s tem pripomogel k
ekonomski blaginji občank in občanov ter občine nasploh. Poleg
tega je velik podpornik društvenega in družabnega življenja v
občini in širše. Tako ga skoraj ni društva ali zavoda iz naše občine,
ki mu ne bi pomagal z donatorskimi sredstvi. Z donatorskimi
sredstvi je podprl OŠ Šmartno ob Paki in Mladinski center
Šmartno ob Paki ter društva, ki delujejo na področju Šaleške
doline in cele Slovenije (Zveza prijateljev mladine Slovenije,
Društvo Rdeči noski, Humanitarni zavod VID Kranj, Društvo za
boj proti raku Velenje, Združenje prijateljev slepih Slovenije, Javni
zavod Center za razvoj tercialnega izobraževanja SAŠA Velenje
…).
Po dolgoletnem uspešnem vodenju podjetja tudi v času krize
je Ivan Povše v letošnjem letu zaključil poklicno pot in odšel
v zasluženi pokoj. Kot direktor podjetja Kovinoplastika Povše
je ogromno pripomogel k ugledu občine na gospodarskem,
družbenem in drugih področjih.

NOVEMBER, DECEMBER 2021

Tatjana Podgoršek

Tatjana Podgoršek je novinarka in radijska poročevalka ter naša
občanka, ki je v več kot 40-letni novinarski karieri skrbela za
kakovostno medijsko zastopanost naše občine v medijskem
prostoru. Je članica uredniškega odbora občinskega glasila ŠOP
in soustanoviteljica tukajšnjega
turističnega društva.
Odlikujejo jo kakovostni medijski prispevki brez nagibanja v
rumeno smer, ki ne prinašajo samo informacij ter podatkov,
temveč so prispevki skrbno analizirani, premišljeni in kredibilni.
Poznamo jo kot izjemno lucidno, profesionalno zagnano,
radovedno osebnost z visokimi moralnimi načeli. Sama se rada
izogiba »soju žarometov«. Ljuba ji je pot na Goro Oljko, kjer
osmisli nov dan in si nabere energije za poklicne ter vsakodnevne
izzive. Je tudi skrbna gospodinja, ki nam s svojo predanostjo delu
tako na poklicnem področju kot doma, lahko predstavlja vzgled.
Tatjana je skozi medijsko tribuno pomembno prispevala k
prepoznavnosti, demokratizaciji in utripu v naši občini.
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Športno-rekreacijsko društvo
Gavce-Veliki Vrh
Ob 20-letnici delovanja na področju športa in rekreacije.
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pobudo odbora vaške skupnosti in krajanov, aktivnih pri izgradnji
športnega centra Gavce-Veliki Vrh. Tako letos praznuje 20-letnico
delovanja.
Člani društva skrbijo tudi za vzdrževanje športnega centra GavceVeliki Vrh, ki krajanom omogoča športno-rekreacijske aktivnosti,
najmlajšim pa varno druženje in igranje na otroškem igrišču. Prav
tako je center namenjen tudi organizaciji praznovanj in druženj
občanov.
Društvo šteje okoli 300 članov vseh generacij iz širšega
okolja, kar potrjuje dobro organiziranost in program društva.
Najprepoznavnejša panoga društva je namizni tenis – vsa leta
od ustanovitve naprej društvo organizira zimsko rekreacijsko
ligo, božični turnir in dan namiznega tenisa za vse generacije, ki
je obenem tudi občinsko prvenstvo. Aktivna je tudi pohodniška
sekcija, ki skrbi za tradicionalne pohode ob praznikih in
organizira izlete.

Športno-rekreacijsko društvo Gavce-Veliki Vrh je prostovoljno,
samostojno, nepridobitno združenje ljudi vseh generacij, ki
delujejo na področju športa in rekreacije. Društvo organizira
športne, zabavne in druge prireditve z namenom druženja in
zdravega življenja krajanov. Ustanovljeno je bilo maja 2001 na

Marijana Polak

Športni center Gavce-Veliki Vrh, ki so ga člani društva tudi
v času epidemije urejali z veliko vnemo, dobiva v teh dneh
novo podobo. Ta bo namenu predana na občnem zboru ob 20.
obletnici društva.

ŽUPANOVO PRIZNANJE

Za prispevek k razvoju podjetništva.
Marijana Polak v letošnjem letu
slavi dvojno: 50-letnico svoje
podjetniške poti in okrogel
življenjski
jubilej.
Verjetno
je v Šmartnem zelo malo
gospodinjstev, ki ob raznih
priložnostih nikoli niso koristili
storitev Kemične čistilnice Marijane
Polak, saj predstavlja pojem in
tradicijo te dejavnosti v Velenju in
širše.
Marijana se je po končanem
šolanju sprva zaposlila pri mami
v Žalcu, toda že po letu dni sta
skupaj z možem Alojzom našla prostor za lokal v Velenju in
nadaljevala družinsko dejavnost čiščenja oblačil. Na isti lokaciji
vztraja še danes, kar priča o tem, da je s svojim pristopom in
kvaliteto storitev pridobila veliko zaupanje številnih strank,
tako med podjetji, organizacijami, ustanovami, kot tudi pri
fizičnih osebah. V tem obdobju, ki ga je ves čas preživela kot
samostojna podjetnica, se je zgodilo veliko sprememb. Bili so
dobri in težki časi, toda s svojo voljo in vztrajnostjo in ob pomoči
celotne družine z delom kot upokojenka nadaljuje še danes.
Predvsem zato, ker – kot sama pravi – rada dela s strankami in ji
to predstavlja svojevrstno zadovoljstvo. Pri svojem poslovanju je
vedno imela občutek za družbeno odgovornost in sodelovanje
z raznimi društvi. V prostem času je rada v družbi, hodi na izlete,
veseli jo delo na vrtu, posveča se družini in uživa ob druženju z
vnuki.
Za prispevek k razvoju podjetništva se Marijani Polak podeli
županovo priznanje.

Fanika Žgank

Za aktivno delo in prispevek na humanitarnem področju.
Fanika
Žgank
je
humanistka,
prostovoljka in kulturna ustvarjalka,
saj predstavlja petje v več zborih in
skupinah zanjo sprostitev in način
preživljanja prostega časa.
Svoje poklicno poslanstvo pri
organizaciji pomoči na domu oziroma
delo v varstveno-delovnem centru,
ki jo je strokovno izoblikovalo,
nadgrajuje in povezuje s skupinami
ljudi, ki potrebujejo pomoč. Na
ta način prispeva k solidarnosti in
socialni
odgovornosti
občanov.
Je človek zaupanja, spoštovanja,
zanesljivosti in potrpežljivosti. Skromno pravi, da rada zapoje,
saj čuti, da s tem naredi nekaj lepega bližnjemu. Deluje tudi
v župnijskem pevskem zboru in je že petnajstkrat romala peš
na Brezje. S simpatičnim in prijaznim nasmehom goji pristop
do sočloveka in sooblikuje nove vezi in prijateljstva. Njeno
prostovoljno delo in medgeneracijske povezave pomenijo
krepitev ključnih človeških vrednot in oblikujejo prijetno
sobivanje v občini.
Za aktivno delo in prispevek na humanitarnem področju se ji
podeli županovo priznanje.

NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Danilo Verzelak
Za prispevek k razvoju planinstva.
Danila
Verzelaka
poznamo
kot človeka, ki je dobršen del
svojega življenja posvetil naravi in
planinam. Razvoj organiziranega
planinstva v Šmartnem je ves čas
tesno povezan z njim, saj je bil
eden izmed ustanoviteljev najprej
sekcije, nato pa Planinskega
društva Šmartno ob Paki.

mentorja planinskega krožka do vodnika na turah, od trasiranja
Martinove poti do pomembnih funkcij v društvu, nemogoče je
našteti vse njegove aktivnosti, ki jih je vedno opravljal z veseljem
in odgovornostjo. Za svoje delo je prejel tudi visoka priznanja
Planinske zveze Slovenije in uživa ugled pravega planinca tudi
v širši okolici. Njegov lik je prispeval k popularizaciji planinstva v
občini, poleg naštetega pa je trenutno blagajnik društva.
Za prispevek k razvoju planinstva se Danilu Verzelaku podeli
županovo priznanje.

Brez njega ne mine praktično
nobena akcija oziroma izlet. Od

ŽUPANOVO PRIZNANJE MLADIM

Vika Trebičnik
Vika Trebičnik je v šolskem letu
2020/21 zaključila šolanje na I.
(klasični) Gimnaziji v Celju in na
splošni maturi dosegla 30 točk ter
s tem naziv ZLATA MATURANTKA.
Med šolanjem je na državnem
tekmovanju iz latinščine prejela
srebrno priznanje, bila je tudi
članica šolske gledališke skupine
Kajuhovi klasiki in odigrala nekaj
vidnih vlog. Kulturi posveča tudi
velik del svojega prostega časa, saj
rada bere, po navdihu pa ustvarja
tudi poezijo. V družini pomaga pri
hišnih opravilih, s svojim znanjem
pa pomaga tudi mlajšemu bratu
in sestrama.

Tanja Glasenčnik
Tanja Glasenčnik je v šolskem
letu 2020/21 zaključila šolanje na
Šolskem centru Velenje na Šoli za
strojništvo, geotehniko in okolje
in pridobila naziv Okoljevarstveni
tehnik. Vsa štiri leta šolanja je
zaključila z odličnim uspehom, na
poklicni maturi pa dosegla 22 točk
in s tem naziv ZLATA MATURANTKA.
Šolanje oz. študij nadaljuje na
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, na
smeri sanitarno inženirstvo. Svojo
pridnost udejanja tudi doma, kjer
rada pomaga pri hišnih opravilih,
ukvarja se s športom, prosti čas pa
zapolnjuje z gledanjem filmov in
serij.

NOVEMBER, DECEMBER 2021

Žan Mauer
Žan Mauer je v šolskem letu
2020/21 končal šolanje na Šolskem
centru Celje, na Srednji šoli za
strojništvo, mehatroniko in medije
ter pridobil naziv strojni tehnik.
Na poklicni maturi je dosegel
maksimalno število točk, to je
23, in s tem postal DIAMANTNI
MATURANT. Tako se je 9. oktobra
udeležil sprejema pri predsedniku
Republike
Slovenije
gospodu
Borutu Pahorju in ministrici za
izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije dr. Simoni
Kustec. Na nagradnem natečaju CREO 2021, kjer so se dijaki iz več
slovenskih srednjih šol pomerili v 3D konstruiranju, je dosegel
2. mesto v kategoriji Napredni, z raziskovalno nalogo pa prav
tako na državnem nivoju prejel srebrno priznanje. Šolanje bo
nadaljeval na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, visokošolski
program strojništvo. Žan se še dodatno izobražuje na področju
konstrukterstva, ki ga posebej zanima. V prostem času rad hodi
v hribe in se druži s prijatelji. Nekaj časa posveča tudi snemanju z
dronom in montaži tako nastalih posnetkov.

Alen Potočnik
Alen Potočnik je v šolskem letu
2020/21 zaključil šolanje na Srednji
zdravstveni in kozmetični šoli v
Celju. Vsa štiri leta šolanja je zaključil
z odličnim uspehom in na poklicni
maturi dosegel 22 točk in naziv ZLATI
MATURANT. S študijem nadaljuje
na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani,
smer fizioterapija. Veliko svojega
prostega časa je posvečal igranju
nogometa v domačem klubu, rad se
ukvarja s športom, pomaga pri delu
doma, sprošča pa se ob druženju s
prijatelji.

UTRIP OBČINE
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Na srečanju starejših občanov veliko zadovoljnih obrazov

Avtor: Občinska uprava Fotografija: Tatjana Podgoršek

Po lanskem odpadlem srečanju je bilo letošnje srečanje starejših občanov spet odlično obiskano.
V četrtek, 9. septembra 2021, je Občina Šmartno ob Paki v
sodelovanju s Krajevnima odboroma Rdečega križa Šmartno
ob Paki in Gorenje, Društvom upokojencev Šmartno ob Paki in
Mladinskim centrom Šmartno ob
Paki vnovič organiziralo srečanje
starejših občanov, ki so stari 70
let in več. Udeležba je bila res
številčna, kar je lep pokazatelj
tega, da se občani resnično radi
družijo in tudi v jeseni življenja
negujejo družabno življenje. Da so
ob tem tudi odgovorni in za zgled
drugim so dokazali z upoštevanjem
PCT pogoja, ki je bil potreben za
udeležbo na prireditvi.

Veselih babic, humorističnih glasbenih vložkov Petra in Vojkota
ter pozdrava šmarškega župnika, Ivana Napreta, ki se je zaključil s
skupinskim petjem pesmi Ko študent na rajžo gre.

Zbrane
je
nagovoril
župan
Janko Kopušar, ki se jim je med
drugim tudi zahvalil, da so se
odzvali pozivom za cepljenje in
so s tem dodali svoj del k zdravju
celotne družbe in visoki stopnji
precepljenosti občank in občanov
Šmartnega ob Paki. Zadovoljstvo
od dobri udeležbi je izrazil tudi
Jože Kolar, predsednik Območnega
združenja Rdečega križa Velenje.
Druženje ni minilo brez petja

Delovni obisk ministra za infrastrukturo
Avtor: Občinska uprava Fotografija: Tatjana Podgoršek

V torek, 14. septembra 2021, je na povabilo župana Janka Kopušarja občino Šmartno ob Paki obiskal minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec z ekipo.
izrazil zaskrbljenost zaradi zamud in počasnega izvajanja tekočih
projektov. Že dlje časa je na območju občine obljubljena obnova
regionalne ceste od Paške vasi do Gorenja ter rekonstrukcija
ceste od bivšega Vino podjetja do prehoda preko železnice v
smeri Rečice ob Paki. Zaključena bi že morala biti projektna
dokumentacija ureditve regionalne ceste skozi Rečico ob Paki
in naprej skozi Podvin proti Polzeli. Za navedene projekte sta
minister ter direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana
Herga obljubila uvrstitev med državne projekte, pripravljene za
realizacijo. Župan je izpostavil tudi ureditev ceste skozi Šmartno
ob Paki pri Petkovem ovinku ter perečo temo umeščanja trase
hitre ceste 3. razvojne osi.

