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ČESTITKE OB PRIHAJAJOČIH
PRAZNIKIH!
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Ne sme mimo vas
Komunalno
podjetje
Velenje

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

1.

maj,

praznik dela

080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

www.kp-velenje.si

Dragi ljubitelji in ustvarjalci pisane besede! Vabimo vas, da se preizkusite v
pisanju pesmi ali kratke zgodbe. MC Šmartno ob Paki razpisuje

literarni natečaj
ŽIVLJENJE PO KARANTENI

O
ODDAJ
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IL:
D
E
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B
2020
15. maj
Besedila pošljite v elektronski obliki na: pisarna.mc@gmail.com.
Pod zadevo zapišite LITERARNI NATEČAJ in pripišite ime,
priimek ter kontakt (e-naslov, telefonska št.)
ZAHTEVE:
Sodelujete lahko s svojo avtorsko pesmijo ali kratko zgodbo.
Obseg literarnega dela je lahko največ 10.000 znakov (s
presledki).
IZBOR NAJBOLJŠEGA LITERARNEGA DELA:
Najboljše literarno delo bosta izbrala ljubiteljica književnosti in
umetnosti Petra Šterbenk ter lektor slovenskega jezika in
ljubitelj književnosti Nejc Robida. Zmagovalno besedilo bo
objavljeno na spletni strani Mladinskega centra Šmartno ob Paki
in na njegovih družbenih omrežjih ter v občinskem glasilu ŠOP.
Avtor zmagovalnega besedila bo nagrajen s kosilom za 2 osebi.
Nagrado podarja PLANINSKI DOM GORA OLJKA.

Vsebina

Moje misli

PRAVILNO IN DOBRO SMO SE ODZVALI!
Franc Kumar, poveljnik štaba Civilne zaščite občine Šmartno ob Paki
Občinski štab smo aktivirali 20. marca,
hkrati smo oblikovali krizni štab, da smo
lahko še bolj operativni. Pri tem tesno
sodelujemo z občinsko upravo, županom,
se posvetujemo z zdravniki v šmarški
zdravstveni postaji, z velenjsko enoto
centra za socialno delo, sodelujemo s
humanitarnimi organizacijami v občini.
Zadovoljni smo, ker je večina občanov
ukrepe za zajezitev okužb z novim
koronavirusom vzela resno in jih spoštuje.
S tem dokazujejo, da se zavedajo resnosti
položaja, da gre za njihovo zdravje in
zdravje ostalih občanov.

V gasilske vrste sem stopil pri osmih
letih. Sledil sem mami, ki je bila članica
gasilskega društva, da bi pomagala
ljudem v stiski. Gasilec sem tako že več
kot 55 let in še vedno z enakim ciljem.
Od leta 1998 sem predsednik šmarškega
gasilskega društva, vrsto let tudi poveljnik
štaba Civilne zaščite občine Šmartno ob
Paki.
Še pred časom si nismo mogli niti v
sanjah predstavljati, da bi se ta drveči
svet lahko ustavil. Pa se je. Ustavil ga je
nevidni virus, covid-19. Doživeti tako
vrsto naravne nesreče, kot je epidemija
nalezljive bolezni, je svojevrsten izziv za
cel svet. Zame kot poveljnika štaba civilne
zaščite navkjub letom in izkušnjam, ki jih
imam kot prostovoljec, še toliko večji.
Pripravljeni smo na poplave, požare,
vetrolome, žledolome, neurja ... Na
takšne epidemije pa ne. Kljub temu da z
njimi nimamo izkušenj, smo se v danem
položaju morali znajti ter se pravilno in
dobro odzvati. Menim, da smo se, saj
doslej v lokalni skupnosti še nimamo
uradno potrjene okužbe.

Delo, ki ga opravljamo, je naporno
in odgovorno, a s podporo tistih, ki
nam pri tem stojijo ob strani, gre. Vsi
si želimo, da epidemija koronavirusa
čimprej mine in da se naše življenje
vrne v ustavljene tirnice. Ob tej
priložnosti se za sodelovanje zahvaljujem
vsem
občanom,
ki
upoštevajo
ukrepe, prostovoljcem, pripadnikom
Civilne zaščite, podpoveljniku Petru
Podgoršku, operativcem Prostovoljnega
gasilskega društva Šmartno ob Paki in
Prostovoljnega gasilskega društva Paška
vas, predsednikom vaških skupnosti za
pomoč na terenu. Le skupaj bomo zajezili
epidemijo. Vsem želim lepe bližajoče
se praznike in da zdržimo (se držimo
ukrepov) do konca situacije.
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KORISTNE INFORMACIJE V
ČASU EPIDEMIJE

ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 64 167 940,
pisarna.mc@gmail.com
Gradivo pripravili: Amadeja Koren, Urban Hrastnik,
Mirjam Povh, Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., april 2020
Fotografija na naslovnici: zmagovalna fotografija
nagradnega natečaja #OSTANIDOMA (Pija Lesnjak)
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da
soglašate z objavo vaših osebnih podatkov, če ste
izžrebani. Osebne podatke uporabljamo izključno za
namen izvedbe nagradne igre.
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Utrip občine

O ŠMARŠKI AKADEMIJI MALO DRUGAČE
Občinska uprava

Preden je svet in Slovenijo
zadela
epidemija
koronavirusa, je Občina
Šmartno ob Paki izvedla
že 3. srečanje Šmarške
akademije z gostujočim
predavateljem Denisom
Oštirjem.
Šmarška
akademija, katere cilj je
bilo spodbuditi še več
sodelovanja med društvi
in omogočiti organizacijam in posameznikom nadgradnjo
obstoječih znanj, je v svojem delovanju tako na enem mestu
združila več kot 40 predstavnikov različnih organizacij in skupnosti
v našem kraju. Ideja vodje projekta Edite Gabrič Zager iz Gorenja
je tako zaživela in prosili smo nekaj udeležencev za mnenje o mini
izobraževalnem programu, ki je bil v naši občini pionirski. Veseli
smo vašega odziva.

Posameznik je gotovo odnesel kaj pozitivnega ali
dodatne informacije, ki mu bodo v pomoč. Morda
bi bilo zanimivo poskusiti še, kakšen bi bil odziv za
naše neaktivne občane. Dejansko smo bili na vseh
treh srečanjih občani, ki smo aktivni na več področjih.
(Majda Drev, Vaška skupnost Slatina)
Menim, da je Šmarška akademija izvrstna priložnost
za povezovanje krajanov in društev ter skupnosti, ki
v kraju delujejo. Ob izvrstnih vsebinah, ki so danes
praktično nujne, a za marsikoga nove, se rodi veliko
idej, ki bodo dolgoročno koristile vsem občanom.
Spletamo vezi, ki nas bodo še bolj povezale, da bomo
lahko skupaj ustvarjali kakovostne projekte in dogodke.
(Dominika Portić, MePZ Šmartno ob Paki)

Na predavanjih sem pridobila kar nekaj koristnih
informacij. Že nekaj časa uporabljam socialna
omrežja, ampak kako delujejo nisem nikoli
razmišljala. Akademija je koristna in kvalitetno
pripravljena
s
strokovnimi
predavatelji.
(Melita Terbovšek, predstavnica rdečega križa Gorenje)

TRIJE NOVI DEFIBRILATORJI
ŠMARTNO OB PAKI

V

OBČINI

Občinska uprava

Občina Šmartno ob
Paki je v začetku
meseca marca 2020 s
pomočjo donatorjev
uresničila zastavljen
cilj in kupila tri
nove defibrilatorje.
Gre za zdravstvene
pripomočke, ki lahko
s pravilno uporabo
rešijo
življenje
osebam z zastojem
srca. S tem se je
mreža javnih defibrilatorjev na območju naše občine razširila
na vsega skupaj šest naprav.
K nakupu novih defibrilatorjev je Občina pristopila na pobudo
podjetja MTP, d. o. o., kjer so se odločili za pohvale vredno gesto
in so v decembrskem času sredstva, ki bi jih drugače namenili za
poslovna darila, namenili v dobrodelne namene, in sicer za nakup
defibrilatorja na območju občine. Prav tako sta se vaški skupnosti
Gorenje in Rečica ob Paki v letnem planu zavzeli za zagotovitev
defibrilatorjev na njunih območjih. Vse to je postavilo temelje,
ki so rodili akcijo zbiranja donatorskih sredstev za nakup treh
novih defibrilatorjev. Ti so sedaj nameščeni v Gorenju pri vhodu v
kulturni dom, v Rečici ob Paki pri baru C1 (zraven Knjigobežnice).
Tretji se bo namestil v poslovno cono Šmartno ob Paki na zunanjo
steno objekta podjetja MPT, d. o. o., (ob glavni cesti).
DONATORJI OMOGOČILI NAKUP
Odziv na akcijo zbiranja sredstev za nakup naprav, katero je vodil
župan Janko Kopušar, je bil zelo dober. Odzvalo se je čez trideset
MAJ, JUNIJ 2020

donatorjev. Ti so prispevali po svojih močeh in zmožnostih
in skupaj jim je uspelo zbrati dovolj sredstev za nakup treh
defibrilatorjev. Tako niso bila porabljena sredstva iz občinskega
proračuna, s čimer je bil tudi uresničen prvotni namen akcije.
Ob tem gre seveda velika zahvala vsem donatorjem, brez
katerih nakup ne bi bil mogoč. Iz srca hvala! S tem ste izkazali
veliko mero dobrote in posluha za soljudi ter dokazali, da vam je
mar za našo lokalno skupnost. Zahvala gre tudi zdravstvenemu
domu in Damijanu Ločičniku, ki je svetoval pri nakupu ter uporabi
defibrilatorjev. Z njihovo pomočjo se je nabavilo naprave, ki so
enostavne za uporabo in hkrati zelo učinkovite. Prav tako gre
zahvala Območnemu združenju Velenje Rdečega križa Slovenije,
preko katerega so se zbirala sredstva, s čimer se je zagotovila
dobra in transparentna izvedba celotnega postopka.
V zahvalo vsem donatorjem in vpletenim je bila predvidena
izvedba dogodka s slavnostnim prevzemom defibrilatorjev, ki
pa je žal zaradi izbruha epidemije odpadla. Prireditev se bo
izvedla, ko se bo stanje v državi izboljšalo in bodo razmere
to omogočale. Prav tako se načrtuje izvedba izobraževanj
uporabe defibrilatorja za vse zainteresirane, o katerih vas
bomo pravočasno obvestili.
LOKACIJE DEFIBRILATORJEV V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Gorenje: pri vhodu v Kulturni dom Gorenje
Paška vas: na starem gasilskem domu
Šmartno ob Paki: pri vhodu v Osnovno šolo bratov Letonja, ob
bankomatu NLB, v poslovni coni Šmartno ob Paki – na zunanji
steni podjetja MPT, d. o. o., (namestil se bo po koncu del na fasadi
objekta)
Rečica ob Paki: pri baru C1 (zraven Knjigobežnice)

Utrip občine
KAJ JE DEFIBRILATOR IN NJEGOVA UPORABA

Kratko in preprosto navodilo za uporabo na primeru:

Naprava z oznako AED (avtomatski eksterni defibrilator) je
prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca
pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno
zažene in s tem reši življenje. Sestavljena je iz ohišja z baterijo, iz
katerega izhajata dve nalepki – elektrodi. Ima dobro viden gumb
za vklop in proženje električnega sunka in zvočnik, iz katerega
je slišati navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Uporaba
avtomatskega defibrilatorja je varna in enostavna, zato ga lahko
uporablja prav vsak. Sam po sebi aparat še ne rešuje življenj, je pa
izjemno pomemben dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš
in z umetnim dihanjem.