Sestanek z ministrom je potekal v okviru delovnega obiska Vlade
RS v Savinjski regiji. Na njem je župan Janko Kopušar ministru
predstavil projekte, ki so bili v sodelovanju z državo izvedeni
na področju cestne in železniške infrastrukture v preteklosti in

Na območju občine se projektira še krožišče v Gorenju ter
kolesarska pot na relaciji Paška vas−Rečica. Tik pred obiskom
ministra smo na občini prejeli še odobritev finančnega prispevka
EU in države za izgradnjo državne kolesarske poti na relaciji
Skorno−Gorenjski klanec. Sestanka z ministrom se je udeležil tudi
župan sosednje občine Polzela Jože Kužnik.
NOVEMBER, DECEMBER 2021

8

UTRIP OBČINE

Podpis pogodbe za gradnjo prizidka k vrtcu
Avtor: Občinska uprava

Župan Janko Kopušar je v sredo, 6. 10. 2021, podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem gradnje prizidka k vrtcu Sonček.
Na razpis za gradnjo prizidka, ki je bil objavljen konec julija, je
prispelo šest ponudb. Najugodnejšo ponudbo v višini 1.519.000 €
brez DDV je oddala družba VG5, gradnja, inženiring in svetovanje,
d. o. o. iz Ljubljane. Istočasno je bila podpisana tudi pogodba
za gradbeni nadzor, ki ga bo izvajal Jure Atelšek, s. p. Projekt
bo v višini 794.000 € sofinancirala država, pričakuje se tudi
sofinanciranje iz Eko sklada.

V prizidku k vrtcu bo prostora za tri oddelke s pripadajočimi
pomožnimi prostori, večnamenski prostor s športnimi
površinami, skladiščni prostori in prostori za osebje v skupni
izmeri 770 m². Gradnja se bo pričela v roku enega meseca.
Pogodbeni rok za izvedbo je devet mesecev od uvedbe v delo,
tako da bo prizidek pripravljen na sprejem otrok že v naslednjem
šolskem letu.

Izgradnja kolesarskih povezav v občini Šmartno ob Paki
Avtor: Občinska uprava

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila dolgo pričakovane odločitve o gradnji kolesarskih povezav,
del katerih je tudi izgradnja kolesarske povezave skozi našo občino na relaciji Šoštanj−Šmartno ob Paki−Mozirje, ki bo
pripomogla k trajnostni mobilnosti in razvoju kolesarskega turizma.
Na območje naše občine bo kolesarska povezava prišla iz smeri
Šoštanja ter bo prek Paške vasi in Gorenja speljana naprej v smeri
Mozirja. S tem bo povezala naselja v občinah Šmartno ob Paki
in Mozirje z mestnimi naselji Šoštanj in Velenje skozi trenutno
za kolesarje zelo atraktivno, a neurejeno povezavo, ki omogoča
mobilnost tako dnevnim migrantom kot rekreativnim kolesarjem.
Celotna trasa kolesarske povezave Šoštanj−Šmartno ob Paki−
Mozirje bo potekala od krožnega križišča glavne ceste v Velenju
skozi Šoštanj, Florjan in Skorno pri Šoštanju naprej do Paške vasi
in Gorenja ter mimo novega krožišča Soteska do naselja Ljubija
v občini Mozirje. Razdeljena je na 7 pododsekov. Dolžina celotne
trase je 16,44 km, od tega je 6,83 km novogradnje, vrednost
projekta pa 5.607.287,00 EUR.
Poleg te kolesarske povezave se v Savinjski regiji do leta 2023
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načrtuje tudi izgradnja kolesarskih povezav na naslednjih
relacijah: Huda luknja med Velenjem in Mislinjo; Dobrna−
Velenje; Celje−Štore−Šentjur; Celje−Žalec; Šentjur−Šmarje pri
Jelšah−Rogaška Slatina−Rogatec. Skupna dolžina vseh je kar
72,81 km v skupni vrednosti skoraj 50 milijonov evrov, od tega
so občine zagotovile 19 milijonov evrov iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, razliko pa Direkcija RS za infrastrukturo oziroma
Ministrstvo za infrastrukturo iz državnega proračuna.
Projekt kolesarskih povezav bo nedvomno prispeval k trajnostni
mobilnosti, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, izboljšanju
prometne varnosti kolesarjev, zmanjšanju števila vozil na cesti
in zmanjšanju emisij hrupa ter drugih škodljivih vplivov prometa
na okolje. Če ne bo večjih zapletov, bodo gradbena dela končana
leta 2023.

INTERVJU
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Intervju z Jankom Kopušarjem, županom občine Šmartno
ob Paki
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki

vrsti pa je država, da izvede razpis za izvajalca. Nato, upamo,
da bo končno realiziran tudi ta cilj. Pripravljeno je tudi vse za
energetske sanacije, predvsem vrtca. Zdaj bo sledila prijava
na razpise. Gre za eno od stvari, ki jih ne moremo pokazati, a je
v ozadju ogromno dela. Nerealiziran je tudi še en projekt, za
katerega smo imeli tudi v proračunu pripravljen del sredstev, in
sicer državna cesta od železniškega prehoda v Šmartnem ob
Paki do bivšega Vino Podjetja, vključno z odsekom proti šoli. Pri
tem projektu seveda nismo sami, sodelujemo z Direkcijo RS za
infrastrukturo in zaenkrat je bila izvedena le parcelacija, čeprav
so nam za letos obljubili tudi že odkup zemljišč in prihodnje leto
pričetek del. A do tega žal ni prišlo. Tako da tudi to jemljem kot
eno večjih nerealiziranih zgodb. Ostala pa je tudi še cesta skozi
Rečico ob Paki. Predstavitev projekta zanjo naj bi bila sicer v
novembru, upajmo, da bo res tako.

Pred vrati je praznik občine Šmartno ob Paki in priložnost
za oceno opravljenega dela v zadnjem letu. Če se ozrete na
»seznam« načrtovanih nalog za leto 2021, v kolikšni meri je
ta izpolnjen?
Pretežno. Zastavili smo širok načrt aktivnosti, a se, realno
gledano, vsega včasih tudi ne da. V pretežni meri sem z
izvedenim zadovoljen. V začetku leta smo prenovili občinske
prostore, sanirali plaz Vajngerl, uredili propust v Tajni v Skornem,
kjer smo asfaltirali tudi del ceste. Nadalje smo sanirali in delno
asfaltirali povezovalno cesto v Malem Vrhu, razširili in na novo
preplastili cesto Rečica ob Paki
Podgora, obnovili komunalno
infrastrukturo v Rečici ob Paki. V sodelovanju z Občino Šoštanj
smo asfaltirali še krajši odsek ceste v Skornem. V Paški vasi smo
kot pomoč lastnikom hiš v Podgori, predvidenih za rušenje,
razširili obstoječe kanalizacijsko omrežje ter uredili drugo
infrastrukturo, vključno z vodovodom in cesto. Nad knjižnico
in občinskimi prostori smo sanirali streho, prav tako tudi nad
Zdravstveno postajo Šmartno ob Paki. Za potrebe glasbene šole,
ki deluje v prostorih Osnovne šole bratov Letonja, smo kupili nov
klavir, v okviru uspešno zaključenega projekta Čebela bere med
pa smo delno prenovili notranje in zunanje prostore šmarške
knjižnice in postavili Knjigobežnico.
Katere naloge pa ostajajo še naprej (le) zapisane?
Žal mi je, da nam letos ni uspelo realizirati načrtovane ureditve
ceste proti domačiji Ježovnik v Velikem Vrhu. Zamaknila se je
tudi izgradnja prizidka k obstoječemu otroškemu vrtcu, a smo 6.
oktobra podpisali pogodbo in pričakujem, da bodo dela stekla že
do konca tega leta. V sklepni fazi je sicer tudi priprava za ureditev
podhoda pod železniško progo pri železniški postaji, tako da bo
v prihodnjih dneh izšel razpis za izvajalca. Naj ob tem poudarim,
da je Občini uspelo odkupiti od Cerkve velik del zemljišča med
železniško progo in igriščem, potrebnega za sam podhod in
drugo infrastrukturo. Pripravljena je vsa dokumentacija za
kolesarske poti na relaciji Velenje−Šoštanj−Šmartno ob Paki−
Mozirje, to pomeni, da smo pri nas opravili svoj del naloge, na

Lahko rečem, da smo izpeljali večinski del
nalog, ki so odvisne od nas samih, zapletlo
pa se je pri tistih, ki so vezana na državna ali
evropska sredstva, na razna ministrstva …«
Kateri so glavni dejavniki, ki so zamaknili ali otežili
realizacijo načrtovanih nalog?
Pri cesti do Ježovnikovih, ki sem jo omenil, geometri še niso
končali svojega dela. Smo v fazi čakanja na elaborat in na
sklenitev pogodb, nato se bodo dela lahko pričela. Pri državni
cesti pa v državnem proračunu ni bilo predvidenega denarja.
Direkcija RS za infrastrukturo je počasneje vodila aktivnosti in
to enostavno ni bilo v njihovem načrtu. Na področju urejanja
kanalizacije smo predvideli več dela, a žal ni šlo, saj razpisov
ni bilo toliko, kot smo jih pričakovali. Lahko rečem, da smo
izpeljali večinski del nalog, ki so odvisne od nas samih, zapletlo
pa se je pri tistih, ki so vezana na državna ali evropska sredstva,
na razna ministrstva … V povezavi s tem je še kar nekaj nalog
neopravljenih, a verjemite, da delamo na tem, da bi se to kmalu
spremenilo.
Omenili ste pomemben odkup cerkvenega zemljišča ob
železniški progi. Na katere druge pridobitve letošnjega leta
ste še posebej ponosni in jih velja izpostaviti?
Eden takih so sigurno novi občinski prostori in pa sejna soba, ki
deluje tudi kot poročna dvorana. V njej smo od odprtja do danes
izvedli že šest porok, v njej sta sedela že dva ministra, ministrica
za pravosodje Lilijana Kozlovič in minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec, izvedli pa smo eno sejo občinskega sveta, saj smo bili
primorani pretekle zaradi ukrepov izvajati drugače. Že v kratkem
času se je torej izkazalo, da je sejna soba oz. poročna dvorana
opravičila svoj namen, prejeli pa smo tudi mnogo pohval glede
njenega izgleda in urejenosti. Izpostavil bi tudi cesto Rečica ob
Paki−Podgora. Gotovo pa je najpomembnejši začetek gradnje
prizidka k vrtcu.

NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Se lahko torej letos nadejamo drugačnega praznovanja kot
lani? Vemo, da lansko leto prireditev ob občinskem prazniku
ni bilo. Prav tako ne takšne slavnostne seje, kot smo je bili
vajeni pred epidemijo …
Zdi se mi, da trenutno ni na vidiku ponovnega zapiranja države.
Vsi sicer vemo, da se lahko situacija kaj hitro spremeni, a zdi se, da
je trenutni koronski val zajezen. Veselim se, da bomo letos lahko
izvedli slavnostno sejo, Veselo martinovo soboto in spremljevalni
program. Zavedam se, da vsega do potankosti ne bo mogoče
izvesti, saj določene omejitve še ostajajo. A kot sem rekel – sem
optimist in verjamem, da bomo letošnji občinski praznik vsaj
približno praznovali tako, kot smo ga pred koronačasi.

Sem optimist in verjamem, da bomo letošnji
občinski praznik vsaj približno praznovali
tako, kot smo ga pred koronačasi.«
Epidemija covid-19 je močno zaznamovala društveno
življenje, s katerim se je pred njo ponašala naša občina. Kaj
ugotavljate v povezavi s tem? Lahko občina na kak način
pomaga društvom, da bi se njihova dejavnost vrnila na
utečena pota?
Epidemija je gotovo posegla v naše družabno življenje in delo
društev – enih bolj, drugih manj. Spodbujamo in podpiramo
društva, ki načrtujejo svoje aktivnosti, izvajajo svoje programe,
delujejo pod nekimi drugačnimi pogoji, da se kljub vsemu
čim več dogaja. Znašli smo se v novi realnosti. Prej ko se bomo
z njo sprijaznili, bolje bo za vse nas. Mislim, da bo življenje šlo
naprej, če ne po ustaljenih tirnicah pa po prirejenih. Zavedam
se težav, še posebej pri tistih društvih, v katerih so aktivnosti
zamrle oz. je njihovo izvajanje oteženo, in vem, da bomo to
zelo težko nadoknadili. Treba pa je poudariti, da Občina tako v
letu 2020 kot tudi 2021 ni zmanjšala sredstev nikomur. Razpisi
so bili izvedeni, sredstva nakazana. Po materialni plati bi tako
za delovanje društev to moralo zadostovati in aktivnosti s tega
vidika ne bi smele biti pod vprašajem.
Res je, da sredstev nismo povečevali,
a jih, kot sem omenil, prav tako nismo
nič zmanjševali ne glede na to, da
nekaterih društvenih aktivnosti ni bilo.
Pričakujemo, da bodo vsa društva
počasi le začela delati po načrtih
in da se bodo slej kot prej vrnili vsi
dogodke in dejavnosti, le morda
pod spremenjenimi pogoji in ob
upoštevanju ukrepov. Da je navkljub
situaciji moč izvajati dejavnosti, pa brez
dvoma dokazujeta lanski in letošnji
Poznopoletni festival mladinskega
centra pa tudi druge prireditve, občni
zbori, proslave, ki so bile izvedene po
»odprtju države«. Sam sem optimističen
in menim, da bo potreba po druženju
prevladala nad negativnimi ukrepi.

Pravite, da ste optimist. Kaj optimističnega prinaša čas do
prihodnjega občinskega praznika?
Zagotovo bo čas do prihodnjega občinskega praznika
zaznamovala gradnja prizidka k vrtcu. Menim, da bo osrednja
pozornost na tem projektu. Upam tudi na izgradnjo podhoda
pod železniško progo, ki je prav tako velika in pomembna
investicija, pri kateri sodelujemo z Direkcijo RS za infrastrukturo
in Slovenskimi železnicami. Upam tudi na premike glede del
na državni cesti, kar sem prej že omenjal. Vsekakor pričakujem
investicijsko zelo živahno leto. Ne smem pa mimo praznovanja
130. obletnice železniške proge Celje−Velenje. Naša občina je
pri tem zavzela osrednjo vlogo v regiji, pritegnili smo vse občine,
ki ležijo ob progi. Zastavili smo res širok projekt, za katerega
upam, da ga bomo 27. decembra 2021 korektno izvedli in da bo
to priložnost, s katero se bomo lahko ob naslednjem občinskem
prazniku tudi pohvalili.
Kaj sporočate v praznični čestitki občankam in občanom?
Časi so resnično drugačni, kot so bili. Vsi si želimo predvsem
zdravja in da covid kriza mine. Mislim pa,
da to letos ne sme vplivati na praznovanje
občinskega praznika, saj imamo razloge za
praznovanje. Lahko smo zadovoljni s tem,
kar smo v tej skoraj dveletni krizi dosegli.
Lahko nazdravimo letošnji letini vina, da
bo dobra, kakovostna, in čimprejšnjemu
druženju v zidanicah. Ponovno smo
kot skupnost zelo dobro pristopili k
premagovanju krize, iz katere smo izšli
brez večjih pretresov. Odlično smo se
odzvali na cepljenje − smo v samem
državnem vrhu po precepljenosti. To so
stvari, ki nam dajejo optimizem, da bomo
še naprej delali to, kar želimo. Da se bomo
še naprej znali pogovarjati, sprejemati
konsenze in na tej osnovi uresničevali
vse tisto, kar je koristno večini občank
in občanov in prispeva k zadovoljstvu v
občini.
Vsem iskrene čestitke ob prazniku!
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Tehnoplast Povše

Avtor: Gregor Klavž, direktor Tehnoplast Povše, d. o. o. Fotografija: arhiv podjetja
V podjetju, ki ga je leta 1977 ustanovil Ivan Povše, smo ponosni na ekipo zaposlenih, ki predstavljajo ključni člen za dobro
in stabilno delovanje podjetja že več kot 40 let. Dobro delo bomo z razvojno naravnanostjo, inovativnostjo in strokovnim
pristopom nadaljevali tudi v prihodnje.
prizidkom upravno-razvojnega dela. S tem smo v podjetju pričeli
tudi z osvajanjem razvoja na tehnično kompleksnejših projektih.
Tako smo v letu 2015 pridobili projekt s strani BSH za komplet
sestav pogonskega gonila s 45-imi različnimi komponentami,
ki je v celoti proizveden in testiran v našem podjetju. Zaradi
povečanja obsega dela smo bili primorani v letu 2019 razširiti
tudi skladiščne prostore, ki so nam omogočili povečanje
kapacitet na področju brizganja plastike in same montaže.

Podjetje Tehnoplast Povše, ki je bilo večino časa poznano pod
imenom Kovinoplastika Povše, trenutno zaposluje 27 delavcev,
od tega jih večina prihaja iz občine Šmartno ob Paki, na kar
smo še posebej ponosni. Z letošnjim letom se je Ivan Povše po
dolgoletnem vodenju podjetja upokojil in s poslovanjem je
pričelo novo ustanovljeno podjetje Tehnoplast Povše, ki ima
vizijo uspešno zgodbo peljati naprej. V dolgih letih vestnega
vodenja podjetja smo zaposleni prepoznali srčen in pošten
odnos Ivana Povšeta, zato smo ga predlagali za prejemnika
občinskega priznanja – grba občine Šmartno ob Paki.

V podjetju se zavedamo pomembnosti razvoja občine in
družabnega dogajanja v lokalni skupnosti, zato se maksimalno
trudimo prispevati v lokalno okolje. Tako že dolga leta podpiramo
več kot 20 različnih društev iz občine Šmartno ob Paki.
Cilj podjetja je pridobivanje novih zahtevnejših poslov z višjo
dodano vrednostjo. Trenutna covid kriza na srečo našega
podjetja ni prizadela in optimistično zremo v prihodnost. Z dobro
ekipo zaposlenih verjamemo, da so zastavljeni cilji dosegljivi,
podjetje pa bo še naprej razvojno naravnano in se po najboljših
močeh trudilo za družbeno koristno delovanje v domačem
okolju.

V podjetju se ukvarjamo z razvojem in predelavo termoplastov
s poudarkom na tehnično zahtevnih izdelkih. Predelujemo
plastične mase s temperaturo nad 300 °C. V zadnjem obdobju
smo se specializirali za brizganje zobnikov in sestavo pogonskih
gonil. Naša trenutno največja odkupovalca sta BSH Nazarje
in Danfoss Trata iz Ljubljane. Zanje izdelujemo pogonska
gonila za gospodinjske aparate in aktuatorje za ogrevalno in
hladilno tehniko. Z nenehnim vlaganjem v razvoj in proizvodno
avtomatizacijo skrbimo za dobro delovno okolje in ohranitev
konkurenčnosti pred ostalimi ponudniki na trgu.
Razširitvi proizvodnih prostorov in izgradnji upravnorazvojnega dela sledil porast dela na zahtevnejših projektih
Leta 2010 se je Ivan Povše odločil razširiti proizvodno halo s
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Ureditev ceste iz Rečice ob Paki do Podgore
Avtor: Mitja Ločičnik, VS Podgora Fotografija: arhiv VS Podgora

Odbor VS Podgora si je v svojem mandatu med drugim zadal tudi celostno ureditev ceste od parkirišča za planinsko pot na
Goro Oljko (ob železnici) do Zgornje Podgore.
Omenjena cesta je obremenjena z lokalnim prometom,
prav tako jo lokalni prebivalci uporabljajo kot sprehajalno in
kolesarsko pot. Nenazadnje je ta cesta tudi povezava do varne
poti v Logu. Sama širina ceste in tudi dotrajanost nas je vodila
k temu, da smo dali pobudo županu, da se cesta celostno
rekonstruira. Podali smo predlog po širitvi ceste na 5 m in
ureditev kolesarske in peš poti.
Zelo smo veseli, da se je projekt tudi realiziral, s tem sta se
zagotovila bolj tekoč promet in varnost vseh udeležencev v
prometu. Nestrpno pričakujemo še ureditev kolesarske in peš
poti, da bomo lahko ta projekt označili kot uspešno zaključen.

Kjer osel leži, tam dlako pusti

Avtor: Tomaž Lesnjak, ČD Šmartno ob Paki Fotografija: Tomaž Lesnjak
V vseh medijih zasledimo velike besede o ekološki ozaveščenosti in potrebah po skrbi za naravo. Realnost je žal drugačna. V
naravi še vedno najdemo sledi naše brezbrižnosti.
Žal nas je konec poletja v okolici pričakal žalosten
prizor. Vidni so bili ostanki piknikov. Kupi pločevink,
steklenic in drugih odpadkov, našel se je celo žar.
Nikakor ne nasprotujemo temu, da se ljudje zbirajo
pri Starem gradu. Se mora pa vsak zavedati, da je
treba za seboj pospraviti in pustiti prostor takšen, kot
je bil. Poleg teh smeti se v gozdu velikokrat najdejo
cele vrečke smeti. V občini je organizirana komunalna
služba in odvoz smeti. Ravno zaradi tega verjetno
ni potrebno odlaganje smeti v naravi. V nobenem
primeru čebelarji nismo dolžni pospravljati za
nikomer.
Zemljišče v okolici Starega gradu je v privatni lasti, za
svoje potrebe pa ga lahko, v dogovoru z lastnikom,
uporabljamo tudi čebelarji. Do sedaj območje
za ostale občane ni bilo omejeno. Vendar bomo
čebelarji skupaj z lastnikom, če bo potrebno in se bo
objestnost nadaljevala, prisiljeni zaradi zavarovanja
naše lastnine sprejeti določene ukrepe. V skrajni sili
tudi video nadzor območja. Tega pa si verjetno nihče
ne želi, niti mi, čebelarji, ne!
V letu 2020 je okolico Starega gradu prizadelo neurje in naredilo
veliko škodo na gozdu. Spomladi smo čebelarji, ko so gozdarji
zaključili svoje delo, del gozda pogozdili in počistili okolico
čebelarskega doma. Čez poletje zaradi obilice ostalih aktivnosti
nismo bili veliko prisotni pri gradu.
NOVEMBER, DECEMBER 2021

Dokler bomo samo govorili o ogroženem okolju in ne
bomo sami popolnoma nič naredili za njegovo ohranjanje, potem
napredka ne bo. In pričeti moramo z majhnimi stvarmi.
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5. trgatev potomke stare trte v občini Šmartno ob Paki
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki

V ponedeljek, 11. oktobra 2021, je Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki v sodelovanju z Občino Šmartno ob Paki organiziralo
5. trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu z Lenta, ki jo je občina prejela v letu 2015.
Ob tem dogodku se je zbralo lepo število obiskovalcev, ki so
z zanimanjem spremljali, kakšen pridelek je rodila vinska trta.
Trgatev sta opravila župan občine Janko Kopušar in skrbnica
vinske trte, predsednica društva vinogradnikov, Mojca Praprotnik.
Pridelek je bil za trto, ki je stara šele šest let zelo dober, saj je
rodila 25 grozdov v skupni teži 11,50 kg.
Ker je količina premajhna za predelavo v vino, smo letos ponovno
povabili vse vinogradnike, ki imajo doma posajeno potomko
stare trte, da svoj pridelek prinesejo na prireditev, da bomo lahko
letos spet pridelali protokolarno vino. Ta pobuda je bila več kot
učinkovita, saj so člani DV prinesli lepo količino grozdja (več kot
100 kg), iz katerega bo predsednica društva Mojca Praprotnik
pridelala vino, namenjeno za protokolarno vino občine Šmartno
ob Paki.
Da pa se je prireditev pričela drugače kot običajno, so poskrbeli
domači vinogradniki, ki jih takrat, ko bi se morala prireditev
pričeti, ni bilo nikjer. Kaj kmalu pa so navzoči ugledali povorko
vinogradnikov, ki so pred pričetkom potrgali še 20 grozdov
z dveh potomk, ki jih je društvo pred tremi leti posadilo v
Martinovi vasi, in pridelek prinesli na prizorišče trgatve občinske
trte.

Po končanem uradnem delu smo se okrepčali z vinom in
dobrotami iz kleti Žibret-Kocuvan. Celotno prireditev je odlično
povezoval Franc Fužir, s harmoniko pa jo je popestril Marko
Juvan.

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
Sauvignon – čisto zlato v vinu; v zadnjih letih se naši najbolj imenitni sauvignoni lahko kosajo s svetovno konkurenco.
Ugotovili
smo,
da
imamo izjemne naravne
danosti, ki jih še nismo
do konca izkoristili,
zato pričakujemo, da
bomo s to sorto in
mnogimi
nagradami
uspeli
prepričati
vinoljube, da uživajo ta
vina. Na vsakoletnem
ocenjevanju
vin
dosegamo za to sorto
izredno visoke ocene,
tako da sodijo naša vina
sorte sauvignon med
najboljša vina našega
vinorodnega okoliša.

vinske trte, ki verjetno izvira iz okolice Bordeauxa (Francija). Danes
je v svetovnem merilu zelo razširjena. Trta se obira pozno, vino je
lahko suho do sladko, je zelenkasto rumenkaste barve z zlatimi
niansami in intenzivnimi aromami na nosu. Arome bezga so lahko
izrazite, do izraza pride pokošena trava, seno, zelena paprika …
Vino sauvignon je karakterno, kar se lepo pokaže v ustih, saj deluje
zelo čisto, dolgo, z lepo kislino, mineralno in z dolgim pookusom.
Sauvignon je vino, ki bo prepričalo tudi zahtevnejše ljubitelje vina.
Manjše količine nepovretega sladkorja so pri tem vinu zaželene.

Sauvignon
Tudi muškatni silvanec
(oz. beli sauvignon, francosko: sauvignon blanc) je bela sorta

Pridelovalci v Šmartnem ob Paki: Anže Podgoršek, Danilo
Pokleka, Boštjan Kocuvan, Jože Kugler, Franc Podgoršek.
(Vir: Ocenjevanje vin 2021)

V Franciji štejejo vino sauvignon med najboljša bela vina.
Grozd sauvignona je majhen, kratek, valjast, včasih vejast, na
kratkem peclju. Na mladiki je povprečno 1,2 grozda. Teža grozda
je od 6 do 10 dkg. Jagoda je drobna, navadno malo podolgovata
in svetlo rumene barve. Jagodna kožica je debela, meso je gosto,
sladko, z izrazitim sortnim okusom. V normalni zrelosti pridobi
veliko sladkorja in ima nizke kisline.
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In memoriam: Janez Jevšnik

Avtor: Emil Šterbenk, AMD DLT Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv AMD DLT Šmartno ob Paki
Zapustil nas je naš član Janez Jevšnik, ki je v AMD DLT pustil zelo vidno sled.
Rodil se je 26. junija 1947 v Celju in se izšolal za industrijskega oblikovalca. Ker ustreznega dela
ni našel takoj, se je v zgodnjem obdobju preživljal kot zasebni avtoprevoznik. Veliko ljubezen do
tehnike in motornih vozil je na ta način še poglobil. Nato so mu ponudili delo v njegovem poklicu
in postal je svetovalec v mariborski izpostavi Lesnine. Ko se je družina preselila v Izolo, je prevzel
mesto direktorja TOZD-a v podjetju Gabrovica, kjer je delal do leta 1987, ko se je odločil za lastno
pot, na kateri je vztrajal do upokojitve. Njegova življenjska pot se je žal nepričakovano končala 24.
septembra letos v Izoli in ostalo je veliko načrtov, ki jih ne bo mogel izpolniti.
Ko se je bližal pokoju, si je uspel vzeti malo časa za svojo veliko strast, starodobna vozila. Ob tem
se je najprej včlanil v društvo Zgornjesavinjski starodobniki, potem pa je pred slabim desetletjem
postal naš član. Kot industrijski oblikovalec je pomembno prispeval h gradnji in k postavitvi
našega muzeja ter se vključil tudi v klubsko družabno življenje. Polovičarstva ni poznal, zato je
svoje starodobnike pedantno obnovil. Tri je spet postavil na cesto, Mercedesa 170 D in 219 ter VW
Hrošča kabrioleta, prve serije. Kadar se je naše društvo predstavljalo, je bil vedno zraven in tudi
fotografija je z obletnice AMZS, na katero se je leta 2016 pripeljal s svojim Mercedesom 219. Bil je
reden organizator in udeleženec naših prireditev, s katerimi je navdušil celotno družino.
Dragi Janez, hvala Ti za vse, pogrešali Te bomo!
Vsem njegovim članice, člani in vodstvo AMD DLT izrekamo iskreno sožalje.