Pred vami se nekdo zgrudi na tla. Kako ukrepati?
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1. Najprej poskrbite za svojo in bolnikovo varnost (da niste
izpostavljeni nevarnosti kot npr. prometu in možnosti, da vas
zbije avto, da pade kaj na vas, …).
2. Obolelega primete za ramena in ga nekoliko stresete ter glasno
ogovorite.
3. Če se ne odziva, preverite dihanje in pulz, če tega ni, glasno
pokličete na pomoč.
4. Sprostite dihalno pot in takoj začnite z zunanjo masažo srca,
ostali očividci naj pokličejo številko 112 in odidejo po avtomatski
defibrilator (AED).
5. Aparat odpremo in sledimo navodilom aparata, ki nas bo
usmerjal skozi postopek oživljanja. Pomembno je, da se zunanja
masaža srca izvaja neprekinjeno do prihoda ekipe nujne
medicinske pomoči. Masažo prekinemo samo takrat, ko nam
aparat naroči da moramo defibrilirati. Umetnega dihanja ni
potrebno izvajati, samo dihalna pot mora biti sproščena.
Pomembno je, da po vsaki uporabi defibrilatorja obvestite upravo
Občine Šmartno ob Paki zaradi preverjanja opreme in njene
dopolnitve.
Pestro in družabno

GLEDALIŠKI VEČERI SO SE PRIJELI
Mateja Potočnik, GPK

V sezoni 2019/2020
smo se člani Kulturnega
društva Šmartno ob
Paki odločili, da oživimo
abonma z gostovanjem
amaterskih gledaliških
skupin. Ker smo v lanskem
letu na oder uspešno
postavili novo predstavo,
tragikomedijo
Evalda
Flisarja Kaj pa Leonardo?,
smo imeli ponovno
KUD Svoboda, Prebold
možnost »izmenjave igre«
z drugimi amaterskimi gledališči, ki svoje abonmaje pripravljajo
na enaki osnovi.
Za ta korak smo se odločili tudi na pobudo naših »starih«, zvestih
abonentov ter drugih ljubiteljev kulture, ki so pogrešali tovrstno
dogajanje v kraju. In je nastalo – tudi novo ime. Abonma smo
poimenovali »Gledališki večeri z Gledališčem pod kozolcem«.
Od novembra 2019 do marca 2020 smo si tako na našem
domačem odru ogledali šest odličnih amaterskih predstav, v
večini komedije. Štirikrat v nedeljo in dvakrat v soboto zvečer smo
gostili gledališke skupine: KPD Josip Lavtižar iz Kranjske Gore, KD
Radeče, KUD Svoboda iz Prebolda, AG »Vrba« iz Vrbja pri Žalcu, KD
bratov Dobrotinšek iz Škofje vasi in kot zadnjo, 8. marca, KD Gornji
Grad. Vsaka predstava je bila posebna, zanimiva in zabavna na svoj
način, za nas gledališčnike pa zagotovo tudi poučna. Zdi se mi
pomembno, da s takšnim medsebojnim sodelovanjem ohranjamo
in širimo kulturo v kraju in dajemo vzgled tudi mladim.
Želela bi poudariti, da organizacija takšnega projekta ni mali
zalogaj. Največjo težavo predstavljajo vnaprej določeni datumi

in medsebojno usklajevanje z drugim društvi, v povezavi z
nepredvidenimi dogodki, kot so bolezen, službene poti in druge
obveznosti amaterskih igralcev, ki delo v gledališču opravljajo poleg
redne službe. Ko moraš enkrat odpovedati že dogovorjeni termin
predstave, včasih tudi tik pred zdajci, so tukaj druge »posledice«. In
zgodilo se je tudi nam. Načrtovani datumi so se iz nepredvidenih
razlogov začeli spreminjati in tako smo meseca januarja ostali
brez predstave, februarja pa smo imeli kar tri. Vendar če nekaj v
določenem trenutkov velja za »slabo«, se lahko v drugem trenutku
pokaže za »dobro«. Ker nekako nismo želeli prestavljati predstav v
pomladni čas, se je izkazalo, da smo z zadnjo predstavo, 8. marca,
še »ubežali« izolaciji zaradi koronavirusa in uspešno zaključili naše
gledališke večere z vsemi šestimi predstavami.
Napovedovati dogodke vnaprej je morda v tem trenutku težko,
ker imamo verjetno vsi misli usmerjene drugam. Če pa nam bodo
okoliščine naklonjene, bomo v KD Šmartno ob Paki nadaljevali
z gledališkimi večeri tudi v sezoni 2020/21. Spremljajte naše
aktivnosti na FB profilu
in na spletni strani
www.kulturaobpaki.si.
Izkoristila bi priložnost
in se na tem mestu
zahvalila vsem članom
GPK, ki ste kakorkoli
pripomogli k uspešni
izvedbi tega projekta.
In
vam,
cenjeno
občinstvo, ker razumete
naš trud in podpirate
našo dejavnost. Za
KD Gornji Grad
podporo in sodelovanje
se zahvaljujem tudi Mladinskemu centru in Občini Šmartno ob
Paki.
Pazite nase in ostanite zdravi … Do našega naslednjega snidenja.
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Pestro in družabno

WILD WEST TOUR 2018 – ZADNJI DEL
Ferek, MK Packenstein
18. dan

19. dan Nedeljsko hokej lenarjenje
Zjutraj štirje najbolj spočiti sedemo v
avto in se odpeljemo na ogled Beverly
Hillsa. Na prvi pogled veliko bolj urejen
del mesta. Čistoča, zelenice in vsepovsod
videonadzor. Sicer me četrt kot takšna
niti ne navduši. Tudi lepota milijonskih
vil je pretežno skrita za ograjami in živimi
mejami.

Mexico & Tijuana

»On the road again ...« Dodge Grand
Caravan je 7 Packov odpeljal proti
200 km oddaljeni mehiški meji. Romči
za volanom, Ferek za navigatorja,
»pijandure« pa stlačene zadaj … Kljub
sobotnemu jutru je promet po 4 do 6
pasovih v eno smer razmeroma gost.
Na ameriški strani parkiramo tik
pred mejo in se v zloglasno Tijuano
odpravimo peš. Baje je to eno izmed
najnevarnejših mest na svetu, kjer
letno pobijejo cca 1400 ljudi! Ob
prečkanju meje sem najprej dobil
občutek, da sem nekje v pozabljenem delu Balkana. Svinjarija,
brezdomci, pohabljenci, otroci ... Vse prosjači. Potem se počasi
pojavijo prve trgovine, lekarne z vsemi mogočimi dovoljenimi in
prepovedanimi zdravili ter močna dentalna medicinska ponudba.
Američani si očitno tukaj na veliko popravljajo zobe in posel
seveda cveti.
Močno oborožene policije v avtomobilih in na motorjih je polno
povsod, peš pa po ulicah niti ne patrolirajo. Sicer je pa glavna
ulica Zone Rio nekakšna kombinacija »mehiške kavbojke«, naše
»Arizone« in kakšne kulinarične ulice nekje v Bosni.

mexican jukebox«.

Sprehodimo se po
celotni dolžini Ria,
»pasemo firbce« po
trgovinicah in se ob
dveh rundah »Coron in
margarit« odpočijemo
na terasi bara. Birt
nam časti še rundo
tekil, privoščimo pa
si tudi originalni »live

Razvajanje nadaljujemo v restavraciji, kjer si privoščimo tipične
mehiške rakce, hobotnico, steake s tortiljami in omakami. V
bajkerskih lajbičih z napisom Slovenija smo seveda atrakcija
povsod, radovednost vzbudimo tudi pri policistu. Zapravljamo za
klobuke, tekile, spominke, potem pa sprehod nazaj preko meje.
V zgodnjem mraku
vozimo nazaj po
prepolni avtocesti.
Postanek opravimo
pri
ameriškem
veletrgovcu
Valmartu,
da
obnovimo zaloge.
Ko se bližamo L.A.ju, se veličina velemesta pokaze že cca 70 km pred ciljem. S tem
mislim na neprekinjeno urbano poselitev, ki ji ni videti konca.
Zvečer parkiramo v garaži našega stanovanja in dan zaključimo z
druženjem ob okušanju tekile.

Potem se odpeljemo proti domovanju
lastnika vozila, da zaključimo najem. Ker
smo slabo uro pred dogovorjeno predajo,
mu preko aplikacije Turo pošljem več
sporočil, a njegovega odziva ni. Avto parkiramo ob pločnik, tik
pred vhodom v njegovo garažo. Malo še počakamo in ker se ne
javi, avto poslikamo, ključe skrijemo pod pokrovček za gorivo (kot
tudi on prakticira) in
stopimo na bus proti
centru. Napaka! Čez
20 minut nam pošlje
sporočilo, da je dobil
listek za napačno
parkiranje! Teži do
onemoglosti,
zakaj
smo avto kar pustili in
to skoraj uro pred iztekom najema.
Seveda mu dokazujem, da smo ga skušali kontaktirati itd. in da
zagotovo blefira glede kazni. Zanimivo, da višine kazni sploh ne
omeni (če jo je sploh res dobil). Potem se naveličam. Če bo kaj
hotel iztržiti, bo itak moral preko aplikacije dokazati, da je res
dobil kazen in to točno v tistih 20 minutah med našim odhodom
in njegovim prihodom.
Turo ima eno od naših
kreditnih kartic in
kazen se nam bo najbrž
zaračunala. Če se to
ne zgodi, je Gruzijec
blefiral. Vrnemo se
v apartma in dan
preživimo ob bazenu,
jacuzziju in roštilju.
Proti večeru pospremimo naša dva hokejska navdušenca, Aleša in
Romčija, do bližnjega Staples centra. Kingsi, s Kopitarjem na čelu,
se bodo pomerili z Red Wingsi iz Detroita. V lajbičih in s Slovensko
zastavo smo pred centrom takoj poznani vsem. Navijači Kingsov
vedo za Kopitarja in Slovenijo, to se takoj vidi. Počakamo, da
vstopita. Ob natančnem osebnem pregledu pa jima vnosa
slovenske zastave ne dovolijo.
Na kratko se sprehodimo še po centru, kjer na nedeljski večer
vrveža ni. Zvečer pa v apartma, pred kamin, v klubski del, na
razglabljanje o vtisih ter »chat« z domačimi, ki jih vedno bolj
pogrešamo.
Prenos tekme smo si ostali ogledali na TV-ju. Med samim
prenosom pa so na glavnem zaslonu v Staples centru prikazali
tudi našo fotografijo s slovensko zastavo, saj nas je nekdo posnel
pred vhodom. Zmaga Kingsov 4 : 2, za uvodno vodstvo je poskrbel
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naš rojak. Tako smo športno zaključili naše nedeljsko popoldne.
20. in 21. dan