Planinsko društvo Šmartno ob Paki uspešno tudi v letu
2021
Avtor: Danilo Verzelak, PD Šmartno ob Paki

Zaradi aktualnih razmer v zdravstvu in izpolnjevanja pogoja PCT je bilo delo našega društva oteženo, vendar se planinci ne
damo. Celo leto smo uspešno izvajali izlete po programu, vendar v manjšem številu in bolj individualno. Naši vodniki PZS so z
manjšimi skupinami in osebnim prevozom opravili še več izletov, kot smo jih načrtovali.
Preko celega leta smo skrbeli za urejenost Martinove poti,
popravljali klopi, oznake in redno kosili travo na poti. Prav
tako smo vzdrževali red v Martinovi vasi. Sedaj pa nas čaka še
jesenski del, ki se prične z zaključkom akcije Slovenija planinari
v soboto, 30. oktobra 2021, s pohodom po Martinovi poti.
Pripravili smo tri trase (cela Martinova pot, 6−7 h; Gora Oljka, 2
h; Gora Oljka–Bezgovica, 3,5 h) in vabljeni ste vsi ljubitelji hoje v
naravi. Pot lahko prevozite tudi s kolesom, vendar upoštevajte,
da od kmetije Pavel v Podgori do Juga in od Pocajta do Sv.
Antona pot ni primerna za kolesarje in je treba izbrati daljšo
pot po obstoječih cestah. Po končanem pohodu bomo planinci
pogostili vse pohodnike s tradicionalnim pasuljem in moštom.
Startnine ni, kdor pa želi prejeti značko za prehojeno Martinovo

pot, mora kupiti dnevnik Martinove poti na sedežu društva, v
okrepčevalnici Malus ali na Planinskem domu na Gori Oljki.
Sodelovali bomo tudi na prireditvi Vesela Martinova sobota
13. novembra 2021 z organizacijo pohoda po Martinovi poti, ki
bo potekal enako kot 30. oktobra. Ponovno bomo organizirali
ponudbo s pokušnjo mladega vina pred našo brunarico v
Martinovi vasi. Vabljeni vsi občani, predvsem pa naši podporniki,
ki ste s svojimi izjavami o donaciji dela dohodnine pripomogli k
pomembnemu povečanju naših sredstev, ki jih bomo namenili za
delo z mladimi in dobro počutje vseh občanov.
Lep planinski pozdrav in nasvidenje v Martinovi vasi.

Lep pogled na Šmartno iz
paške strani

Avtor: Marko Drev, ČD Šmartno ob Paki Fotografija: Marko Drev
V zadnjih letih kmetje na svojih kmetijskih površinah sejejo tudi
medovito ajdo. Tudi letos so zasejali kar nekaj njiv. Največjo med njimi
je zasejala Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Čebelarji smo veseli, da
imajo čebele zato kar nekaj več poznopoletne naravne hrane. S tem je
omogočeno večje zaleganje matice. Kot je razvidno s fotografije, čebele
veselo nabirajo medičino z ajde.
NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Od zgodbarjenja čez MOST do knjigobežnice
Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografije: Arhiv Knjižnice Velenje

Na prvi dan meseca oktobra je Knjižnica Šmartno ob Paki v sodelovanju z Občino Šmartno ob Paki organizirala etnološkoliterarni večer Modrovanje ob stari trti (MOST).
Hkrati z osrednjo prireditvijo smo otvorili tudi novo zunanjo
podobo Knjižnice Šmartno ob Paki. Knjižnica Velenje in
Občina Šmartno ob Paki sta omogočili postavitev zunanjega
izposojevališča, t. i. knjigobežnice. Velika lesena omara oziroma
knjigobežnica stoji na terasi ob knjižnici, kjer je zasajena
potomka najstarejše vinske trte na svetu. Knjige v knjigobežnici
so namenjene vsem. Omara s knjigami je odprta ves čas, ne glede
na to ali knjižnica obratuje ali ne.
Namen knjigobežnice je spodbujanje ljudi k branju in izmenjavi
knjig. Načelo knjigobežnice pa je: vzemi knjigo, podari knjigo.
Torej knjigo, ki jo želite podariti, pustite v notranjosti lesene
omare. Knjigo, ki vam je všeč, pa vzemite s seboj.
Igrano zgodbo o žlahtnih obrazih trte in vina so predstavili znani
Šmarčani. Emil Šterbenk, Timotej Kreft, Oskar Hudolin in Jože
Krajnc so kramljali in zgodbarili, tudi modrovali o vinski trti,
vinu, starih običajih, ki sodijo k trgatvi. Ob prijetnem poslušanju
njihovih zgodb se je marsikateremu obiskovalcu prikradel
nasmeh na obraz.

Naj knjigobežnica služi bralni izmenjavi in naj njene police ne
bodo nikoli prazne.
Želimo vam veliko bralnih izmenjav.

V torek, 9. 11. 2021, ob 18.00 organiziramo
delavnico na temo priprave in pripovedovanja
zgodb, na kateri bodo člani literarne sekcije
Kulturnega društva Šmartno ob Paki brali svoja
dela v okviru projekta MOST – ČEBELA BERE
MED, ki ga Knjižnica Velenje pripravlja s finančno
pomočjo evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja.
Zanimivo je, da so se nastopajoči poslužili inovativnega pristopa
pripovedovanja in ustvarjanja zgodb, po načelih STO (Slovenska
turistična organizacija) oziroma komunikacijskega orodja, to
je zgodbarjenje. Gre za obliko interpretacije pripovedovanja
zgodb. »Zgodbarjenje je veščina komuniciranja, pri kateri
pripovedovalec podaja zgodbo skupini poslušalcev, pri čemer
skuša z različnimi retoričnimi sredstvi čim bolj pritegniti njihovo
pozornost.« (Vir: ZRC SAZU)

Celoten projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna Knjižnica Velenje.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014−2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predstavitev knjige Pobarvana brata in druge zgodbe
Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki

V mesecu septembru smo v Knjižnici Šmartno ob Paki gostili
avtorja knjige Pobarvana brata in druge zgodbe, Marka Berzelaka.
Marko Berzelak ni samo pevec ansambla Spev. Je Šmarčan. Po duši
je roker, ki v pravi družbi zaigra na bobne. Ti so vedno nekje blizu
njega. Knjiga Pobarvana brata in druge zgodbe je njegov knjižni
prvenec. Je knjiga o otroštvu, o poteh in stranpoteh odraščanja,
je knjiga, ki si jo je podaril za osebni praznik. Pogovor je vodila
Tatjana Vidmar. Večer se je zaključil z glasbeno točko Marka

Berzelaka in Jožice Atelšek.
Marko Berzelak: “Idejo, da bi napisal knjigo spominov, mi je dala
moja izbranka. Na morju sem jo vedno zabaval s spomini na
lumparije, ki sva jih špičila z mojim bratom in pred tremi leti mi
je čisto resno predlagala, da te spomine spišem in izdam v obliki
knjige. Takrat sem prikimal in pomislil, da ima verjetno prav. Potem
sem se lotil pisanja na plaži in ugotovil, da je zgodb za knjigo
zagotovo dovolj.”
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Spet veselo na nogometnih igriščih v Šmartnem
Avtor: NK Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv NK Šmartno ob Paki

Lepo je gledati naše male nogometaše, kako tečejo za žogo in se borijo, lepo je tudi slišati navijanje s tribun. Dobra volja je
nalezljiva.
V četrtek, 14. 10. 2021, so se najmlajši člani NK Šmartno (letnik
2015 in mlajši) na domačem igrišču na prijateljski tekmi pomerili
proti ekipi Rudarja iz Velenja. Pred številnimi navijači so naši
cicibani v super vzdušju lahko pokazali svoje nogometne veščine
in bili za svoje poteze velikokrat nagrajeni z glasnimi aplavzi.
Z izjemnim vpisom otrok v nogometno šolo in posledično s
tako številčno udeležbo na tekmi dokazujemo, da je nogomet
v Šmartnem še kako živ in da se za njegovo prihodnost nikakor
ne gre bati. Da je nogomet več kot le šport, so dokazali tudi
z zaključnim stiskom rok, ki ga trener Peter vedno posebej
spodbuja, ne glede na zmago ali poraz. Gesta in vrednote, ki
pridejo prav celo življenje.
Šport je vedno bil in bo ostal najboljše zdravilo, za starejše,
mlade, velike, majhne, vse. Tudi navijanje in dobra volja, ki
jo lahko spremljamo na tribunah, pripomore k vzdušju, zato
hvala vsem, ki nas spremljate na tekmah in tako podpirate naše
nogometaše. »Dejmo, naši!«, »Bravo!«, »Šmartno, Šmartno!«,
»Le tako naprej!« so vzkliki, ki jim vedno znova z veseljem
prisluhnemo.

Naši cicibani v skupini U7 skupaj s trenerjem in pomočnikom po prijateljski
tekmi z NK Rudar Velenje.

Vlak prijateljstva v Kočevje
Avtor: Mija Žerjav Fotografija: arhiv DU Šmartno ob Paki

Vlak prijateljstva je letos v organizaciji Društva upokojencev Šmartno ob Paki 30. septembra 2021 odpeljal v Kočevje. Bilo nas
je skoraj 70.
Vstati je bilo treba zelo zgodaj, a bilo je vredno. Do Celja smo
se ob 4.30 odpeljali z avtobusom. Tu smo vstopili na vlak za
Ljubljano, kjer smo prestopili na vlak za Kočevje, kamor smo
prispeli ob 9.20. Na železniški postaji sta nas toplo sprejela tajnica
DU Kočevje in podžupan občine (župan je bil službeno odsoten
v tujini). Na kratko sta nam predstavila Kočevje s poudarkom
na Kočevju z okolico kot zeleno destinacijo. Če se bo kdo kdaj v
prihodnosti odpravil na Kočevsko, bo imel kaj početi.
V spremstvu tajnice DU smo najprej obiskali največjo
znamenitost Kočevja – cerkev sv. Jerneja, Fabjana in Boštjana.
Njeno zgodovino nam je predstavil vodič Mihael – živa
enciklopedija podatkov. Nato smo se odpravili na ogled
Šeškovega doma – pokrajinskega muzeja. Danes je znan
predvsem po zasedanju odposlancev slovenskega naroda v
začetku oktobra 1943. Zgodovino nam je lepo predstavil kustos
muzeja.
In prišel je čas, ko smo si morali nabrati novih moči. Naši
gostitelji so organizirali kosilo v piceriji Briški. Pridružila se
nam je predsednica DU Kočevje gospa Barbka in malo smo še
poklepetali. Predsednik našega društva Avgust Reberšak se je
gostiteljem zahvalil z buteljko šmarškega vina in z lesorezom s
podobo sv. Martina ter jih povabil, da nas obiščejo.
S tem potovanjem smo želeli obeležiti 130 let Savinjske proge
in 20 let potovanj z vlakom. Razlog, da smo kot cilj našega
NOVEMBER, DECEMBER 2021

potovanja izbrali Kočevje, je po več desetletjih obnova železniške
proge. Glavni organizator kot že vseh potovanj z vlakom je bil g.
Marjan Knez. Z nami je bil tudi župan g. Janko Kopušar.
Lepo nam je bilo in upam, da bomo s takšnimi potovanji in
druženjem nadaljevali tudi v prihodnje.
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Salz-Vary rajža

Avtor: Peter Podgoršek, Ferek, MK Packenstein Fotografija: Peter Podgoršek
Packensteini moramo sezono zaključiti z rajžo. Korona razsaja na polno. Še najbolj pri nas. Pa protesti proti ukrepom. Vse
podivjano ... Bedarija vse skupaj – gremo nekam! Ivek, Tajči, Miha, Romčij, Romana, Jani, Luki, Ferek in Nr.1 smo zajahali
konjenico in gasa proti Jodlariji.
Na sveže jesensko petkovo jutro smo jo ubrali po lokalnih
cestah, preko hladnih Visokih Tur do nemškega Königseeja, se
malo sprehodili, zganjali romantiko in pristali v Salzburgu –
Mozartovem mestu. Kroglice, sprehod, rojstna hiša, spomeniki,
»kreinerkesse und bratwurst mit halb liter stiegel« − drugo je v
centru preveč zasoljeno. V hostlu smo skoraj edini gostje, zato
kak “glažek” in glasna debata nikogar ne motita. Smo na “easy” in
jesen je, zato je tudi 360 km za prvi dan čisto zgledna kilometrina.
Po zajtrku in obisku bližnje motoristične trgovine odrinemo
dalje. Alpe izginjajo daleč za nami. Od Salzburga do Karlovy Vary
je približno 330 km lokalnih cest. Packi smo jih »odfurali« 440!
Dopoldan zapustimo Solnograško, prečkamo Isar in Donavo ter
se zapodimo preko širnih valovitih poljan proti severu. Cik-cak
lokalnih cest nas vodi v smeri Cham−Neustadt an der Waldnaab−
Barnau in na Češko vstopimo pri Trstenicah. Samo tabla nas
opozori, da smo v drugi državi. Preko Slavkovskega gozda se
spustimo do enega največjih evropskih termalnih mest Karlovy
Vary. Ceste naravnost čudovite – namenjene motoristom in res
nas ni malo. Polja koruze in živorumenega kopra, pokošeni zeleni
travniki, jezera, ribniki in zaplate smrekovih in brezovih gozdov
zapolnjujejo pogled proti horizontu.
Karlovy Vary je mondeno mesto. Prijel se ga je izraz češki Monako
in bo kar držalo. Blišč in bogastvo na vsakem koraku, sploh v
starem delu mesta. Tudi cene precej odstopajo od »čeških«.
Večerni sprehod zaključimo v restavraciji La Hospoda, kjer za
devet spodobnih večerij odštejemo 110 €. Nazaj grede doživimo
še delček rock koncerta iz 80-tih, ki lepo zapolni bogat bajkerski
dan. Za dve nočitvi smo izbrali precej luksuzna apartmaja s
pogledom na park, dober kilometer iz centra.
Iz Karlovy Vary skok v Nemčijo in nazaj na križarjenje po
Češki
Tajči in Iveka jutro hitro vrže iz postelje, zato poskrbita za nabavo
in izjemno bogat zajtrk. Potem je »letelo« po nekdanjem mejnem
območju med obema Nemčijama; saj se še pomnite, ZRN in DDR.
Zgodaj dopoldne smo po svetlih gozdovih zapustili Češko in
oddrveli proti nemškemu Modlareuthu. Vas je bila v času železne
zavese razdeljena z zidom, podobno kot Berlin.
Ravno danes je obletnica ponovne združitve in presenetijo nas
horde policistov, ki »varujejo« nekoga. Dva tabora obeh največjih
nemških strank sta si vas v znak združene Nemčije izbrali za
svoj shod. Mi pa se znajdemo v tem vrvežu politike. Sprehod po
vasi pa je prav zanimiv. Muzej polpretekle zgodovine, ki je naši
generaciji še kako v spominu. Maketa razdeljene vasi, film 40 let
življenja ob zidu. Kruti časi so bili to, človeška neumnost res ne
pozna meja ... Žal velja to še danes.
Nadaljujemo cik-cak vse do Kaulsdorfa, kjer obrnemo v
nacionalni park Thüringer Schiefergebirge, Obere Saale. Valovita
pokrajina, posejana z vetrnicami, vsepovsod jezera, ribniki,
gozdovi in ravno prav zavite motoristične ceste brez prometa
resnično nudijo užitke v vožnji. Vračamo se v smeri Drognitz−
Tanna−Saalburg−Nejdek−Karlovy
Vary.
340
dinamičnih
kilometrov zaokroži dan, večer pa 5 km sprehoda in tradicionalna
češka kuhinja v gostilni Velvet. »Veprovy kračeki« so bili tako
mesnati, da bodo obogatili tudi zajtrk in res so ga.
Tako nekako, malo naokoli, smo 4. dan prekrižarili Češko. Karlovy
Vary−Kralovice−Pibram−Pisek−Volary−Lipno nad Vltavou. Skupaj