Pohajkovanje in zamuda

Zadnja dva dneva sta minila ob pohajkovanju po centru mesta,
razvajanju v našem privat wellnessu, zapravljanju preostalih
cekinov, obračanju reber na
žaru in pitju piva.
L.A. je nekoliko drugačen od
San Francisca, predvsem smo v
centru opazili manj brezdomcev
in večernega »grupiranja«
mladoletne rap scene. Morda
teh 6 dni nismo živeli v pravi
četrti. Bili smo v bolj prestižnem delu »downtown centra«,
streljaj od Staplesa in nekaj ulic stran od italijanske ter mehiške
nakupovalne četrti. Kitajci so itak povsod zraven. Malo naprej, res v
strogem središču, v senci stolpnic, pa se širi draguljarsko-zlatarska
četrt. Ves ta del nam je bil v dosegu polurnega sprehoda, stanovali
smo res na odlični lokaciji.
Cene oblačil in spominkov
so v teh trgovinah smešno
nizke. Več kot polovico
nižje od tistih v turističnih
predelih. Dobi se pa vse
mogoče, opremljeno z
emblemi in znaki iz vseh
predelov Amerike.
Priznam, da nam je malo
že dolgčas in lotimo se tudi preračunavanja cene našega izleta, do
zadnjega centa. Zanimivo, da to vprašanje številne sledilce na FB
tudi najbolj mori.
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pogrešal, oziroma kje opevana
»Amerika«
zaostaja
za
Slovenijo: sociala tu ne deluje,
paradižnik in druga zelenjava je
kljub poletju plastična in brez
okusa, DAB signala v avtu »še
niso vzeli«, FM in mobitel signal
pa »vlečeta« le okoli bolj poseljenih območij – v puščavi ni šanse
koga poklicat. Ljudje se brigajo samo zase in so kljub odprtosti,
prijaznosti in želji po uslužnosti popolnoma nevedni in nemočni
že pri vprašanjih o sosednji ulici. Hrana ima pretežno podoben
okus, sploh meso, ki mora biti sladko. Okolje je zamazano, smeti in
smrad po urinu so pogosti tudi v strogih centrih mest. Pa ljudje so
res lepo rejeni, precej preveč ...
Vse to velja za
predele, ki smo
jih videli mi. Živel
tu zagotovo ne
bi. Bi se pa do
onemoglosti vozil z
motorjem, tega pa
ne bi zmanjkalo. In
spet bom v težavah,
ko se vrnem nazaj. Kam se še sploh splača zapeljat? Po vseh
mojih letošnjih spoznanjih je namreč Balkan obupen, Jadranska
magistrala zanič, Avstrija preposeljena, ostalo pa predaleč ...
Varčevali bomo torej za bodoče letalske karte in daljne destinacije,
doma pa gojili le bajkerski del motoscene.
Napišem še stroškovni pregled potovanja in »test Goldwinga po
Ferekovo«, sicer se pa javim z nove daljne avanture v naslednji
sezoni.
KOLIKO NAS JE STALO IN KAKO SMO ŽIVOTARILI

Glede TURO »lekcije« nas zviti Gruzijec preko aplikacije še vedno
terja za 72 $ parkirne kazni. Če mu bo uspelo dokazati, da je »listek«
dobil med 8:09 in 8:27, kolikor je minilo med sporočiloma o našem
odhodu in njegovi najdbi kazni, bomo to seveda plačali. Če bi
počakali te pol ure pri avtu, pa se nam to ne bi zgodilo. Kakorkoli
že, še pred odhodom nas iz aplikacije obvestijo, da lastnik vozila ni
predložil nobenih dokazil o plačilu kazni. »Nateg« Balkancev mu
torej ni uspel.
Ob obilnem zajtrku v apartmaju premlevamo posledice
napovedane 4-urne zamude leta iz LAX-a. V Münchnu bomo
torej zamudili letalo za Trst. Pa se ne sekiramo preveč. Zvečer
leti Lufthansa še enkrat v Trst, Ljubljano, Zagreb in 7 potnikov se
že nekam stlači. Pa zaradi več kot 3-urne zamude nam pripada
še dodatni obrok na letališču in 250 € odškodnine. Na koncu je
končna zamuda v Trstu znašala preko 6 ur in vsak si je prislužil 600
€ Lufthansine odškodnine.
V vsakem primeru
čez par ur zapuščamo
apartma in se z
metrojem odpeljemo
proti LAX-u. Jutri bomo
že doma.
Mogoče še namečem par opažanj, kaj sem na tem potovanju

MAJ, JUNIJ 2020

8

Pestro in družabno

Poglejmo zdaj stroške in dejstva naše 21-dnevne avanture. Naš
moto se je glasil: za čim nižjo ceno si privoščit in videt čim več,
vsekakor pa vse, kar agencije ponujajo.
Najprej nekaj dejstev, ki so naše potovanje zagotovo naredila
ugodnejše od agencijske ponudbe. Potovalo nas je sedem. Karte,
skupaj z zavarovanjem, smo nabavili 9 mesecev prej preko agencije
STA Ljubljana, za ugodno ceno, primerljivo s skyscannerjem.
Prednost pa je gotovo ta, da imaš podporo s strani agencije, če
bi šlo kaj narobe ali bi bilo potrebno kakšno posredovanje. Poleg
tega na skyscannerju in podobnih platformah navadno niso
vključene prtljaga in razne takse. Za 15 dni smo najeli 3 Goldwinge
(strošek sta si delila 2) in enega Triumpha (strošek samo od enega)
pri Michaelu – Biker West; ter osebni avto Mazda 3 (vsak je plačal
1/7) pri Hertzu. Na
Goldwingih sta se
menjala po 2 bajkerja
vsak drugi dan. Trije
torej izmenično na
Goldwingih oziroma
v Mazdi 3, Aleš pa
sam, vseskozi na
Triumphu America.
Pa za 2 dni smo preko
aplikacije Turo najeli
7-sedežni kombi za Mexico. Vse nastanitve smo sproti, oziroma za
dan naprej, rezervirali preko portala Booking. Šlo je za sobe s po
dvema zakonskima posteljama in kopalnico, torej v eni smo spali
štirje, v drugi trije. Jedli smo 2-krat dnevno. Zajtrk, ki je navadno
bil že v ceni ali »iz
trgovine«, in obilna
krepka
večerja,
oziroma
pozno
kosilo ob prihodu
na vsakodnevni cilj.
4-krat smo koristili
žar, sicer smo jedli
v restavraciji ali v
delikatesi
trgovine.
Vmes smo prežvečili kak manjši prigrizek. Spili smo veliko.
Predvsem piva. Res veliko, ker je bilo prvih 10 dni precej vroče.
Cene so nekako primerljive z našimi, morda malo višje. Več kot
2-krat dražji je le alkohol v gostilnah in cigarete. Bencin je cenejši.
Še posebej v Utahu in Arizoni je cena smešna. Obiski nacionalnih
parkov so plačljivi (cca 30 $ na vozilo/park), zato se splača nabaviti
kartico Annual Pass, ki velja 2 leti in omogoča brezplačen vstop
v vse ameriške parke. Kartica stane le 80 $ in velja za osebni avto
in vse osebe, ki so v njem ali za 2 motorja s po 2 potnikoma. Mi
smo imeli 2 kartici in smo seveda goljufali. Kadar z avtom ni bilo
treba skozi park, smo se vsi nabasali na motorje in avto pustili
zunaj. Če pa je šla cesta skozi park, so se skozi rampo najprej
zapeljali vsi štirje motorji (z dvema karticama), potem pa se je
eden vrnil in prinesel kartico še za avto. Pri obisku cca 5 parkov si
izračunajte, koliko smo privarčevali. Kartice se seveda lahko podari
dalje, tudi mi smo eno dobili na tak način. Ker smo klub, smo vse
nočitve, hrano, pijačo in storitve, ki smo jih koristili vsi, plačevali iz
skupne blagajne. Nekateri smo si privoščili še dodatna razvajanja:
helikopter, ladjica, kockanje, spominki, oblačila. Znatno dražje je
bilo potovanje za kadilce (škatlica cca 9 €).
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Stroške na osebo povzemam na sledeč način:

•
•
•
•
•
•

21 dni, cca 3400 milj + Mexico.
Aviokarta z zavarovanjem odpovedi: 460 € (STA,
Lufthansa: Trst–München–LAX in enako nazaj), 21 kg
prtljage + kabinski kovček.
Motor Honda Goldwing 1/2 za 15 dni: 750 € (1500 € po
motorju za 15 dni).
Gorivo 1/2: 124 € (248 € za 5600 km po motorju).
Skupni stroški, vse ostalo v opisu navedeno: 1380 € po
osebi.
Najem Mazde 3 za 15 dni s polnim zavarovanjem,
neomejenimi km in 5 šoferji je stal 1200 €.

Najmanj zapravljivega potnika je torej pri nas vse skupaj stalo
točno 2714 €. Tisti bolj zapravljivi pa smo s helikopterjem nad
Koloradom, ladjico v Long Beachu, spominki, klobuki, oblačili,
tekmo Kingsov itd. pristali na maksimalno 3100 – 3300 €. V eni
ali drugi cifri je torej zajeto absolutno vse, tudi kombi transfer na

liniji Velenje–Trst. VSE! Zdaj pa primerjajte to s ponudbo agencije
in vsemi potrebnimi doplačili, ki jih njihova ponudba ne vključuje:
hrane, pijače in spominkov, nato preračunajte, če se splača malo
potruditi, pobrskati po netu, preštudirati zemljevide in izlet
načrtovati v lastni režiji. Morda še to. Avto je vedno vozil spredaj.
Posadka v sestavi šofer, navigator in fotograf (to mislim dobesedno
in čisto resno) pa so imeli resnično dovolj dela za tekočo in varno
vožnjo. Navigirali smo z brezplačno aplikacijo Here We Go, karte
smo naložili na telefon in izkazala se je za odlično. Zadaj so se
preganjali 4 motorji, na katerih se je preprosto uživalo, brez
kakršnihkoli skrbi z navigacijo in podobnim. Tudi večina prtljage
je bila v avtomobilu, tako da smo se na motorjih lahko brezskrbno
posvečali vožnji. Zgolj v razmislek. Potovanje bi bilo sicer še
cenejše, če bi na motorju bila po 2, a potem je problem prtljaga,
teža itd. Prav tako se štirje v avtomobilu ne bi udobno počutili.
Naš razpored je bil kljub nekoliko višji ceni torej optimalen.
Srečen začetek sezone in korajžno novim moto avanturam naproti
– ko bo trenutna situacija za nami!

Pestro in družabno

OBČNI ZBOR AMD DRUŠTVA LJUDSKE TEHNIKE
E. Šterbenk, J. Žagar

Marof Mladinskega centra smo dodobra napolnili.
Glede na izkušnje s prostorsko stisko v naših klubskih prostorih
prejšnja leta smo letošnji občni zbor organizirali in speljali v
Mladinskem centru. Kljub bistveno večjemu prostoru smo zasedli
večino sedežev, saj naše društvo raste in pridno dela. Letošnja
skupščina je bila posebna tudi zaradi pomembnih gostov, ki so
nas počastili s svojo prisotnostjo. V imenu Občine Šmartno ob
Paki je prišel podžupan Janko Avberšek. Slovensko veteransko
avto-moto zvezo je zastopal predsednik Franci Škrjanec, ki se
je pripeljal iz Središča ob Dravi, Avto-moto zvezo Slovenije je
zastopala gospa Anita Drev, pridružili so se nam tudi predstavniki
šmarških društev: Boža Polak iz turističnega, Marko Rosenstein
iz konjeniškega, Društvo vinogradnikov je zastopal predsednik
starodobniške sekcije Danilo Pokleka.
Predsednik Danilo Arčan je spregovoril o delu v letu 2019
in poročilu kar ni in ni bilo konca. Društveni muzej je prav
gotovo največja lanskoletna pridobitev. Odprli smo ga v okviru
tradicionalnega julijskega Pilihovega memoriala, ki je poleg tega
prinesel še dve novosti – domače manekenke so prikazale kulturo
oblačenja zadnjih sedmih desetletij, člani Društva vinogradnikov
pa so sodelovali s pokušino svojih kakovostnih vin. V okviru
prometnega in tehniškega izobraževanja smo sodelovali v akciji
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AMZS 356 dni (varnost
pešcev v prometu skozi
vse leto) in varna pot
v šolo. Pripravili smo
tečaj za osvežitev znanja
starejših
voznikov
vključno s šolo varne
vožnje na Vranskem.
Šli smo na strokovno
ekskurzijo v Prlekijo, kjer
smo si ogledali muzej
starodobniškega društva
Predsednik SVAMZ Franci Škrjanec je
Stara
Gora in edini
poudaril, da smo eno uspešnejših društev
delujoči mlin na veter
v zvezi.
pri nas. V sodelovanju z
avtošolo Relax smo znova začeli s tečaji za voznike motornih vozil.
S svojimi starodobnimi vozili smo se dvakrat odpeljali v Center
varne vožnje na Vransko in se udeležili 110. obletnice AMZS ter
sodelovali na 20. obletnici zveze SVAMZ. Bogato sezono smo
zaključili s tradicionalnim kostanjevim piknikom in z novoletnim
srečanjem.
Za takšnimi uspehi vedno stojijo zaslužni posamezniki in vodstvo
jih je opazilo ter podelilo 14 priznanj in 6 posebnih priznanj –
stenskih ur, ki jih je izdelal priznani steklar Sandi Ocepek. Po
sprejetju poročil je predsednik predstavil načrte za 2020, ki so
se že začeli odvijati, saj postaja naš muzej tudi središče kulturne
dejavnosti, tako da za letos poleg Pilihovega memoriala in drugih
tradicionalnih prireditev načrtujemo še kar nekaj novih dogodkov
in dejavnosti. Po zaključku uradnega dela so prisotne pozdravili
gostje, ki so naše delo vsi po vrsti pohvalili in nam zaželeli obilo
uspehov tudi v bodoče. Trenutno se večina zadev dogaja na spletni
strani, ki smo jo tudi že uspeli postaviti. Mi smo pripravljeni za
nove izzive, a je veliko
odvisno od razvoja
epidemije, ki nas vse
pesti.
Posebna darila, stenske ure, je dobilo
šest članic in članov, tri pa smo namenili
našim podpornikom.

NE ZAMENJAJMO ČEMAŽA S ŠMARNICO ALI Z JESENSKIM PODLESKOM
Boža Polak, TD Šmartno ob Paki

Prihaja čas nabiranja čemaža in zelo pomembno je, da ga ne zamenjamo z jesenskim podleskom ali s šmarnico. Najbolje je, da si razlike
zapomnimo po razvrščenosti listov. Pri čemažu je vsak list na dolgem peclju in ima svojo čebulico. Medtem ko se listi pri jesenskem
podlesku držijo skupaj in vsi rastejo iz enega gomolja. Za šmarnico pa je značilno, da ima dva lista, ki se od okroglega stebla ločujeta
v zgornjem delu.
		
		

Čemaž						Jesenski podlesek				Šmarnica
(slike vir: www.gosavstvo.si)
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TABORNIŠKO PREŽIVLJANJE ČASA DOMA
Urša Irman

Letošnjo pomlad si bomo poleg prijetnih toplih dni ter cvetočih
dreves zagotovo najbolj zapomnili po skupni nalogi – ravnati
skrbno in odgovorno ter ostati doma. Drugačen ritem življenja
se občuti na vsakem koraku našega vsakdana, zato smo se
dani situaciji skušali prilagoditi tudi mi, taborniki. Kljub temu
da šolarjem domača karantena ne prizanaša, lahko dolgčas
velikokrat kvari sproščeno vzdušje. V želji da bi se to zgodilo čim
manjkrat, smo združili moči ter za naše tabornike pripravili nekaj
taborniških pa tudi nekaj malo manj taborniških kratkočasnih
dejavnosti, ki jih lahko ob sončnih popoldnevih počnejo doma.
Na temo ustvarjanja, znanosti, preživetja v naravi, kuhanja, kulture
in zgodovine smo posneli krajše posnetke, ki so na voljo na naši
Facebook in spletni strani pod skupnim naslovom Resno, hecno,
poučno. Raziskali smo, kaj je pljučnik in kako iz njega skuhati čaj
ter kako nekoliko drugače pobarvati pirhe in z velikonočnimi
origamiji okrasiti stanovanje. Z nekaj znanja iz kemije smo
pričarali lava lamp ter se spomnili, kako kljub zaprtim knjižnicam,

UČENCI, DIJAKI, MATURANTJE
Amadeja Koren

Poučevanje in učenje je v zadnjih tednih dobilo povsem novo
obliko. Marsikdo se ob tem sooča s težavami, ki jih ne zmore
premostiti sam. Ena od možnosti, kako si pomagati, je obisk nove
spletne strani Razlagamo.si, ki je nastala v sodelovanju treh
mariborskih fakultet (Fakultete za naravoslovje in matematiko,
Pedagoške fakultete in Filozoske fakultete) kot odgovor na nastalo
situacijo z namenom medsebojne pomoči pri izobraževanju na
daljavo. Če se vam torej zatakne pri razumevanju enačb in neenačb,
srednjega veka ali 2. Newtonovega zakona, skočite na omenjeno
spletno stran, izberite predmet in razred ter si oglejte posneto
razlago vašega problema. Če snovi, ki vam povzroča preglavice, ni
med naloženimi, je na voljo individualni pogovor s prostovoljcem,
ki vam bo skušal pomagati. Na strani najdete zbrana interaktivna
gradiva za vse predmete v OŠ in SŠ ter podporno komunikacijo ob
težavah učečega.

Mladarije

galerijam in muzejem preživeti prosti čas kulturno. Malce za šalo
in malce za res smo posneli tudi Resno hude poročile, seveda
pa želimo nove poučne in kreativne vsebine objavljati tudi v
prihodnje. Vabljeni k ogledu posnetkov!

odlomke iz izbranih del. Poudarek je na izbranih literarnih
odlomkih, se pravi na estetskem vtisu, ki ga dobi poslušalec. Vse
odlomke namreč interpretirajo dramski igralci in igralke, spremno
besedo, ki jo pripravijo profesorji, pa berejo radijski napovedovalci
in napovedovalke. Povezava: ars.rtvslo.si/oho-literatura/
Kako se doma pripravljati na maturitetni esej?
Marec in april sta, kar zadeva maturo, ključna predvsem za priprave
na maturitetni esej, zato vam na radiu Prvi ponujajo nekaj koristnih
napotkov, kako se za prvi del splošne mature pripravljati od doma.
Tematski sklop letošnjega maturitetnega eseja je namreč V svetu
Cankarjeve dramatike, obvezna besedila pa so 4 Cankarjeva
dela: Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini
šentflorjanski in Hlapci. Oddaji, v kateri nasvete deli profesorica
slovenščine Katarina Torkar Papež, dr. Primož Vitez pa oriše čas, v
katerem je Ivan Cankar ustvarjal in deloval, lahko prisluhnete na:
radioprvi.rtvslo.si/2020/03/gymnasium-201/.
Za pomoč pri pripravi na esej iz slovenščine bo Televizija Slovenija
v naslednjih tednih v program umestila Cankarjeva dela. Ciklus

Domače branje v času epidemije
V času, ko so šole zaprte, je velik del srednješolskega domačega
branja dosegljiv na spletni strani radia ARS (3. program Radia
Slovenija).
V sklopu Oh, literatura – O, literatura! lahko najdete izbrana dela
iz svetovne in domače književnosti, kot so Tujec, Samorastniki,
Dogodek v mestu Gogi, Na klancu … Oddaje so namenjene dijakom
in profesorjem ter vsem ljubiteljem literarne klasike. Ujemajo
se s šolskim kurikulom in vsebujejo tudi razlage, ki povezujejo
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filmov, namenjenih letošnjim maturantom, bo na ogled na TV SLO
2. Naslednjega iz cikla si bo moč ogledati v sredo, 29. aprila, ob
21:00, in sicer TV-priredbo gledališke predstave Hlapci. Sledila
bosta še dokumentarna filma Lepa Vida ali film o hrepenenju (ni
drama tematskega sklopa; 6. maj 2020, 21:05) in Tisoč ur bridkosti
za eno uro veselja (13. maj 2020, 21:05).
Dragi maturantje in vse učeča se mladina, želimo vam, da
prihajajoče dneve preživite čim manj stresno in jih izkoristite za
utrjevanje in nabiranje novega znanja, predvsem pa vam želimo,
da ostanete zdravi!

Mladarije
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ŠOLA NA DALJAVO
Katarina Čokl

Ko tole pišem, smo že sredi petega tedna pouka na daljavo.
Zaenkrat še ne vemo, kdaj bi se lahko vrnili nazaj v šolo, a si vsi
želimo, da bi to bilo čim prej. Do takrat pa bomo morali potrpeti
in vztrajati pri delu ter učenju na daljavo. Vsi skupaj smo na poti
nečesa novega in nepredvidljivega. Z izobraževanjem na daljavo
pa se trudimo, da smo ostali povezani.
Iz dneva v dan naši učenci dokazujejo, kako samostojni, vztrajni
in odgovorni znajo biti. Zato je potrebno pohvaliti vse, ki se zares
trudijo pri tej obliki dela in učenja, ki ni enostavna, saj zahteva
dobro organizacijo in samodisciplino. Čeprav sicer pričakujemo,
da bosta začetni zagon in navdušenje nad poukom na daljavo
pričela upadati, pa vendarle ne smemo dovoliti, da bi naše delo
postalo polovično in znanje neosvojeno. Sedaj je zelo pomembno,
da ohranimo kakovost znanja, saj je to garancija za uspešno delo
v naslednjem šolskem letu. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
tudi vsem staršem in skrbnikom, ki ste na nek način prevzeli nase
vlogo učiteljev in motivatorjev, da spodbujate ter pomagate
svojim otrokom na najboljši možen način.
Da bi ob vsem tem vsi malo »zadihali«, pa smo začeli izvajati tudi
dneve dejavnosti. Kljub temu da se morda komu zdi, da gre glede
na navodila za to veliko časa, je treba poudariti, da gre v prvi vrsti
za malo odklopa od učne snovi in da si lahko vsak organizira čas,
namenjen določenim aktivnostim dneva dejavnosti, po svoje.
Prav je, da učenci širijo svojo splošno razgledanost v sklopu
kulturnih in naravoslovnih dni, urijo svoje ročne spretnosti
v sklopu tehniških dni, medtem ko so športni dnevi odlična
priložnost, da se tudi dobro razmigajo in poskrbijo za svoje telo.