340 km. Ceste vseh sort, hitre, ravne, podeželske, zavite, med
polji, čez planjave in skozi svetle gozdove. Redkost prometa nas
razvaja vseskozi in vožnji primerne so tudi temperature, med
15 in 21 °C. Vmes nekaj postankov, malica, gradovi, slikovita
jedra majhnih mest. Skupna ugotovitev izza krmila: tu se res
navoziš! Pozno popoldne parkiramo pred luksuznimi apartmaji z
razgledom na jezero. Vltava je tu zajezena v prav mogočne vodne
širjave. Nočitev le dobrih 16 € po osebi. Še savna je na voljo in
nekateri se z užitkom pregrejejo.
Gosposko uživanje v Lipnouvu in povratek prek Avstrije v
domače Šmartno
Lipnou nad Vltavou je sicer oblegan turistični kraj pozimi in
poleti. Trenutno pa je sezone konec in zvečer komaj najdemo
odprto gostilno. Vse se zapira zgodaj ali pa sploh ni odprto. Kraj
sicer želi biti rahlo »nobel« in cenik je na ravni češkega Monaka.
A smo zasoljenih cen že vajeni, zato za večerjo z lahkim srcem
odštejemo 15 € po osebi, z dvema rundama pijače vred. Sicer
bi pa tale Lipno priporočal vsakemu, ki mu gre na živce poletna
mediteranska gneča in ne mara alpskih vrhov, resnično pa si želi
oddiha v naravi pa morda še kakšnega izleta v bližnji Krumlov ali
Budejovice. Te kraje sem tokrat prevozil že četrtič. Vedno po malo
drugačnih poteh in še bom prišel.
Gosposke apartmaje je treba izkoristiti in zjutraj se nam ne mudi.
Toplo sonce greje teraso v lesu in razgled na jezero pomirja
dušo. Obilen zajtrk je zato pozno in štart po dolini Vltave, proti
avstrijski meji, izpeljemo šele proti 11. uri. Spustimo se proti Linzu
in se brez večjih težav prebijemo preko Donave. Sledi ustaljena
pot preko Visokih Tur, mimo Zeltwega in preko Radelpassa v
Slovenijo. Za zaključno večerjo poskrbi Gold pub v Radljah.
Ob 20. uri smo doma, po 1900 km, v 5 sončnih, intenzivnih
motorističnih dneh. Položnice avstrijskih in nemških radarjev
bodo najbrž sledile, še vedno so, ampak to so pač »moto izleti«,
treba jih je vzeti v zakup.
»Dolgoprogaši« začenjamo zimsko spanje. In tuhtanje, kam
spomladi? Pa da zaključim provokativno aktualno: letos smo
nekateri ponovno prevozili ogromno. Kilometre bom zamolčal,
da ne zbujam »faušije«. Sezona − da se reče in zapiše z velikim
S! In tudi v zadnjih 3 »predirjanih« državah PCT pogoj ni noben
problem. Tudi za obisk muzeja na prostem ga »poskenirajo«.
Pri nas se pa ljudstvo še vedno raje vodnemu topu in solzilcu
nastavlja. Covid in ukrepi so dejstvo in to ne samo v Sloveniji. Je
pa vse skupaj dober izgovor za rušenje kakšne vlade. Na srečo
nas, »moto popotnike«, politika prav malo briga, vsaj dokler so
nam poti v svet odprte. Poročam, ko se bomo spet klatili nekje.
NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Dobrodošli v knjižnici!
V mesecu novembru praznujejo splošne knjižnice, natančneje 20. novembra. Vabljeni, da obiščete svojo knjižnico in praznujete
z nami.
V Knjižnici Šmartno ob Paki vas pričakujejo naslednji kotički:

Pravljična joga za otroke v Knjižnici Šmartno ob Paki

Kotiček: ČAS ZA KNJIGO
Privoščite si čas za knjigo. Čas se ustavi v družbi dobre knjige, zato
se pustite presenetiti in si postrezite s paketom treh romanov po
izboru knjižničarke. Verjamemo, da vam bo ta način olajšal varno
izposojo knjig in vas zazibal v pisane jesenske dni ali večere.

Vsak prvi četrtek v mesecu bo ob 16.30 v Knjižnici Šmartno ob Paki
potekala Pravljična joga za otroke. Ob poslušanju zgodbice bomo
otroke popeljali v svet jogijskih položajev (asan). Z vami bosta
Nina Časl in Maja Praprotnik.

Kotiček: KNJIGA ali FILM? Lahko kar OBOJE!
Veliko filmov so navdihnile prav knjige. V knjižnici smo pripravili
pakete knjig in filmov, posnetih po knjižni predlogi. Vabljeni, da si
izberete svoj paket in se sami odločite, ali je boljša knjiga ali film.
Kotiček: FILMOLJUBCI – filmska značka za mladino
Film nas v prvi vrsti sprosti in zabava toda hkrati nas ne pusti
ravnodušne. To pa je tudi nekaj več, ko film spodbudi naše
razmišljanje. Filmska značka za mladino ponuja seznam
kakovostnih igranih, animiranih in dokumentarnih filmov na DVDjih, ki si jih izposodite in ogledate doma.
Kotiček: KRESNIKOVI NAGRAJENCI
V vitrinah so izpostavljeni najboljši slovenski romani, ki so prejeli
Kresnikovo nagrado.

Manj svečk za manj
grobov
Avtor: Maja Ažman
V želji, da ob prihajajočih praznikih ohranimo lep spomin na
pokojne, z nakupom kakšne svečke manj ravnate odgovorno,
ob tem pa v zameno za prispevek, ki bo olajšal vsakdan
najmlajših, prejmete ekološko izdelano zastavico, ki jo pustite
na grobu svojih najdražjih.
Zastavice sočutja lahko dobite pri prostovoljcih Društva
prijateljev mladine Šmartno ob Paki in Društva Korak
naprej na pokopališču v Šmartnem ob Paki, in sicer v
soboto, 30. 10., in nedeljo, 31. 10., med 11. in 17.
uro ter v ponedeljek, 1. 11., od 10. do 13. ure. Namen
letošnje dobrodelne akcije v Šmartnem ob Paki je nakup
multisenzoričnih pripomočkov za vrtčevske otroke, ki jim
bodo olajšali vsakdan in jih spodbujali pri rasti in razvoju.
Projekt Manj svečk za manj grobov 2021 je bil zasnovan s
strani mladih leta 2009 in se je do letošnjega leta razširil že
v 20 slovenskih občin ter tako postal vseslovenski. Je projekt
ekološko-humanitarne narave, ki želi na eni strani zmanjšati
pretirano okraševanje grobov ob 1. novembru, na drugi
strani pa zbrati sredstva za nakup opreme, ki rešuje in olajšuje
življenja.
NOVEMBER, DECEMBER 2021

Ob državnem prazniku
dnevu Rudolfa Maistra
23. novembra ob 18.00
bo ob spomeniku padlim v I. svetovni vojni
v Šmartnem ob Paki regijska proslava, ki jo
pripravlja Šaleško društvo »general Maister«
Velenje.
Kot državni praznik se Dan Rudolfa Maistra v Sloveniji praznuje
od leta 2005 v spomin na dan, ko je Rudolf Maister leta 1918 s
svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil, s
tem dogodkom pa je k Sloveniji priključil večji del slovenskega
narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške.

V programu proslave bodo sodelovali Moški pevski
zbor Franc Klančnik iz Šmartnega ob Paki in člani
kulturnih društev Šmartno ob Paki ter Gorenje.
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Jesenski pozdrav iz Vrtca Sonček
Avtor: Dominika Podgoršek, Vrtec Sonček Fotografija: arhiv Vrtca Sonček

Za nami sta že dva meseca novega šolskega leta, v katerih smo obeležili kar nekaj dogodkov. Najprej smo se igrali z nagajivo
Piko Nogavičko, obeležili smo dan slovenskega športa in teden otroka. Z najstarejšimi otroki iz vrtca smo se za tri dni podali v
Kamp Menina, iz osnovne šole pa sta na obisk »priletela« Lili in Bine.
Šolsko leto smo v našem vrtcu pričeli uspešno in precej delovno.
Kot običajno smo si sami pričarali Pikin teden. Vzgojiteljice smo
za svoje otroke pripravile različne dejavnosti, ki so pretežno
potekale na prostem, saj nam je vreme lepo služilo.
Ob dnevu slovenskega športa smo obuli športne copate in se
podali na igrišče v Log, kjer so se otroci preizkušali v različnih
športnih aktivnostih (poligon, igra z žogami, igra s padalom, skoki
v obroče ...).
Kot že vrsto let smo se z najstarejšimi otroki podali na tridnevno
bivanje v Kamp Menina, kjer so si otroci pridobili veliko novih
izkušenj in s svojimi prijatelji poglobili medsebojne vezi. Kamp
Menina nam vsako leto pripravi vrsto zanimivih dejavnosti, pri
katerih otroci vedno znova zelo uživajo.

lastnico Moniko otrokom pokazal svoje veščine. Pričarali smo
si čisto pravi kino – na velikem platnu smo si ogledali poučne
risanke. Veliko smo peli in plesali, po dolgem času pa so nam
vzgojiteljice pripravile dramatizacijo izmišljene pravljice
Pikapolonica in pike, ki so jo odigrale kar na vrtčevskem igrišču.

V vrtcu pa velik poudarek namenimo tudi tednu otroka, katerega
osrednja tema letos je bila Razigran uživaj dan! Tako smo v
tem tednu veliko časa namenili različnim področjem umetnosti
(plesu, glasbi, gledališču …). Spoznali smo psa Dona, ki je z

Želimo si, da bi lahko s svojim delom in z ustvarjalnostjo
nemoteno nadaljevali tudi v prazničnih mesecih.

Šmarška šola – kulturna šola

Avtor: mag. Petra Vnuk, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
V novo šolsko leto smo na Osnovni šoli bratov Letonja ob spremljanju ukrepov za zajezitev Covid situacije z upanjem na boljši
jutri vstopili polni energije, optimizma, poguma in vedoželjnosti.
1. september je za vse šolarje in zaposlene prav poseben dan. Je
začetek vsega novega, novih sanj, želja, pričakovanj. Z namenom
zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja za naše
učence smo se odgovorno pripravili na izzive, ki nam jih v koraku
s časom nalaga nastala situacija, ki od vseh nas, tako učencev
kot zaposlenih, terja posebno organiziranost in prilagajanje
novonastalim spremembam.
V prvih dveh mesecih novega šolskega leta se je kljub negotovim
zdravstvenim razmeram v državi pouk tudi na naši sončni šoli
(skoraj v vseh) razredih nemoteno izvajal v prostorih šole.
Delavci šole smo se zavzeto in kakovostno pripravili na izvajanje
pouka in dejavnosti, in sicer v skladu
s priporočili in smernicami NIJZ-ja, ki
so narekovala načrtovanje in izvedbo
programa šole za doseganje ciljev
in standardov znanj. Zvrstilo se je
kar nekaj zanimivih dogodkov, ki so
popestrili naš vsakdan pod smejočim
se sončkom. Šolski prag je prestopilo
339 učencev, od tega 46 prvošolčkov.
V ospredju, še posebej v tednu otroka,
so bile v vseh razredih literarne,
likovne, glasbene, multimedijske
in druge ustvarjalne dejavnosti,
povezane s 130-letnico prihoda
prvega vlaka v Šmartno ob Paki.