ŠOLA NA DALJAVO
Joj, kakšen dolgčas doma!
Razmišljam, kam bi s prijatelji odšla.
Ker se je koronavirus pojavil,
ki vse bo ob pamet spravil.
Še šolo so zaprli
in vse je tako,
kot da bi se vsi nekam udrli.
Zdaj pred računalniki čepimo,
upamo, da vsaj nekaj naredimo.
Saj res, da testov rešeni smo vsi,
a kaj sledi, ko vrnemo se mi?
Vsi upamo na ves glas,
da čimprej pride nazaj tisti čas,
ko bomo v šoli sedeli
in se spet super imeli.
Tiana Romih, 7. b

Ostanite zdravi in ne koronajte ga!

SPOMINI NA PUSTNI ČAS
Nika Drev, DPM Šmartno ob Paki

V nedeljo, 23. februarja 2020, smo člani Društva prijateljev
mladine Šmartno ob Paki organizirali otroško pustno maškarado.
Maškare smo se zbrale ob 15. uri pred Kulturnim domom Šmartno
ob Paki, od koder smo se najprej odpravile na pustno povorko.
Ves čas nas je spremljala odlična glasba, za katero sta poskrbeli
Duo Opala in domačin Matej s harmoniko. Tako so nas lahko videli
in slišali skoraj vsi krajani. Ob tem smo se zelo zabavali in smejali.
Pustno rajanje smo nadaljevali v Kulturnem domu, kjer smo lahko

zaplesali ob veselih ritmih domače glasbe. Za vse obiskovalce smo
pripravili tudi pustni srečelov s simpatičnimi dobitki in slastne
krofe, ki so se kar stopili v ustih. Nagrajene so bile vse maškare, ki
jih je bilo okoli sedemdeset. Prav posebno nagrado pa je prejela
najbolj izvirna družinska maska – pavi.
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ZAKLJUČEN JE FOTONATEČAJ #OSTANIDOMA
Amadeja Koren

Nekje sredi marca nam je življenje ponudilo priložnost, da
se posvetimo dejavnostim, za katere nam je v hitrem tempu
življenja zmanjkovalo časa, oziroma se pričnemo ukvarjati z
novimi, drugačnimi. V MC Šmartno ob Paki smo zato razpisali dva
nagradna natečaja, fotografskega in literarnega (ta še traja).
Na fotografskem natečaju na temo #OSTANIDOMA so lahko
sodelovali vsi, ki se tako ali drugače ukvarjajo s fotografiranjem
ali pa so zaradi nastale situacije pri sebi odkrili nove spretnosti in
zanimanja. Prav tako za sodelovanje ni bil potreben profesionalni
fotoaparat, vključeni so bili tudi tisti, ki so čisto mimogrede z
mobilnim telefonom posneli izvrstno fotografijo.
Natečaj je potekal od 24. marca 2020 do vključno ponedeljka,
13. aprila 2020. Sodelujoči so lahko svoje fotografije poslali po
e-pošti ali pa so jih objavili na družbenih omrežjih Facebook in
Instagram. Prejeli smo 8 fotografij, izmed katerih sta najboljšo
izbrala fotografa, s katerima MC Šmartno ob Paki redno sodeluje,
Martina Hrastnik in Rok Rakun.
Z veseljem sporočamo, da je na natečaju zmagala fotografija
Čebelice, katere avtorica je
PIJA LESNJAK!

Ne sme mimo vas
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Njena fotografija že krasi tokratno naslovnico glasila ŠOP.
Ocenjevalca Martina in Rok sta se strinjala, da je fotografija
tehnično zelo dobra, pohvalila sta uporabo odprte zaslonke
in velike goriščne razdalje za zameglitev ozadja. K oceni so
pripomogle tudi lepe barve in linije, ki pripeljejo gledalca do
čebel, ki so glavna točka naše pozornosti. Fotografija je lepa tudi
vsebinsko.
Pija bo za nagrado prejela darilni bon za profesionalno
fotografiranje v vrednosti 110,00 €. Nagrado podarja podjetje
Medija Les. Avtorici zmagovalne fotografije iskreno čestitamo,
zahvaljujemo se tudi vsem ostalim sodelujočim.

Pestro in družabno

DRUŽENJE OB KUHANJU OD DOMA
Boža Polak, TD Šmartno ob Paki

Turistično društvo Šmartno ob Paki že nekaj let pripravlja
tradicionalno nedeljsko druženje ob kuhanju jedi v kotlih. Tudi
za letos je bilo načrtovano druženje ob pripravi enolončnic in
štrukljev. Žal zaradi nastale situacije to ne bo mogoče. Odločili
smo se, da v ŠOP-u objavimo recepte nekaterih jedi, ki smo jih
pripravljali v preteklih letih.

- JEDI NA ŽLICO Enolončnice so ena najstarejših jedi, ki jih poznajo po celem svetu.
Včasih so jih kuhali v krušnih pečeh. Kmetje so, preden so odšli na
delo v gozd ali na njivo, dali v lonec različno zelenjavo, dišavnice in
malo mesa. Lonec so pokrili in ga dali za več ur v krušno peč. Pozno
popoldan ali zvečer, ko so se vrnili domov, je bila jed skuhana. To
je bila zelo aromatična in okusna jed. Francozi pravijo, da je vsaka
jed, v kateri stoji žlica, enolončnica
CHILI CON CARNE
SESTAVINE: 1 čebula, polovica pora, 2 stroka česna, 2 rdeča čilija,
oljčno olje, 40 dag paradižnikovih pelatov, 40 dag mlete govedine,
2 žlici paradižnikove mezge, 1 žlička timijana, sol, kajenski poper,
1 žlička mlete kumine, malo črnega popra, 1 žlička limoninega
soka, 1 dl goveje juhe, 25 dag rdečega fižola iz pločevinke (brez
tekočine), pol šopka sesekljanega peteršilja.
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SVINJSKI ŽELODČKI S PRŠUTOM
SESTAVINE: 80 dag kuhanih svinjskih želodčkov, 10 dag pršuta,
oljčno olje, 1 žlička paradižnikove mezge, 1 žlička rdeče paprike,
1 čebula, 2 stroka česna, 2 korenčka, 2 korenini peteršilja, 1 vejica
zelene, lovorjev list, 1 vejica timijana, sol, poper, 2 dl goveje juhe,
1 dl belega vina, žlica in pol drobtin ali moke, 5 dag naribanega
parmezana.
PRIPRAVA:
- Čebulo in česen drobno sesekljamo, peteršiljevo korenino
drobno naribamo.
- Pršut narežemo na tanke rezine.
- Korenček posebej skuhamo do mehkega in še iz toplega
naredimo pire.
- Na olju prepražimo čebulo, česen in peteršiljevo korenino.
- Dodamo rezine pršuta in narezane želodčke ter vse dobro
prepražimo.
- Dodamo paradižnikovo mezgo, mleto rdečo papriko,
timijan, zeleno, lovor, solimo in popopramo.
- Zalijemo z govejo juho in vinom in v pokriti posodi pri
nizki temperaturi kuhamo, da so vampi mehki, omaka pa
dovolj gosta.
- Na koncu (ne kuhamo več) omako zgostimo s korenčkovim
pirejem in drobtinami ali moko.
- Jed postrežemo vročo in bogato posuto s parmezanom
in sesekljanim peteršiljem.
GOLAŽ

PRIPRAVA:
- Čebulo olupimo in drobno sesekljamo.
- Por operemo, očistimo in narežemo na tanke kolobarje.
- Česen olupimo in sesekljamo.
- Čili razpolovimo, odstranimo seme in drobno narežemo.
- Paradižnik narežemo na drobne kocke.
- Čebulo prepražimo na vročem olju; dodamo mleto meso
in dobro zmešamo, da ne nastanejo grudice; vse skupaj
dobro prepražimo in dodamo por, na kocke narezan
paradižnik, paradižnikovo mezgo, timijan in čili.
- Začinimo s česnom, soljo, kajenskim poprom, kumino,
črnim poprom in limoninim sokom; dolijemo govejo juho
in počasi kuhamo pol ure.
- Dodamo odcejen fižol in kuhamo še nadaljnjih 20 minut.
- Potresemo s peteršiljem, serviramo in zraven ponudimo
kruh.

SESTAVINE: 1 kg bočnika, 25 dag čebule, 3 stroki česna, ½ rdeče,
½ rumene in ½ zelene paprike, olje, 1 žlička mlete paprike, 1
žlička paradižnikove mezge, 4 lovorjevi listi, 5 zdrobljenih brinovih
jagod, 1 žlička kumine, 1 žlička majarona, 1 žlička pehtrana, 1
žlička luštreka, timijan, kajenski poper, 2 feferona, mlet poper, 1
korenček, pol stebla pora in belušne zelene, 3 paradižniki (pelati),
2 l goveje juhe, sok 1 limone, 5 žlic belega vina, ½ sladke smetane.
PRIPRAVA:
- Bočnik narežemo na srednje velike kocke.
- Čebulo in česen drobno narežemo.
- Por narežemo na tanke kolobarje, zeleno na majhne
kocke, korenček pa naribamo.
- Papriko narežemo na nekoliko večje kose; paradižnik
narežemo na manjše kocke.
- Vse dišavnice drobno sesekljamo.
- Na vročem olju prepražimo čebulo in por, dodamo
MAJ, JUNIJ 2020
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narezan paradižnik, paradižnikovo mezgo, mleto papriko
in takoj zalijemo z govejo juho.
Zavremo in dodamo meso, nato pa dodamo vse začimbe
in zelenjavo, razen soli in sveže paprike.
Dobro premešamo in kuhamo približno 1,5 ure (da je
meso mehko).
Iz juhe poberemo meso, omako pretlačimo s paličnim
mešalnikom.
Dodamo meso ter svežo papriko in kuhamo še nadaljnjih
10–15 minut.
Golaž obogatimo s sladko smetano.

PASULJ
SESTAVINE: 30 dag belega fižola (tetovca), 40 dag prekajene
mesnate svinjine, 2 čebuli, 2 stroka česna, 2 dag paradižnikove
mezge, zelen peteršilj, 1 korenček, 1 korenina peteršilja, 1 lovorjev
list, sol po potrebi, 1,5 l vode, 2 veliki žlici ajvarja ali 1 sveža rdeča
paprika, noževa konica mlete kumine, 1 žlica moke za prežganje,
3 žlice Evo za srbski pasulj (varianta: 1 žlica sladke ali pekoče
paprike).
PRIPRAVA:
- Fižol dobro operemo in namočimo čez noč.
- Vodo odlijemo in nalijemo svežo hladno vodo, kuhamo,
da fižol in meso zavreta.
- Vodo odlijemo, prilijemo svežo vodo in ponovno zavremo.
- Vodo zopet odlijemo in dodamo svežo hladno vodo in
počakamo, da fižol in meso ponovno zavreta.
- Ko zavre tretjič, dodamo očiščeno papriko ali ajvar,
olupljen korenček in korenino peteršilja, lovor, sesekljano
čebulo, kumino.
- Čebulo in česen drobno sesekljamo, korenino peteršilja
in korenček ostrgamo in kuhamo cela.
- Ko sta fižol in meso skoraj kuhana iz juhe poberemo
papriko, korenje in peteršilj ter to zmeljemo s paličnim
mešalnikom in dodamo k fižolu.
- Iz juhe poberemo tudi meso ter ga narežemo na večje
kose.
- Olje segrejemo, prepražimo moko, dodamo strt česen,
paradižnikovo mezgo in Evo ter zlijemo k fižolu in kuhamo
do mehkega.
- Na koncu dodamo še meso, pustimo malo povreti in
odstavimo.
- Potrosimo s peteršiljem in serviramo.

- MORSKE JEDI S PRIDIHOM SREDOZEMLJA Nekaj besed o sredozemski kuhinji
Sredozemska kuhinja je vzor zdravega življenja in naj bi bila celo
najbolj zdrava kuhinja na svetu. Obsega geografsko in kulturološko
različne države: od Portugalske, Španije, Francije, Italije, Grčije,
Turčije, Cipra, Malte in vse do naše Primorske.
Jedi, ki so značilne za sredozemsko kuhinjo: bakalar (Portugalska),
sangrija in paelja (Španija), ribje specialitete in dobro vino (Francija),
kebab, burek, baklava (Turčija). Vsem deželam Sredozemlja je
skupna uporaba obilo zelenjave, zelišč in začimb, malo mesa, a
veliko rib. Žitarice so večinoma polnovredne, zelenjava je kuhana
in zabeljena z oljčnim oljem. Pogosteje pijejo rdeče kot belo vino.
Sredozemske kuhinje si ni mogoče predstavljati brez oljčnega olja
in paradižnika. In piko na i dajo okusni sredozemski hrani zelišča
lovor, rožmarin, žajbelj, bazilika, timijan, peteršilj, šetraj, origano,
kumina, pehtran ter dišavnice piment, kapre, cimet, citrone,
brinove jagode in žafran.
ŠPAGETI Z MORSKIMI SADEŽI

SESTAVINE: 30 dag zamrznjenih morskih sadežev, 3 stroki česna,
šopek svežega peteršilja, 1 žlica provansalskih zelišč (timijan,
rožmarin, majaron, šetraj, žajbelj, lovor), 1 žlička paradižnikove
mezge, sveže mlet črni poper, sol, 2 žlici oljčnega olja, 0,5 dl
belega vina, sveža bazilika, 1 žlica sesekljanega peteršilja, 20 dag
špagetov.
PRIPRAVA:
- Oljčno olje segrejemo, dodamo nariban česen in
pražimo. Dodamo morske sadeže, provansalska zelišča,
paradižnikovo mezgo, poper in sol. Dobro premešamo
in na zmernem ognju 10 minut dušimo v lastnem soku.
Dodamo vino in dušimo še 10 minut, da postane omaka
gosta. Na koncu dodamo narezano svežo baziliko.
- V slani vodi skuhamo testenine al dente, jih dobro
odcedimo, da odteče vsa voda.
- Špagete stresemo v posodo z omako, rahlo premešamo,
serviramo in potresemo s sesekljanim peteršiljem.
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V loncu segrejemo olje, česen in čebulo ter dušimo eno
minuto, dodamo narezano papriko ter čili in dušimo 5
minut. Vmešamo paradižnikov pire, dodamo ribjo juho,
zavremo in kuhamo pol ure. Dodamo zelišča, rakce, ribe
in kuhamo še 10 minut sipe.

MEDITERANSKA SOLATA IZ HOBOTNICE
SESTAVINE: 1 kg hobotnice, ½ glave rdeče čebule, 2 stroka česna,
malo popra, 1 žlica sesekljane bazilike, origana in peteršilja, oljčno
olje, sok polovice limone, majoneza, olive, kumina.

SESTAVINE: 10 dag piščančjega fileja, 6 dag riža, ščepec žafrana,
3 žlice morskih sadežev, 3 škampi, 6 klapavic, pol rdeče paprike,
pol zelene paprike, 1 manjša bučka, 2 manjša korenčka, 4 žlice
narezanega pora, sol, poper, 1 dl belega vina, piščančja juha,
oljčno olje.

PRIPRAVA:
- Očiščeno hobotnico damo v vodo, tako da je prekrita z
vodo in jo skuhamo do mehkega. Jo takoj odcedimo in jo
narežemo na lističe.
- Čebulo sesekljamo, česen stremo in posolimo, dodamo
zelišča, oljčno olje in limonin sok ter sesekljane olive.
- Serviramo na krožnik ter okrasimo s celim poprom, žlico
majoneze in kumino.

PRIPRAVA:
- V ponvi prepražimo na manjše kose narezan piščančji
file, morske sadeže ter na trakove narezano zelenjavo.
Začinimo s soljo, zalijemo z vinom in piščančjo osnovo
ter dodamo riž in poper ter pečemo v pečici na 180 °C
tako dolgo da izhlapi vsa tekočina. Jed vzamemo iz
pečice, posodo pokrijemo, pustimo še 5 minut, nato jed
postrežemo.
SIPE S FIŽOLOM
SESTAVINE: 1,5 kg svežih in ne prevelikih sip, 1 čebula, 2 stebelna
dela zelene, manjši por, 4 stroki česna, 80 dag pelatov v pločevinki,
4 žlice oljčnega olja, 0,5 dl suhega belega vina, sol, poper, lovorov
list, po ščepec origana in timijana, sesekljan peteršilj, 50 dag
kuhanega belega fižola (iz pločevinke).
PRIPRAVA:
- Sipe očistimo in jih narežemo na 4–5 mm široke rezine.
- Čebulo olupimo in grobo sesekljamo, stebelno zeleno in
por operemo in zrežemo na tanjše rezine, česen drobno
sesekljamo, pelate narežemo na majhne kocke.
- V posodi segrejemo olje, zarumenimo čebulo, dodamo
sipe in prilijemo vino ter rahlo solimo. Čez 5 minut
dodamo zeleno, česen ter por in začinimo z lovorom,
origanom in timijanom.
- Ko polovica tekočine izpari, dodamo pelate in nekoliko
zalijemo z vodo ter kuhamo 15 minut ali več, da pelati
razpadejo. Nato dodamo še fižol in solimo po lastnem
okusu. Počakamo še 5 minut ter vmešamo peteršilj in
ponudimo.
MORSKI SADEŽI V PIKANTNI PARADIŽNIKOVI OMAKI
SESTAVINE: 50 dag fileja modre ribe, 20 dag očiščenih rakcev,
20 dag očiščenih sip (namesto rakcev in sip lahko dodamo 0,5
kg morskih sadežev), 2 žlici oljčnega olja, 2 stroka česna, 2 rdeči
čebuli, 1 rdeča in 1 zelena paprika, čili, 80 dag paradižnikovega
pireja, 3,75 ml ribje juhe, sesekljana zelišča (peteršilj, bazilika).
PRIPRAVA:
- Čebulo olupimo in razrežemo na osmine, česen stisnemo.
Papriko očistimo, operemo in narežemo na tanke trakove.
- Ribje fileje narežemo na 2 cm velike kocke.

AROMATIČNA PAŠTETA
SESTAVINE: 20 dag tune iz konzerve, 10 dag inčunov, 20 dag masla,
2 žlici worchester omake, žlica majarona, sojina omaka, sesekljan
peteršilj, 1 manjša čebula, 1 žlička kaper, 3 žlice oljčnega olja.
PRIPRAVA:
- Tuno, inčune in kapre zmeljemo (sesekljamo s paličnim
mešalnikom), dodamo maslo, worchestersko omako,
olje, malo sojine omake in preostale sestavine ter dobro
zmešamo.
- Z žlico za sladoled oblikujemo kepe in jih okrasimo z
olivami, čebulo ter peteršiljem.

RIBJI NAMAZ
SESTAVINE: 20 dag tunine iz konzerve, 4 fileji inčuna, 2 posušena
paradižnika iz olja, 1 čebula ali šalotka, 1 žlica črnih oliv, žlička
drobnjaka, žlička oljčnega olja, 1 žlička peteršilja, sol, poper, 1
feferon, po želji dišave za ribe.
PRIPRAVA:
- Vse sestavine damo v multipraktik in sesekljamo.
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Med ljudmi

INTERVJU: LANA GOLOB, ŠMARČANKA V ZDA
Amadeja Koren

Se pogosto vračaš domov?
Vračam se med semestri. Torej pridem decembra, ko se nam konča
semester, poleti pa sem doma dva meseca.
Ali kdaj svojim študijskim kolegom, soigralkam ali drugim
pripoveduješ o Sloveniji, o Šmartnem ob Paki? Kako se
odzovejo?
Ja, seveda. Ampak nihče si ravno ne zna predstavljati, kje je
Slovenija. Ravno pred kratkim sem v kratki nalogi na družbenem
omrežju izzvala soigralke, da pravilno uganejo, kje je Slovenija,
vključila sem še Estonijo, Moldavijo, Nizozemsko. Več kot polovica
jih je izbrala, da smo Estonija. V bistvu se jim ne sanja, kje je kaj v
Evropi. Drugače pa seveda, eni so presenečeni, ko jim razlagam o
življenju pri nas, večinoma pa se za to ne zmenijo kaj dosti.