Pouk so v preteklih dveh mesecih popestrile tudi najrazličnejše
projektne aktivnosti. V sklopu dejavnosti Zate odpad, zame
zaklad so učenci izmenjali družabne, konstrukcijske igre in knjige,
učence od 1. do 5. razreda so v okviru Hiše eksperimentov na
šoli spoznavali mehurčkologijo in zvokologijo, sedmošolci so
teden dni preživeli v letni šoli v naravi v Izoli, s športnim dnevom
in orientacijo smo obeležili dan slovenskega športa, učenci pa
so sodelovali v različnih natečajih, gledališki dejavnostih in na
tekmovanjih.
Zavedati se moramo, da bomo le s skupnimi močmi, prijaznostjo,
pozitivno naravnanostjo medsebojno rasli in tlakovali pot za
kasnejše podvige, ki jih usmerja
naše vzgojno-izobraževalno delo
in ki pomenijo oblikovanje in
nadgrajevanje vrednot, za katere si
prizadevamo prav vsi, ki delujemo
pod okriljem zidov – zopet
pridobljenega naziva – kulturne šole,
na kar smo zelo ponosni, hkrati pa
nam to pomeni zavezo za kakovostno
delo tudi v prihodnje. Poslanstvo
šole namreč pomeni vzgajati in
vzgojiti odgovorne mladostnike ter
jih pripraviti na najpomembnejšo
nalogo, ki jih čaka – skrb za pozitivno
samopodobo,
kreativno
delo,
medsebojno bivanje in življenje.
NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Šmartno se je od poletja poslovilo v ritmih prireditev
Poznopoletnega festivala
Avtor: Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki Fotografija: Lumi Lumi

Tudi letos smo se v Mladinskem centru Šmartno ob Paki od poletja poslovili s Poznopoletnim festivalom, ki je obiskovalce že
tradicionalno dober mesec dni razvajal s kvalitetnim glasbenim in gledališkim programom.
Perica Jerković nista razočarala, saj sta publiko s
prigodami, ki so se jima pripetile med karanteno in
dopusti, nasmejala do solz.
Ker spoštujemo kvalitetno slovensko glasbo in radi
njene izvajalce pripeljemo v Šmartno ob Paki, smo v
goste povabili koroško pevko Evo Boto, slovensko
predstavnico na izboru za Pesem Evrovizije l. 2012 v
Azerbajdžanu. Ampak ne same, s sabo je pripeljala
cel band in razgrela Šmarčane z ritmi svojih hitov
in s smislom za humor. Na koncertu pa niso uživali
samo domačini, med publiko je bilo veliko ljudi od
blizu in daleč, kar samo potrjuje, kako popularen in
prepoznan je Poznopoletni festival v bližnji in daljni
okolici.

Združeni Fed Horses in Čedahuči z gostjo večera, domačinko Katarino Meža

Kvaliteto so zagotovili skrbno izbrani izvajalci in raznolik program
festivala. Žal se naše lanskoletne želje, da bi letošnji festival
potekal brez ukrepov in omejitev, vezanih na koronavirus, niso
povsem uresničile. A nas to ni zaustavilo, tokrat z upoštevanjem
pogoja PCT smo na zadnji avgustovski petek otvorili dogajanje
z odličnim koncertom klape IL DIVJI. Fantje so navdušili zbrano
šmarško publiko in več kot upravičili naziv najboljše klape
Slovenije iz l. 2019.
V program festivala se je letos vrnila gledališka predstava, za
izvedbo katere so poskrbeli člani Gledališča Velenje s komedijo
»Ne sprehajaj se no vendar čisto gola!«. Komična enodejanka
lepega števila obiskovalcev ni pustila ravnodušnih, ampak
jih je posrkala v komedijo zmešnjav, ki se rojevajo v odnosu
med oportunističnim politikom in njegovo koketno ženo. Za
energično uprizoritev teh dveh sta v glavnih vlogah poskrbela
Šmarčana Zoja Lešnik in Urban Hrastnik ter skupaj z ostalimi člani
gledališkega ansambla dodobra nasmejala zbrane obiskovalce.
Na odru letošnjega festivala so 10-letnico delovanja praznovali
člani domače skupine Preprosto črni. Ob jubileju so pripravili
koncert na »domačem terenu«, v mladinskem centru, kjer so
pričeli svojo glasbeno pot. Z avtorsko glasbo v ritmih popa, džeza
in soula so se sprehodili skozi vsa leta njihovega ustvarjanja in
s publiko obujali spomine na prigode, ki so se jim v tem času
pripetile. Publika jim ni ostala dolžna in je njihov trud nagradila z
glasnim petjem njihovih najbolj znanih hitov.
Da je šmarška publika lačna smeha in zabave, se je potrdilo
na stand up večeru, ki je bil vnovič razprodan. Na srečo nam je
bilo vreme naklonjeno in smo lahko prizorišče raztegnili tudi
pod zvezdnati obok neba. Odlična komika Uroš Kuzman in
NOVEMBER, DECEMBER 2021

To je potrdil tudi zadnji, rockovsko naravnan
koncert, ki pa tokrat ni minil na polni jakosti glasnih
električnih kitar in surovih zvokov ojačevalcev. Ne,
tokrat je zadnji septembrski petek minil v intimnem
vzdušju akustičnega koncerta, za katerega so
poskrbeli člani znanih slovenskih country-rock skupin Fed
Horses in Čedahuči. Ti so na odru Poznopoletnega festivala
združili svoje moči in nas popeljali na čisto pravo glasbeno
popotovanje, na katerem se je zbrana množica, ki je do zadnjega
napolnila prireditveni šotor, za trenutek odlepila od tega sveta in
z zaprtimi očmi ubrano pela in jadrala skupaj z njimi. Zbrane je
navdušila tudi domačinka Katarina Meža, ki so jo na odru medse
sprejeli člani obeh bandov. Z njimi je med drugim zapela tudi
svojo novo avtorsko skladbo ter tako poskrbela za presenečenje
večera.
In seveda iskrena hvala vsem obiskovalcem, ki ste prihajali na
naše dogodke in soustvarjali super vzdušje, s čimer ste podprli

Poznopoletni festival 2021 je za nami. Ob tem
se zahvaljujemo vsem sponzorjem: MPT, d. o. o.,
Tehnoplast Povše, d. o. o. in Ragrad, d. o. o., ki
ste nas finančno podprli in nam olajšali izvedbo
festivala. Hvala nastopajočim, ki so letos na kar
šestih dogodkih stopili na naš oder. Hvala tonskim
mojstrom in lučkarjem, še posebej Branetu Kolšku,
članom MK Packenstein ter vsem drugim, ki ste
kakor koli pomagali pri izvedbi festivala.
tako nas kot organizatorje kot tudi ustvarjalce. V Mladinskem
centru Šmartno ob Paki se že oziramo h koncu poletja prihodnje
leto ter snujemo pester program naslednjega festivala. Se vidimo
na Poznopoletnem festivalu 2022!
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Pravi živžav!

Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
Tradicionalni menjalnici igrač sta se letos »pridružili« vse bolj popularna joga za otroke in vodena didaktična igra.
Zanimivo je bilo opazovati otroke, ki so do potankosti
pregledovali nabor igrač in se premišljeno odločevali, katero
bodo vzeli s sabo. Spet drugi so igračo zgolj s pogledom izbrali
že skorajda na vratih. Veseli nas dejstvo, da se otroci zavedajo
načela: kolikor prineseš – toliko odneseš. Seveda ne smemo
pozabiti omeniti tistih, ki so prinesli veliko več igrač, kot so jih
nato odnesli. Zbrane igrače bomo predali naprej tistim, ki nimajo
te sreče, da bi bil kup igrač pri njih doma samoumeven, nekaj pa
jih bo tolažilo otroke na pediatričnih oddelkih bolnišnic.

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki ob tednu otroka že vrsto
let organiziramo menjalnico igrač, ki je vedno dobro obiskana.
Lani je zaradi znanih ukrepov sicer nismo izvedli, smo se je pa
zato letos bolj veselili in jo še nadgradili. Trud je bil poplačan,
naša usta pa ob pogledu na razigran otroški živžav široko
nasmejana.
V spremljevalni program smo vključili vse bolj popularno jogo za
otroke ter delavnico oz. didaktično igro »Mi in narava«. Dogodek
je letos potekal v okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2021 in
kot zaključek tedna otroka.

Posebno smo bili veseli odličnega odziva nad novostma – jogo in
delavnico. Slednjo sta v okviru operacije Mi smo SVETloba izvedli
sodelavki z Zavoda Savinja. Pripravili sta razgibano didaktično
družabno igro, skozi katero otroci spoznavajo pojem podnebnih
sprememb in pristope za varovanje okolja. Jogo za otroke je
izvedla domačinka Mojca Drofelnik, ki jo je predstavila kot igrivo,
sproščeno in zabavno vodeno vadbo, ki otrokom omogoča, da
spoznajo preproste tehnike sproščanja in se preko različnih iger
in pravljic naučijo osnovnih jogijskih položajev. Na vadbi so z
zanimanjem prisostvovali tudi nekateri starši.

Začetek novega taborniškega leta
Avtor: Vida Ramšak, DT rod Hudi potok Fotografija: arhiv DT rod Hudi potok

Pričelo se je novo taborniško leto. Tudi letos smo medse sprejeli nove člane, katerih se veselimo tudi v prihodnje.
Po poletnem premoru smo taborniki zopet začeli z aktivnim
izvajanjem svojih dejavnosti v novem taborniškem letu. Tokrat
smo vanj vstopili še z nekoliko več energije in vneme, predvsem
pa s skromno željo po nemotenem širjenju taborniških znanj v
okviru tedenskih uric.
Z novim taborniškim letom so se pričela tudi taborniška
tekmovanja.
Prvi vikend septembra je potekalo tekmovanje TOTEM,
taborniško tekmovanje iz odbojke na mivki, ki je potekalo v
Ilirski Bistrici. Po napetih tekmah si je ekipa Fantastičnih 5, ki so jo
sestavljali člani našega rodu v navezi s člani rodu Mrzli studenec
Mislinja, priborila mesto v finalu in osvojila srebro.

JotaJoti je največji svetovni digitalni skavtski
dogodek, pri katerem sodeluje več kot 2 milijona
skavtov in tabornikov iz več kot 171 držav.
Udeleženci lahko preko radijskih kanalov
spoznajo sovrstnike s celega sveta.

Člani našega rodu so se v mesecu oktobru udeležili tekmovanja
GROF, ki je letos potekalo v Kokarjah. Dve ekipi PP-jev sta se
preizkusili v orientaciji in zabavnih nalogah ter zasedli 12. in
14. mesto. Ostali pa so kot delavničarji in kontrolniki na KT-jih
pripomogli k izpeljavi.
Oktobra smo se še odpravili tudi na rodov izlet.
Naši najmlajši, MČ-ji (vrtec, 1.4. razred), so dopoldan preživeli v
kampu Menina, kjer so se preizkusili v adrenalinskem parku ter se
podali na zanimiv pohod. Starejši člani, GG-ji (5.−9. razred), pa so
se s pomočjo kluba radioamaterjev Mozirje udeležili mednarodne
taborniške akcije JotaJoti.
NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Ta čudovita pot med prisojnimi griči
Avtor: Kristina Suhadolnik Fotografija: Satuara in arhiv DV Šmartno ob Paki

Da sta v občini Šmartno ob Paki doma pristnost in gostoljubje, ve vsak, ki se je že podal po vinski turistični poti. Slednja poleg
kvalitetne kapljice in okusnih domačih jedi razkriva bogato vinogradno krajino, katere začetki segajo v davno 15. stoletje,
ohranili pa so se vse do danes.
Šmartno je zadnji vinorodni okoliš pred Alpami, ki še dopušča
vzgojo žlahtnih sort vinske trte. Njegova ugodna lega in
kakovostna prst omogočata izvrstne naravne pogoje, ki s
pomočjo skrbne nege trte in veščin dobrega kletarjenja obrodijo
kakovostno vino. Vinska turistična pot povezuje osem točk.
Prva je Vinotoč Primožič, ki leži na najvišji točki Malega Vrha, sledi
Špančeva zidanica, ena najstarejših in najbolje ohranjenih zidanic
na Slovenskem, tretja je zidanica Malus, ki slovi po odličnih belih
vinih, za njo pa prihaja Domačija Kovačič, ki se ponaša z izdelki
umetnostne obrti. Pot se nadaljuje do kleti Jožeta Kuglerja,
večkratnega šampiona in kletarja leta v Šmartnem ob Paki, do
Paulekovega Korlna, kjer se je poleg vina mogoče posladkati z
odličnimi pecivi. Z več kot 150-letno tradicijo pridelave vin se
ponaša Laketova klet, ki je sedma postojanka na poti, pot pa se
zaključi pri Gostilni Malus.
Ko kletarijo dekleta
Pri Vinotoču Primožič imajo glavno besedo dame! Sestri Mojca
in Karmen s podporo družine skrbno negujeta očetov vinograd.
Da kletarsko prakso obvladata, pričajo številna priznanja. Ob
degustaciji vinskih pridelkov edine ženske vinarke v okolišu boste
lahko uživali še v domačih suhih mesninah, paštetah in zasekah.
Potovanje v čas, med stoletne trte
S svojo bogato kulturno in etnološko dediščino vas bo osupnila
Špančeva zidanica. Odpotovali boste v preteklost, vse v daljno
leto 1791, ko je luč sveta ugledala mogočna hrastova preša, ki še
danes služi svojemu namenu. Predstavil vam jo bo vinar Anže
Podgoršek, ki vas bo popeljal skozi umetnost tradicionalnega
kletarjenja ob spremljavi unikatnega vina avtohtone vrste ranfol
in vinskega kruha.
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Pot med vinogradi razkrije številne naravne znamenitosti in razgledne točke.