Lana Golob je 20-letna uspešna nogometašica iz Rečice ob
Paki, ki se je na študij psihologije in kineziologije podala v
tujino. Mlada in perspektivna Šmarčanka je študentka na
Virginia Commonwealth University v Richmondu, glavnem
mestu ameriške zvezne države Virginija.
Kako si se odločila za študij v ZDA?
Že od nekdaj sem si želela študirati v tujini, je pa tudi res, da bi
se, če bi ostala v Sloveniji, morala odločiti za eno ali drugo, torej
za študij ali nogomet. Tako sem se odločila za pot v ZDA, kjer so
odlične možnosti za usklajevanje enega z drugim.
Kaj pa nogomet, je to že od nekdaj tvoja prva ljubezen? Kako
se je začelo?
S treningi nogometa sem pričela v domačem Šmartnem, z Laro
Prašnikar sva trenirali s fanti. Takrat sem sama trenirala še tenis
in sem za nekaj let nogomet celo opustila, saj je bilo takrat še
nekoliko nenavadno, da se dekle ukvarja z nogometom. Potem
pa sem ugotovila, da mi bolj ležijo ekipni športi, in se vrnila k
nogometu. Z velenjske gimnazije sem se v 3. letnik vpisala na
Gimnaziji Šiška, v nogometni oddelek. Po končani gimnaziji sem
nato odšla v Ameriko.
Kjer si začela trenirati pod okriljem tvoje univerze ali v
nogometnem klubu?
Tam se vse dogaja pod okriljem univerze. V ZDA imajo nekakšne
šolske lige (college league), katerih krovna organizacija je NCAA
(The National Collegiate Athletic Association). In ta lahko iz lig
izbira najboljše igralce – če govorimo o košarki, lahko na primer
izbira igralce za NBA itd. Če si član šolske lige, se ti lahko odprejo
številna vrata, če si dober.
Kakšna je razlika med igranjem ženskega nogometa pri nas in
v ZDA? Kako si sama zadovoljna?
Razlika je že v sami infrastrukturi. Objekti, ki so nam na voljo, so
kot od nekega profesionalnega kluba, medtem ko v slovenskem
ženskem nogometu tega še dolgo ne bo. Vse je na zelo visokem
nivoju, seveda, ker je temu namenjenega tudi več denarja. Na
splošno se na ženski nogomet gleda precej drugače kot pri nas.
V ZDA je nogomet v prvi vrsti ženski šport, pri nas sta to recimo
odbojka in atletika. Če katerokoli punco tam vprašaš, se je nekoč
zagotovo že vsaj nekoliko ukvarjala z nogometom. Sama se v
Ameriki počutim super in zelo dobro se mi zdi, da spoznavam ljudi
s celega sveta. To je zagotovo izvrstna izkušnja, ki mi bo v življenju
prišla še kako prav. Študij je zelo priznan, imela bom zelo dobro
podlago.
Kako usklajuješ študij in treninge?
To je v ZDA mnogo lažje, saj vse poteka v okviru študija. Tako
imamo posebne akademske svetovalce, ki nam pomagajo pri
usklajevanju obveznosti, na primer da predavanja načrtujemo
ob terminih, ko nimamo obveznosti za šport. Občasno moramo
na kakšno tekmo tudi z letalom, takrat nam prav tako svetujejo,
predvsem pa skrbijo, da po nepotrebnem ne izgubljamo študijskih
točk, medtem ko smo na tekmah. Vse je povezano in to je super.
MAJ, JUNIJ 2020

V teh dneh je neizogibna tema novi koronavirus. Bila si še v
ZDA, ko je Slovenija razglasila epidemijo (12. 3. 2020). Kako
si spremljala začetek širjenja virusa pri nas in kasneje v ZDA?
Največ sem izvedela od domačih, slovenskih medijev ne morem
toliko spremljati. Videla sem, da se situacija stopnjuje, da se
razmere slabšajo, da govorijo o zaprtju meja. Tudi v moji bližini
smo začeli zaznavati prve primere okuženih. Takrat smo imeli v
ZDA t. i. spring break (spomladanske počitnice), katerega so zaradi
poskusa preprečitve širjenja podaljšali še za en teden, in mislili
smo, da bomo po tem normalno nadaljevali študij. Dobili smo celo
obvestilo, naj (tujci) še ne hitimo nazaj domov, ker bo vse dobro.
Potem sem slišala, da bo Slovenija zaprla meje in letališča. Ko so
zaprli letališče v Ljubljani in letališča po okoliških državah, sem
bila stalno v stiku z Veleposlaništvom RS v Washingtonu, kjer so mi
svetovali, naj čimprej zapustim ZDA. Kasneje so tako ali tako zaprli
tudi študentski dom, trgovine so bile izropane, ostala bi sama …
Kot sem slišala, je bila tvoja pot nazaj domov precej razburljiva.
Povej, kaj se ti je dogajalo.
V ponedeljek (16. 3. 2020) sem bila ves dan v kontaktu z
veleposlaništvom in sem za četrtek kupila letalsko karto za na
Dunaj. Zvečer so me obvestili, da let na Dunaj v četrtek ne bo več
mogoč, zato sem ga prestavila na torek (17. 3. 2020). Tako sem
naslednji dan, na torek, odletela najprej do Amsterdama, kjer sem
ves dan čakala na let za Dunaj. Tik pred vkrcanjem so nas obvestili,
da se lahko zaradi predčasnega zapiranja meja na letalo vkrcajo
zgolj prebivalci Avstrije. Če bi nam to povedali kakšne 3 ure prej,
ko je bil načrtovan let za Zagreb, bi zagotovo uredila tako, da bi
letela do Zagreba. Tako pa je bila moja naslednja možnost let do
Münchna, kjer smo pristali ob 21.30. S taksijem sem se odpeljala
do železniške postaje, kjer so mi zagotovili, da bo peljal vlak do
Celovca, kjer bi lahko bila v četrtek (19. 3. 2020) ob 8.30 zjutraj,
od tam pa bi me domov peljali starši. Pred vkrcanjem na vlak, ob
približno 23.30, sem iz pogovora s prav tako čakajočim na vlak
izvedela, da moj vlak ne bo peljal do Celovca, ker naj bi Avstrijci
prav takrat že zaprli mejo z Nemčijo, in da bomo morali izstopiti v
kraju Freilassing, ki leži tik ob meji med Nemčijo in Avstrijo. In tako
se je res zgodilo. Vlak se je v omenjenem nemškem mestu ustavil
ob 2.30 in približno 10 nas je sredi noči nato izstopilo na zapuščeni
železniški postaji. Z enim od sopotnikov iz Avstrije sva se odločila,
da bova do meje kar pešačila, a naju je kmalu pobral taksist in
naju zapeljal čez mejo v Salzburg. Kako je lahko nemški taksist,
ki je vozil Avstrijca in Slovenko, brez kakršnegakoli vpogleda v
dokumente in brez težave prečkal mejo, mi ni povsem jasno, a
to mi takrat sploh ni bilo pomembno. Pred tem sem že poklicala
domov, naj pome ne hodijo v Celovec temveč v Salzburg, in ob
približno 4.30 (19. 3. 2020) me je tam pobral oče in tako se je moja
nenamerna »pustolovščina« le srečno končala. Zelo sem hvaležna
očetu, da me je sredi noči prišel iskat v Salzburg, medtem ko me
je pred tem čakal že na letališču na Dunaju, kamor bi morala po
prvotnem načrtu prileteti iz Amsterdama. Naj povem še, da je na
letalu za Dunaj ostala moja prtljaga, tako da je sedaj verjetno še
vedno tam … Upam, da se mi kaj takega nikoli več ne zgodi.
Tudi jaz tako upam! Zanima me, kako zdaj doma preživljaš
karanteno?
Prvih 14 dni sem bila v samoizolaciji v svoji sobi, uporabljala sem
svojo kopalnico, redko sem šla na balkon. Ko smo se prepričali, da
sem zdrava, za kar sem morala glede na okoliščine imeti veliko
srečo, pa končno več časa preživim z domačimi, grem ven – okrog
hiše …

Med ljudmi
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Kako pa ti gre študij na daljavo?
Pri tem pa imam kar nekaj težav, in sicer s časovno razliko 6 ur.
Zaradi te imam ob ponedeljkih in četrtkih pouk tudi ponoči, od 2.
do 4. ure. In druge rešitve, kot da prisostvujem ni, saj je tovrsten
pouk obvezen in zbiramo točke za prisotnost.
Kakšni so pogledi za naprej? Se nameravaš vrniti v ZDA?
Ja, seveda. Vendar ne vem, kdaj. Vse je tako negotovo. V ZDA se
predsezona za nas prične že konec julija, vendar nisem prepričana,
če se bo možno vrniti. Dolgoročni cilj pa je seveda zaključiti študij.
Če bo vse po sreči in ne bo poškodb, pa se želim preizkusiti tudi v
kateri od močnejših lig v Evropi. Definitivno želim ostati v športu,
morda tudi kot športna psihologinja, početi kaj v povezavi s
kineziologijo … Možnosti bom imela kar nekaj.

Zdaj torej treniraš od doma. Kaj počneš in kako ohranjaš
kondicijo?
Ja. Vsak teden dobimo iz šole poseben program, kaj početi in kako
vaditi. Med poletnim premorom sem nameravala zaigrati tudi za
ŽNK Pomurje, zato dobivam naloge, treninge tudi od tam. A je
sedaj vse odvisno od tega, kako dolgo bo trajala epidemija.

Lana, res iskrena hvala za čas in tvojo pripravljenost za
pogovor. Želim ti, da ostaneš zdrava, in da čimbolje izkoristiš
ta čas, ko si doma.
Hvala tudi tebi in upam, da to obdobje čimprej mine, da se bomo
lahko vsi skupaj vrnili v normalno življenje.

Iz šmarške fare

MISLI OB NEKATERIH GODOVIH IN PRAZNIKIH,
O SVETNIKU MESECA IN OBVESTILA ZA MAJ
IN JUNIJ 2020
Dekan Ivan Napret

Mesec maj je za mnoge poln spominov na otroška pa tudi
poznejša leta. Številni so v tem mesecu sklenili zakonsko zvezo,
kot otroci prejeli sveto obhajilo in kot najstniki zakrament svete
birme ali se podali na izlet, božjo pot. Vernikom je duhovno bogat
zaradi šmarnične pobožnosti v čast Device Marije v cerkvah in tudi
pri vaških kapelah. Skupno druženje, sodelovanje, prepevanje
Marijinih pesmi, skupna pot domov nam obujajo spomine na
pretekle majske dni.
1. maj je praznik svetega Jožefa Delavca in mednarodni praznik
dela. Marijin mož in Jezusov krušni oče je bil delavec – tesar. Radi
se mu priporočamo v gospodarskih, družinskih in tudi smrtnih
težavah. Del molitve k njemu se glasi: »Zaupam v tvojo pomoč
in v tvoje roke izročam te moje prošnje … (Predloži svoje prošnje
Bogu).« Svetnica Terezija Avilska je dejala: »Nikoli ga ne prosim
zaman«.
17. maj – 6. velikonočna nedelja, če bo že mogoče, bomo obhajali
nedeljo obletnic poroke. Zahvalna sveta maša bo ob 10.00 v
župnijski cerkvi. Vabljeni zakonski pari, ki v tem letu obhajate
okroglo obletnico poroke od 5. do 60. in več. Posebej vabljeni vsi
tisti, ki v tem letu obhajate srebrno, zlato, biserno poroko. Svojo
udeležbo sporočite do petka, 16. maja, zvečer.
24. maj – 7. velikonočna nedelja in god Marije Pomočnice
kristjanov. Ob 9.00 slovesnost prvega svetega obhajila. Vesel bom,
če se bodo zaradi situacije z novim virusom na ta dan izpolnila
otroška pričakovanja in hrepenenja.
31. maj – binkošti. Jezus je izpolnil obljubo in poslal svetega Duha,
da bi nas spomnil vsega, kar nas je on učil. Ta dan nas spomni na
naš birmski dan, na starše, botre, ki so nam pomagali k prejemu
tega zakramenta. Birma bo v naši župniji v letu 2021.
Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Junijska pobožnost so
vrtnice, združene z litanijami v čast Srcu Jezusovemu. Obhajamo
jih v cerkvah in ob nekaterih kapelah.
10. junij – ta dan mineva 10 let, ko se je na stadionu v Celju vršil
evharistični kongres, na katerem je bil Alojzij Grozde, slovenski
mučenec, razglašen za blaženega.
11. junij – Sveto rešnje telo in kri. Ta dan ob večerni procesiji