Namesto vrtne ute naj bo sod!
V udobju 8345-litrskega soda vam bodo v kleti Kugler postregli
sauvignon, chardonnay, rumeni muškat, laški rizling in druga
odlična vina ali pa vas bodo presenetili z domačimi likerji,
oplemenitenimi z domačimi goji jagodami, breskvami,
marelicami, ameriškimi borovnicami ali malinami. Ko boste na
obisku pri večkratnemu šampionu najbolje ocenjenih vin med
člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki, pa ne pozabite na
ogled pestrega izbora izbranih buteljk!
Povzeli smo le nekaj biserov, ki jih razkriva ta čudovita pot med
prisojnimi griči. Ob njej so doma številne kulturne in naravne
znamenitosti, točke s prostranimi razgledi, vinske kleti, vinotoči
in kmetije, ki se ukvarjajo z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi.
Naj bo danes čas, da jih začnemo odkrivati in občudovati ter
tako spoštovati tradicijo, ki je kljubovala številnim naravnim
neprilikam in se ohranila vse do danes. Tako bo ponosno z nami
živela tudi jutri.
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Železna cesta, 6. del

Avtor: Marjan Knez, koordinator zgodb o vlaku Fotografija: časopis Naš čas
Ponedeljek, 11. oktobra, je. Čez mesec dni bo občinski praznik. Danes smo potrgali našo modro kavčino, potomko najstarejše
trte na svetu z mariborskega Lenta! Razšli smo se v vedrem razpoloženju v upanju, da se letos srečamo na Martinovanju. Zdaj
pa na zadnje tri vožnje vlaka prijateljstva; z MoPZ Franc Klančnik k Slovencem na Dunaj, v Novi Sad in München.
Dunaj (maj 2014)
Ko smo 9. maja, na dan zmage in dan Evrope, na postaji v Celju
ob glasbi naših navihanih muzikantov nabrali kar nekaj evrov v
kovček harmonike, še slutili nismo, da bomo v treh dneh osvojili
Dunaj. Ni bilo lahko!
Predsednik MoPZ Boris Irman je 29. 5. 2014 v Našem času naš
izlet povzel takole:
»Po nekajurni vožnji smo prispeli na Dunaj in se srečali z vodičko
Mojco Gaetz ter našo rojakinjo iz Velenja Rezko Stropnik, ki že
več kot 20 let živi v avstrijski prestolnici. Že prvi dan smo lahko
občudovali neverjetno arhitekturo in bogastvo Dunaja, dan
pa smo sklenili v slovenskem domu Korotan, kjer nam je Tone
Levstek s pomočjo diapozitivov predstavil vlogo Slovencev na
tem območju. Naslednji dan nas je pot z dunajsko podzemno
železnico vodila na ogled največje zanimivosti – cesarske palače
Schönbrunn, od tam pa na ogled številnih drugih znamenitosti:
mestne operne hiše, nacionalne knjižnice, Mozartove hiše …
Vožnja po Donavi z ladjo je po zaslugi naših muzikantov postala
prava zabava ne samo za nas, ampak za vse turiste na njej. Zadnji
dan potepanja po Dunaju smo v cerkvi Srca Jezusovega, kjer je
sedež slovenskega pastoralnega centra z župnikom Brankom
Umekom, pevsko sodelovali pri sveti maši, po maši pa pripravili
krajši koncert za tamkaj živeče Slovence. Ob tej priložnosti smo
se srečali tudi z Levom Detela, pisateljem, ki je napisal že 51 knjig
(od tega več kot polovica v slovenskem jeziku) ter z Blaženko
Arnič Lemež, slovensko skladateljico, pedagoginjo in pianistko, ki
deluje na Dunaju. Ob prijetnem opoldanskem druženju so stekli
prenekateri stiki in poznanstva. Ura slovesa se je približala veliko

prej, kot smo si želeli. Naslednje leto bo vlak prijateljstva krenil v
Novi Sad.«
Dva dni po izletu me je Mojca Gaetz (Slovenka, živeča na Dunaju)
poklicala, rekoč da je neizmerno srečna, da je spoznala tako srčne
ljudi. Takšne skupine še ni vodila, je rekla.
Novi Sad (maj 2015)
V petek, 8. maja sta nas v Dobovi na južni schengenski meji EU
zapustila dva potnika. Osebni dokumenti pač! V posebnem
vagonu in treh kupejih, ob dobri restavraciji na železniških
kolesih smo ostali pred večerom prispeli v Novi Sad.
Predstavniki SKD Kredarica z gospo Elzo na čelu so nas veličastno
sprejeli. Zaigrali so godci, plapolala je slovenska zastava. Naš
župan Janko Kopušar je bil navdušen. Nikola Šterbenk (po
njegovem očetu se imenuje ulica v Velenju) je žarel od sreče, ko
se je srečal s sorodnikom Emilom. Prišli smo v goste največjemu
društvu Slovencev v Srbiji. V družbi rojakov smo povečerjali v
bližnjem hotelu. Dobra energija mesta ob Donavi (kjer sobiva 26
narodov) v času festivala Exit je bila med nami. Muzikanti so nas
povabili na plesišče.
V soboto, 9. maja, ko je dan Evrope in 75. obletnica konca 2.
svetovne vojne, smo šli na ogled mesta ter okolice. Pred katoliško
cerkvijo Ime Marijino smo naleteli na podpredsednika slovenske
vlade s spremstvom; zaslužil si je našo pozornost. Ogledali smo
si veličastno Petrovaradinsko trdnjavo, t. i. Gibraltar na Donavi.
Potepali smo se po obronkih Fruške gore, obiskali sremske

Med udeleženci 7. vlaka prijateljstva na Dunaju
NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Karlovce – središče srbske kulture, vinarijo Živković in samostan
Krušedol s pravoslavno cerkvijo.

spremljala ubrano petje ter muziciranje MoPZ FK. Lesketajoči
plesni čevlji gostitelja so komaj čakali, da se zavrtijo.

Po potepanju po Bački smo se zbrali pred Marijino cerkvijo,
kjer naj bi mašo, ki je bila posebej namenjena tam živečim
Slovencem, daroval mrs. Stanislav Hočevar, metropolit
beograjske nadškofije. Rusi so našega nadškofa zadržali v
Beogradu, zato je sveto mašo, v kateri so sodelovali naši pevci,
vodil g. Letonja. Sledil je koncert domoljubnih pesmi, ki nam je
ogrel srca in orosil oko rojakom.

Med ogledom mesta smo si privoščili bavarske bele klobase.
V olimpijskem centru smo se povzpeli na stolp in si ogledali
mesto še z višine, nekaj jih je tudi obiskalo muzej BMW vozil.
Dežela Bavarska dobro sodeluje z našo državo, njihovo slovensko
društvo Lipa je med aktivnejšimi v Nemčiji. V Klubski dvorani so
utrujeni pevci še enkrat zapeli: Slovenec sem, Triglav, moj dom
… Vidno ganjeni rojaki (konzul še posebej) so nas pogostili.
Harmonika, kitara, bariton so se zahvalili za gostoljubje. Veselica
se je začela.

Ob odhodu so nas vojvodinski Slovenci zasuli z dobrotami; pot je
dolga, smo čuli! Seveda smo si privoščili kosilo na vlaku. Vožnja je
minila v odličnem razpoloženju ob pesmi in plesu.
S povabilom v žepu, da bi se pevci MoPZ FK kot posebni gosti iz
Slovenije udeležili 12. koncerta slovenske pesmi in poezije jeseni
v novosadski sinagogi, smo se živi in zdravi vrnili domov. Se
bomo še kam peljali? Na Bavarsko v München.
München (maj 2016)
Zaenkrat zadnjič smo se z vlakom prijateljstva odpeljali v
bavarsko prestolnico ob reki Isar, desnemu pritoku Donave.
Po razburljivi nočni vožnji smo zgodaj zjutraj prispeli v mesto
Olimpijskih iger, svetovnega prvenstva v nogometu in jeklenih
lepotcev z modro-belo značko.
Težko bi se začelo lepše! Zgodaj dopoldne nas je sprejel
generalni konzul RS mag. Jožef Keček. Jagode in penino sta

Večerjo ter velik vrč piva v tipični bavarski pivnici smo komaj
pospravili. Med vožnjo s podzemno v hotel so fantje pridno igrali
in domačini so nas nagradili s ploskanjem. Ko smo se v nedeljo
vračali na sončno stran Alp, niti slutili nismo, da je to poslednji
vlak prijateljstva.
Slovenske železnice niso več, kar so bile. Lažje se potuje z
avtobusom, potem pa še korona ter PCT režim. A v Kočevje smo
vseeno šli! Morda skočimo v adventno Ljubljano. Pa ponedeljek
27. decembra, 130 let po vožnji prvega vlaka, je pred vrati! Naj
mlado vino veselo zori, naj bo praznovanje prešerno!
Še se bomo kam peljali po železni cesti ...
Ostanite zdravi. Srečno!

Prostoživeče mačke

Avtor: Mateja Naraločnik, dr. vet. med. Fotografija: splet
Na uredniški odbor so se obrnili nekateri občani in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večjega števila prostoživečih mačk ter s tem
večje nevarnosti, ki jo lahko te prenašajo. Kot so še dejali, ni dovolj, da jim nekdo priskrbi kakšen obrok hrane na dan, ampak je
zanje treba poskrbeti tudi drugače. Za nasvet smo zaprosili Matejo Naraločnik, dr. vet. med. iz Šaleške veterine.
Problematika potepuških mačk je večplastna. Lokalno skupnost
lahko moti nered, ki ga povzročajo, hrup v času gonitev, kot
tudi pogled na podhranjene, bolne ali umirajoče mladičke.
Poleg tega so potepuške mačke pogosto rezervoar in izvor
nekaterih kužnih bolezni. Med najpogostejšimi so virus mačje
imunske pomanjkljivosti (FIV, bolj poznan kor mačji aids), virus
mačje levkemije (FeLV), mačja kuga, herpes virus, toksoplazma,
mikrosporija in pa infestacije z različnimi zunanjimi in notranjimi
zajedavci. Mikrosporija, toksoplazma in nekateri notranji
zajedavci so lahko nevarni tudi za človeka.

Prostoživeče mačke so praviloma mačke brez lastnika, ki same
ali v kolonijah živijo v okolici. Čeprav se je problematika teh
v zadnjih letih zahvaljujoč ozaveščanju ljudi, trudu društev in
ljubiteljev živali, kot tudi delu veterinarjev zmanjšala, pa še zdaleč
ni izginila. Še vedno smo prevečkrat priča okrnjeni dobrobiti,
slabemu zdravstvenemu stanju, poškodbam in žal tudi nasilju
nad potepuškimi mačkami.
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Glede na zgoraj omenjeno seveda ni presenečenje, da so takšne
živali nezaželene, njihova življenja pa en sam boj za preživetje.
Seveda pa je s skupnimi močmi mogoče premagati tudi ta
problem. Dobro sodelovanje med veterinarskimi ambulantami,
društvi za zaščito mačk in občinami je ključno, prav tako pa tudi
odgovornost in empatija vsakega posameznika.
Sterilizacija oziroma kastracija tako divjih, kot tudi lastniških
mačk je najučinkovitejši način, kako izkoreniniti problem in
začasno zmanjšati, na dolgi rok pa povsem iztrebiti populacije
neželenih in zapuščenih mladičev mačk. Odgovorno in srčno
vedenje lastnikov v primeru nenačrtovanih legel pa je, upajmo,
samoumevno.

NE SME MIMO VAS
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Čestitke ob
občinskem prazniku
Občine Šmartno ob Paki.

DOMAČE
DOBROTE

DOSTAVA
NA DOM

VSE ZA USPEŠNO
KMETOVANJE

Vabljeni v KT ŠMARTNO OB PAKI

SREČNO!

Prebivalkam in Prebivalcem občine Šmartno ob Paki

čestitamo ob Prazniku občine.
NOVEMBER, DECEMBER 2021
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Občankam in občanom
čestitamo ob občinskem prazniku
in vabimo v Knjižnico Šmartno ob Paki.
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GOSPODARJEV KRST VINA V
VINSKIH KLETEH
Vabimo vas, da se v soboto, 6.
novembra 2021, skupaj odpravimo
po vinskih kleteh na Vinski turistični
poti, v katerih bodo gospodarji pripravili krst vina.
ŠMARTNO OB PAKI

Dobimo se ob 17. uri v Vinotoču Primožič v Malem Vrhu.
Dodatne informacije bodo objavljene na FB Turističnega
društva Šmartno ob Paki (TD Šmartno).
Dogodek bo izveden ob upoštevanju navodil in priporočil NIJZ,
ki bodo veljali na dan dogodka.

VSTOP V ADVENTNI ČAS
Turistično društvo Šmartno ob Paki, Vaška skupnost Skorno
in župan občine Šmartno ob Paki vas vabimo, da v soboto,
27. novembra 2021, ob 17.45 uri (po večerni maši) skupaj
prižgemo prvo svečko na adventnem vencu pred Občino
Šmartno ob Paki in tako vstopimo v prelepi adventni čas.
Dogodek bomo prilagodili trenutnim razmeram in
priporočilom NIJZ, ki bodo v veljavi na dan dogodka.

KLETI ODPRTIH VRAT 2021
20. in 21. 11. 2021
1.
2.

Vinotoč Primožič
Špančeva zidanica

Mali Vrh
Mali Vrh

ZBIRAMO PREDLOGE ZA

NAJ OSEBNOST
LETA 2021
Kdo pa je nate naredil največji vtis ?

Tako kot že nekaj let zapored bomo tudi letos ob izteku leta v
Šmartnem ob Paki izbirali Naj osebnost leta 2021.
Ob tem vas pozivamo, da nam pošljete vaše predloge, komu naj
letos pripada ta naziv.
Predloge s krajšo obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov MC
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki,
oziroma po elektronski pošti na e-naslov: pisarna.mc@gmail.com.

27. in 28. 11. 2021
1.
2.

Bojan Rakun		
Jože Kugler 		

Mali Vrh
Mali Vrh

4. in 5. 12. 2021
1.
2.
3.

Žibret-Kocuvan		
Mihael Fajfar		
Marko Juvan

Mali Vrh
Slatina
Rečica ob Paki

Kleti bodo odprte v soboto od 15. ure,
v nedeljo pa od 13. ure.

Vabilo
V sredo, 1. decembra 2021,
ob 18. uri ste vabljeni v
Mladinski center Šmartno
ob Paki,
kjer bo v dvorani Marof
predstavitev knjige
Letalstvo v Šaleški dolini
po drugi svetovni vojni
avtorja Mirana Aplinca in
filma Letalstvo v Šaleški
dolini avtorice Pine Špegel.
NOVEMBER, DECEMBER 2021

POVEŽITE SE Z NAMI
www.megatel.si
Naslov: Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
E-mail: prodaja@megatel.si
Telefon: +386 3 777 00 00
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Nekaj misli k nekaterim godovom svetnikov in o svetniku
meseca
Avtor: Ivan Napret, župnik

Poznojesenski mesec november nas 1. novembra najprej poveže
s tistimi, ki jih Cerkev časti kot svetnike, saj nosimo njihova
imena, se jim priporočamo. Ta dan smo še posebej povezani tudi
z našimi umrlimi in s hvaležnostjo obiskujemo njihove grobove
in molimo. Prvo nedeljo v mesecu bomo obhajali kot zahvalno
– z zahvalno pesmijo bomo Bogu izrekli hvalo za letošnjo letino,
sadove zemlje, njegov blagoslov. Druga nedelja v novembru bo
Martinova. Njegov zgled dobrote je vedno aktualen, dobrote
pomoči potrebnim ni nikoli dovolj. Želimo se mu priporočiti in
zahvaliti. Tretja nedelja v tem mesecu bo že zadnja v cerkvenem
letu, saj obhajamo praznik Kristusa – Kralja vesoljstva. Zadnja
nedelja v mesecu bo prva adventna, ki pomeni začetek novega
cerkvenega leta, in nedelja Karitas. S svojim darom pri maši bomo
pomagali pomoči potrebnim v celjski škofiji in tudi v domači
župniji. Hvala!
Adventni čas z 8. decembrom, praznikom Marije Brezmadežne,
nas bo pripravil na letošnje božične praznike.
Svetnik meseca – sv. Peter Kanizij, 21. december (ob 500.
obletnici rojstva)
Ta apostol je bil doma na Nizozemskem, kjer se je 8. maja
1521 rodil v Nimwegnu. Leta 1547 ga je Peter Faber sprejel
v novoustanovljeno družbo Jezusovo. Študiral je na raznih
univerzah, dokler ga ni Ignacij Lojolski leta 1547 poklical v Rim in
mu za področje njegovega delovanja določil Nemčijo. Deloval je
v mnogo evropskih mestih, kjer je slovel kot izreden pridigar, ki je
pritegnil velikanske množice. Bil je svetovalec katoliških knezov,
pomočnik škofov, ustanovitelj vzgojnih zavodov in semenišč in
pisatelj. Naslov cerkvenega učitelja, ki mu ga je Cerkev priznala
leta 1925, ko je bil razglašen za svetnika, si je Peter Kanizij
zaslužil predvsem s svojimi katekizmi, knjigami, v katerih je na
vsem umljiv način povzel verski nauk, navadno v obliki vprašanj

in odgovorov. Njegov mali in veliki katekizem sta bila večkrat
poslovenjena, mali po zaslugi jezuita Janeza Čandeka že leta
1615. Umrl je 21. decembra 1597.
Navajam njegovi misli o mladini:
»Kdor ima mladino, temu pripada prihodnost.«
»Kakšen cvet, tak največkrat tudi sad; kakšna setev, taka
največkrat tudi žetev.«
Obvestila
1. november − praznik vseh svetnikov; sv. maše: ob 7.00, ob
8.30 v Gorenju in ob 10.30. Popoldanski obred v cerkvi in na
pokopališču ob 14.30. Ob 18.00 v cerkvi molimo rožni venec za vse
rajne.
2. november − spomin vseh vernih rajnih; sv. maše: ob 6.30, ob
8.30 v Gorenju, večerna ob 17.00.
14. november − Martinova nedelja; sv. maše: ob 7.00, slovesna
ob 10.00 – vodil bo g. Vito Muhič.
28. november − prva adventna nedelja; sv. maše ob 7.00, ob
8.30 v Gorenju, ob 10.30. Blagoslov adventnih vencev pri vsaki
maši.
5. december − sv. Miklavž; zaradi situacije s covid-19 sveti Miklavž
ne bo prišel v cerkev.
24. december; božična maša ob 20.30 v Gorenju
25. december – božič; ob 24.00 polnočnica, ob 23.30 priprava na
polnočnico s pevci, dnevne maše ob 7.00, ob 8.30 v Gorenju in ob
10.30 − takrat blagoslov malih otrok.
26. december − sv. Štefan; pri maši ob 10.30 blagoslov soli in
vode, po maši v Martinovi vasi blagoslov konj.
27. december − sv. Janez; blagoslov vina pri vseh mašah.
Naj vam bodo praznični dnevi čas veselja in blagoslova.

Slavnostni orgelski koncert
Avtor: Andreja Šmerc Fotografija: Franc Šmerc

Prvi petek v oktobru smo praznovali 10. obletnico blagoslova orgel. To smo obeležili s slavnostnim koncertom v farni cerkvi sv.
Martina.
Ivanu Napretu, ki je prepoznal dotrajanost Jenkotovih orgel in se
odločil za investicijo v nove orgle pri Orglarski delavnici Maribor.
Na jubilejni koncert smo povabili prof. Daliborja Miklavčiča, ki
se je z dvema violinistkama in trobentačem povezal v orgelski
kvartet. Tina Zajec, 1. violina, je študentka na salzburškem
Mozarteumu. Vivijana Rogina, 2. violina, zaključuje študij na
ljubljanski Akademiji za glasbo in je lanskoletna dobitnica
študentske Prešernove nagrade. Leon Pokeržnik, trobenta, je
profesor na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
V naši cerkvi so priredili koncert kot ga še ni bilo! V uvodu smo
slišali Fanfare iz Sonate za 13 glasbil slovenskega skladatelja
Janeza Krstnika Dolarja, katerega 400-letnico rojstva
obeležujemo letos. Po delih Tellemanna, Albinonia, improvizacije
Miklavčiča in Ave Marije Saint-Saënsa smo kot zadnjo skladbo
slišali Mozartovo Cerkveno sonato v C-duru. Zaradi navdušenega
zaključnega aplavza nam je kvartet za lažje slovo še enkrat zaigral
In zakaj koncert ob komaj 10-letnici? Ker se trenutna generacija Telemannovo Junaško koračnico in nas glasbeno pospremil
še spomni časa, ko so nas aktivnosti ob postavljanju orgel iz cerkve. Hvala občinstvu za številčen obisk in topel sprejem
povezale, nam razširile glasbeno obzorje in poživile takratni nastopajočih; hvala Damjanu Golčmanu za tehnično podporo ob
vsakdan. Koncert je bil v zahvalo vsem, ki ste kakor koli bili del video predvajanju dogajanja na koru na platno pri oltarju in hvala
dogajanja leta 2011. Posebna zahvala gre gospodu župniku gospodu župniku, da je finančno omogočil koncert.
NOVEMBER, DECEMBER 2021
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KRIŽ-KRAŽ

¹
²
³
⁴

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.
⁵
Rešitev nagradne križanke ali otroške nagradne križanke pošljite do 13. 12. 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 in pripišite svoje podatke.
⁶
Nagrajenci prejšnjih križank so: Nagradna križanka SŽ – Borut Ramšak. Otroška nagradna križanka DPM Šmartno ob Paki – Tinkara
Kovač. Nagrado jim bomo poslali po pošti. Čestitamo!
⁷

⁸
OTROŠKA NAGRADNA KRIŽANKA V SODELOVANJU
Z DPM ŠMARTNO OB PAKI
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³
⁴
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NOVEMBER, DECEMBER 2021

NE SME MIMO VAS

ZBIRANJE RABLJENIH KOLES
IN KOMPLETOV PRVE POMOČI V
DOBRODELNE NAMENE
»Srečo množimo, če jo delimo« in tako smo se v Društvu
ljudske tehnike odločili priskočiti
na pomoč AMZS-ju, ki organizira
zbiranje rabljenih koles za otroke iz
socialno ogroženih družin.
Če imate otroško ali odraslo
kolo, ki ga ne potrebujete, ga
donirajte in AMZS ga bo ob pomoči
ZPM Ljubljana Moste-Polje podaril
otrokom v stiski.
Prav tako pa lahko podarite komplete prve pomoči s
pretečenim rokom, ki jih bo AMZS ob pomoči Slovenske
vojske podaril Rdečemu križu BIH
in bodo uporabljeni pri izvajanju
tečajev prve pomoči.
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Vabimo vas, da se udeležite dogodkov v okviru
praznovanja 130-letnice Savinjske železniške proge

Že dneve in tedne ...
Že 130 let!
15. 12. 2021 | 17:00
MC Šmartno ob Paki in železniška postaja

Otvoritev razstave in predstavitev zbornika
ob 130. obletnici Savinjske železniške proge
27. 12. 2021
Martinova vas

Slavnostni dogodek ob obeležbi 130. obletnice
Savinjske železniške proge

Če želite podariti kolo ali komplet
prve pomoči, pokličite Jernejo na
041 852 492 in se dogovorite, kje in
kdaj predati kolesa in komplete prve
pomoči.

NOVEMBER, DECEMBER 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.
Vsak ponedeljek
16:00, dvorana Marof
Plesni trening Cici (3–6 let), M-Dance studio
17:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 2 (5.–9. razred + srednješolci),
M-Dance studio
18:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 1 (1.–4. razred), M-Dance
studio
19:00, dvorana Marof
Zum Ladies (skupinska vadba za odrasle), M-Dance
studio
19:00, Hiša mladih – galerija Dile
Vadba taqime
Vsak torek
18:00, Hiša mladih – galerija Dile
Joga
Vsako prvo in tretjo soboto v mesecu (razen
praznikov)
8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov Šmartno ob Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP Saubermacher
Vsak dan
V odpiralnem času knjižnice, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Razstava knjig, ki so prejele nagrado kresnik, ki jo
od leta 1991 dalje podeljuje časnik Delo za najboljši
slovenski roman preteklega leta.

KONEC OKTOBRA
Ponedeljek, 25. oktober–petek, 29. oktober,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Otroški počitniški živžav, MC Šmartno ob Paki

Sobota, 6. november,
17:00, Vinotoč Primožič
Gospodarjev krst vina v vinskih kleteh, TD
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 8. november,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD

Sobota, 27. november,
od 15:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Bojan Rakun (Mali Vrh), Jože Kugler (Mali Vrh)

Torek, 9. november,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS

17:45, pri občinski stavbi
Blagoslov adventnega venca in prižig prve sveče,
TD Šmartno ob Paki

18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Delavnica na temo priprave in pripovedovanja
zgodb, Knjižnica Šmartno ob Paki

Nedelja, 28. november,
od 13:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Bojan Rakun (Mali Vrh), Jože Kugler (Mali Vrh)

Četrtek, 11. november,
18:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Slavnostna seja ob občinskem prazniku, Občina
Šmartno ob Paki in MC Šmartno ob Paki

Sreda, 1. december,
18:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Predstavitev knjige Letalstvo v Šaleški dolini po
drugi svetovni vojni in filma Letalstvo v Šaleški
dolini, Muzej usnjarstva na Slovenskem (Muzej
Velenje)

Sobota, 13. november,
Vesela Martinova sobota:
- planinski pohod po Martinovi poti,
- Martinova likovna kolonija,
- Martinova kmečka tržnica,
- otroško martinovanje,
- predstavitev vozov vaških skupnosti,
- Martinov krst vina,
- razglasitev naj kletarja,
- pokušina mladega vina,
- Martinova zabava z narodnozabavnim
ansamblom Klateži

Četrtek, 2. december,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pravljična joga za otroke, Knjižnica Šmartno ob
Paki

Nedelja, 14. november,
10:00, župnijska cerkev sv. Martina
Slovesna sveta maša v farni cerkvi v Šmartnem
ob Paki

11:00–17:00, pokopališče v Šmartnem ob Paki
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov,
DPM Šmartno ob Paki, Društvo Korak naprej,
koordinatorka Maja Ažman

Ponedeljek, 15. november,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pogovorna skupina Šmartnice, Knjižnica Šmartno
ob Paki

11:00−17:00, pokopališče v Šmartnem ob Paki
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov,
DPM Šmartno ob Paki, Društvo Korak naprej,
koordinatorka Maja Ažman

NOVEMBER
Ponedeljek, 1. november,
8:00, centralni spomenik žrtvam NOB v Šmartnem
ob Paki
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve,
Občina Šmartno ob Paki, Krajevna organizacija ZB
Šmartno ob Paki in OŠ bratov Letonja Šmartno
ob Paki
10:00−13:00, pokopališče v Šmartnem ob Paki
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov,
DPM Šmartno ob Paki, Društvo Korak naprej,
koordinatorka Maja Ažman
Četrtek, 4. november,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Pravljična joga za otroke, Knjižnica Šmartno ob
Paki

DECEMBER

Petek, 12. november,
18:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof
Predstavitev zbornika ob 45-letnici pobratenega
sodelovanja Šmartno ob Paki-Novo Selo, KD
Kraherl, Občina Šmartno ob Paki in MC Šmartno
ob Paki

Sobota, 30. oktober,
7:00, Martinova vas
Pohod po Martinovi poti, PD Šmartno ob Paki

Nedelja, 31. oktober,
10:00, Lovski dom v Skornem
16. Spominsko srečanje v počastitev spomina
žrtev Skorna v 2. sv. vojni, Krajevna organizacija ZB
Šmartno ob Paki

Četrtek, 25. november,
17:00, MC Šmartno ob Paki
Izdelava adventnih venčkov, MC Šmartno ob Paki

Sobota, 20. november,
8:30, zbirno mesto v Martinovi vasi
Tradicionalni Martinov pohod s konji po mejah
občine Šmartno ob Paki, Konjerejsko društvo
Šmartno ob Paki
od 15:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Vinotoč Primožič (Mali Vrh), Špančeva zidanica
(Mali Vrh)
Nedelja, 21. november,
od 13:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Vinotoč Primožič (Mali Vrh), Špančeva zidanica
(Mali Vrh)
14:00, telovadnica OŠ bratov Letonja Šmartno ob
Paki
Košarkarski turnir pod šolskimi koši, OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki
Torek, 23. november,
18:00, ob spomeniku padlim v I. svetovni vojni v
Šmartnem ob Paki
Proslava ob državnem prazniku – dnevu Rudolfa
Maistra, Šaleško društvo »general« Maister«
Velenje

Petek, 3. december,
16:30, parkirišče pri OŠ bratov Letonja Šmartno
ob Paki
Miklavžev sejem, OŠ bratov Letonja Šmartno ob
Paki in Vrtec Sonček
Sobota, 4. december,
od 15:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Žibret-Kocuvan (Mali Vrh), Mihael Fajfar (Slatina),
Marko Juvan (Rečica ob Paki)
Nedelja, 5. december,
od 13:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Žibret-Kocuvan (Mali Vrh), Mihael Fajfar (Slatina),
Marko Juvan (Rečica ob Paki)
Ponedeljek, 6. december,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine
Ponedeljek, 13. december,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 14. december,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sreda, 15. december,
17:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana Marof in
železniška postaja
Otvoritev razstave in predstavitev zbornika ob
130. obletnici Savinjske železnice, Muzej Velenje
in MC Šmartno ob Paki
Nedelja, 26. december,
11:30, Martinova vas
Blagoslov konj na Štefanovo, Konjerejsko društvo
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 27. december,
Martinova vas
Že dneve in tedne … Že 130 let! (slavnostni
dogodek ob obeležbi 130. obletnice Savinjske
železnice), MC Šmartno ob Paki