prosimo, naj božji blagoslov varuje naš kraj in vse, ki tu prebivajo.
Zaupna bo prošnja – varuj nas kuge, lakote in vojske.
28. junij – lepa nedelja v Gorenju, sv. maša ob 9.00. Slavili bomo
rojstni dan Janeza Krstnika s procesijo in slovesno sveto mašo.
Svetnik meseca – sveti Vid (15. junij)
Sveti Vid je eden najbolj čaščenih svetnikov na Slovenskem. To
potrjuje že število njemu posvečenih cerkva, ki jih je 76, od tega
38 župnijskih, in večinoma se po teh cerkvah imenujejo tudi kraji
(Šentvid, Sveti Vid, Šembid). Svetemu Vidu posvečene cerkve
spadajo med najstarejše in segajo v začetek krščanstva na naših
tleh.
Našim prednikom je bil sveti Vid tudi eden od štirinajstih
pomočnikov v sili. Priporočali so se mu za zdravje živcev in
oči, zoper božjast, ob nevarnosti bliska in ognja, zoper kačji
pik, priporočali so se mu tudi za dobro letino. Za nebeškega
pomočnika so ga imeli lekarnarji, kotlarji, pivovarji, gluhonemi,
viničarji in rudarji, pa tudi gledališki igralci in plesalci. Je zavetnik
Češke, Prage, Sicilije, je tudi zavetnik mladine. V Sloveniji imamo
tudi škofijsko gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano.
Upodabljali so ga na dva načina: kot mladeniča s palmo, simbolom
mučeništva, ali pa mučenega v kotlu ali kotličem v roki. O življenju
svetega Vida je malo zgodovinskih podatkov. Po izročilu je bil
doma na Siciliji. Vzgajala naj bi ga zakonca Modest in Krescencija,
ki sta bila kristjana in sta v krščanski veri vzgojila tudi njega.
Vsi trije naj bi skupaj umrli mučeniške smrti. Cesar Dioklecijan,
kateremu je Vid v Jezusovemu imenu ozdravil obsedenega sina,
je dal vse tri, ker niso hoteli darovati rimskim bogovom, vreči v
kotel, poln raztopljenega svinca. Takoj se je približal božji angel,
ki jih je rešil. Nato jih je dal cesar do smrti mučiti na natezalnici. To
naj bi se zgodilo okoli leta 304.
Sv. Vid je v številnih vremenskih pregovorih: Če trs pred sv. Vidom
ocvete, dobrega vina nadejati se smete., O sv. Vidi se skoz noč vidi.,
Sv. Vid – češenj sit., Urbanovo sonce in Vidov dež – prav dobrega
leta upati smeš. Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji več
kot 3000 moških s tem imenom in več kot 5000 Vid. Vsem moje
čestitke za vaš god!
Sveto mašo pri svetem Antonu v Skornem bomo oznanili pozneje.
Oratorij načrtujemo med 6. in 10. julijem.
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Križ-kraž
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Ne sme mimo vas

Ne sme mimo vas

19

MAJ, JUNIJ 2020

KORISTNE INFORMACIJE V ČASU EPIDEMIJE
Zaradi nepredvidljive situacije v povezavi z epidemijo novega koronavirusa je tokratni Napovednik dogodkov namenjen objavi koristnih informacij
glede delovnih časov pomembnejših institucij in prodajaln v naši občini. Prosimo, da se zavedate, da so te informacije objavljene v času ob koncu
aprila in se lahko glede na hitro spreminjajočo se situacijo delovni časi v nadaljevanju spreminjajo! Vsi delovni časi veljajo do preklica oz.
drugega obvestila.
V ta namen spremljajte aktualne informacije na spletnih straneh institucij in prodajaln. Prav tako spremljajte preverjene in zaupanja vredne
informacije za območje občine Šmartno ob Paki, ki so sproti objavljene na občinski spletni strani (www.smartnoobpaki.si) in na spletni strani MC
Šmartno ob Paki (www.mcsmartnoobpaki.si). Če uporabljate družbeno omrežje Facebook, vas vabimo, da se priključite skupini Šmartno – moj kraj
in strani Občina Šmartno/Paki.

ZDRAVSTVENA POSTAJA ŠMARTNO OB PAKI
DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 7:00–14:00
Sobota, nedelja: zaprto

zaračunavali.
PSIHOLOŠKA POMOČ PO TELEFONU
Za aktualne informacije spremljajte spletno
PSIHOLOŠKA TELEFONSKA PODPORA v času
stran Knjižnice Velenje:
epidemije v ZD Velenje: 031 334 158
http://www.knjiznica-velenje.si/

Zdravstvena postaja Šmartno ob Paki do
nadaljnjega obratuje samo v dopoldanskem
času.
Za aktualne informacije spremljajte spletno
stran ZD Velenje: https://www.zd-velenje.si/

POŠTA ŠMARTNO OB PAKI

OBVESTILO ZD VELENJE V POVEZAVI S
KORONAVIRUSOM
V primeru suma na okužbo s COVID 19 ali
drugih zdravstvenih težav po telefonu pokličite
osebnega zdravnika oz. dežurno službo ZD
Velenje, kjer boste prejeli vsa nadaljnja navodila.
Za vsa dodatna vprašanja glede COVID 19 lahko
pokličete na številko 03 899 55 98.
V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
V kolikor vam ne uspe priklicati ambulante
osebnega zdravnika na telefon, prosimo
pokličite dežurno službo tel. št. 03 8995 445.
Brez predhodnega dogovora in natančnih
usmeritev s strani zdravstvenega osebja ZD
Velenje prosimo, ne vstopajte v objekt!
OBVESTILO O ZAČASNI PREKINITVI IZVAJANJA
DEJAVNOSTI ZOBOZDRAVSTVA
Na podlagi odredbe Ministrstva za zdravje
(Uradni list RS št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020)
se do nadaljnjega prekine izvajanje
vseh
zobozdravstvenih
dejavnosti
v Zdravstvenem domu Velenje, Zdravstveni
postaji Šoštanj in Zdravstveni postaji
Šmartno ob Paki.
Za informacije in pomoč pacientom je
vzpostavljena
telefonska
informativna
točka, kamor morate poklicati, če potrebujete
nujno zobozdravstveno oskrbo (za ustrezno
navodila in morebitno nadaljnjo napotitev).
Za odraslo populacijo smo dosegljivi na tel.
št. 03 8995 484, od ponedeljka do četrtka med
7. in 19. uro, ter v petek med 7. in 13. uro.
V kolikor ima težave otrok ali mladostnik smo
dosegljivi na tel. št. 03 8995 591, od ponedeljka
do petka med 7. in 14. uro.
Prosimo za dosledno upoštevanje navodil
zobozdravnikov.
LEKARNA ŠMARTNO OB PAKI
DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 7:30–19:00
Sobota, nedelja: zaprto
Za aktualne informacije spremljajte spletno
stran Lekarne Velenje:
https://www.lekarna-velenje.si/
KNJIŽNICA ŠMARTNO OB PAKI
Knjižnica Šmartno ob Paki je od petka, 13.
marca 2020, do nadaljnjega zaprta.
Za vsa vprašanja lahko pokličete na telefonsko
številko 03 898 25 50 v času od 8. do 15. ure.
Zaradi izjemnih razmer zamudnin in opominov
za prekoračitve zaradi zaprte knjižnice ne bodo

DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 9:00–12:00 in
12:30–15:00
Sobota, nedelja: zaprto
TRGOVINA MERCATOR ŠMARTNO OB PAKI:
DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 7:00–20:00
Sobota: 7:00–19:00
Nedelja: zaprto
PRODAJALNA KRUHA IN PEKOVSKEGA
PECIVA REDNAK
DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 5:15–12:00
Sobota: 5:15–12:00
Nedelja: zaprto

V Zdravstvenem domu Velenje smo organizirali
in odprli telefonsko linijo ter številke za
razbremenitev v trenutni stiski. Telefonska
številka linije je 031 334 158. Linija je odprta od
ponedeljka do petka, med 7. in 20. uro.
Telefon za psihološko podporo ob epidemiji
COVID-19: 041 443 443
Društvo psihologov Slovenije v partnerstvu
z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje
in v sodelovanju s Slovensko krovno zvezo
za psihoterapijo, Združenjem zakonskih in
družinskih terapevtov, Združenjem psihiatrov
pri Slovenskem zdravniškem društvu in Ekipo za
psihološko pomoč pri Civilni zaščiti vzpostavlja
Telefon za psihološko podporo ob epidemiji
COVID-19 za prebivalstvo 041 443 443.
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:

•

čustveno podporo pri obvladovanju
tesnobe, strahu, jeze in drugih
čustvenih stanj ter z njimi povezanih
odzivov;

•

podporo obolelim in svojcem oseb z
boleznijo COVID-19;

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI:

•

URADNE URE:
Ponedeljek in torek: 7:30–14:30
Sreda: 7:30–16:00
Petek: 7:30–13:00

podporo ob izgubi bližnjega zaradi
bolezni COVID-19;

•

priporočila in podporo pri vzgoji
otrok in izvajanju šolskih obveznosti v
teh posebnih okoliščinah;

KMETIJSKA TRGOVINA ŠMARTNO OB PAKI
(KZ ŠALEŠKA DOLINA)
DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 7:00–19:00
Sobota: 7:00–13:00
Nedelja: zaprto

OBVESTILO OBČINE ŠMARTNO OB PAKI GLEDE
• podporo ob soočanju s partnersko
DELA V ČASU EPIDEMIJE
krizo v času bivanja v izolaciji;
Občina Šmartno ob Paki poziva vse občane, da
spoštujejo preventivne ukrepe za varovanje
• razmislek o drugih duševnih
zdravja zaradi koronavirusa.
spremembah, ki jih doživljamo v tem
Pozivamo, da občani v teh dneh v upravni
obdobju.
stavbi osebno opravijo le najnujnejše storitve,
pred osebnim obiskom pa poskušajo rešitev
poiskati po telefonu na številki 03 898 49 Telefon za psihološko podporo ob epidemiji
50 ali po e-pošti: obcina.smartno@siol.net. COVID-19 bo obratoval vsak dan:
Uradne ure Občine Šmartno ob Paki ostajajo
nespremenjene.
• delavniki: 16.00–24.00
Vse vloge lahko oddate tudi po elektronski
pošti.
• sobota in nedelja: 12.00–24.00
PRENOS SVETIH MAŠ

Dopoldne oziroma med ordinacijskim časom,
Prenos svetih maš iz farne cerkve sv. Martina je ko telefon za psihološko podporo ob epidemiji
možen na YouTube kanalu: Župnija Sveti Martin COVID-19 ne deluje, so na voljo tudi drugi viri
pomoči, ki so zbrani na:
Šmartno ob Paki
http://www.dps.si/seznam-telefonskih-stevilkza-psihosocialno-pomoc/
https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne
Storitev klicnega centra je društvu doniralo
podjetje Telekom Slovenije.

