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Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., februar 2021
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da soglašate z
objavo vaših osebnih podatkov, če ste izžrebani. Osebne podatke
uporabljamo izključno za namen izvedbe nagradne igre.
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Mesec marec
vsaka ženska vzame čas tudi zase in to ne samo za naš praznik.
Ob tem se sprostimo in bolje delujemo na vseh področjih.
Jaz prav z veseljem spijem kavico s prijateljicami, prepevam
na pevskih vajah in zaplešem na plesnih. Ampak letos je vse
drugače. Korona mi je vzela zunanje dejavnosti in kar naenkrat
imamo vsi ogromno časa. Ni več voženj otrok v glasbeno šolo,
hitenja na telovadbo, na plesne, pevske vaje, ni organiziranja
vsakoletnega koncerta s klapo Kampanel. Malo smo se vsi
ustavili in ne hitimo več. Lahko smo doma z družino. Popoldan
gremo lahko brezskrbno na sprehod, ne da bi razmišljali, kaj vse
je še treba postoriti in kam vse iti. Zvečer igramo monopoli, karte
in skupaj gledamo televizijo. Sploh ni slaba ta korona … Ustavila
je naše vsakodnevno norenje in nas še bolj povezala.
Z možem že par let vodiva družinsko podjetje s 70-letno tradicijo,
ki ga je ustanovil oče in sta ga z mamo uspešno vodila in predala
naprej. Težko je v teh časih, ampak z dobro voljo in složnostjo
zmoreva vse. Z možem si razdeliva delo v družini. Ni ga malo, saj
imava tri otroke. Otroci pa tudi morajo kaj pomagati doma.
Delovne navade morajo otroci dobiti doma. Morajo znati
pospravljati, kaj skuhati, oprati perilo, saj prehitro pride čas, ko
gredo v svet in morajo biti samostojni. Našim šola na daljavo ne
dela težav. So pridni, disciplinirani in ko je bilo govora o bojkotu
pouka, je bil njihov odgovor – zakaj bi bojkotirali? Saj lahko v
tem času tudi po internetu osvojiš določeno znanje, ker je pač
drugače nemogoče. Razmeram se je treba prilagoditi in ne samo
»jamrati«. Zelo mi je všeč, da ne tarnajo, ampak pridno delajo.

Meseca marca imamo ženske in matere kar dva praznika. To je naš
mesec, bi lahko rekle. Pomlad se prebuja in tudi me zacvetimo
kot zvončki na travniku, ko se na nas spomnijo naši dragi.
8. marec je poseben dan. S tem datumom smo ženske dobile
volilno pravico. Z leti so se nam stopnjevale pravice in s tem
tudi obveznosti. Zdaj smo prisotne v gospodarstvu, zdravstvu,
šolstvu, vse bolj tudi v politiki … Ker smo vedno bolj zaposlene
z različnimi obveznostmi, nam ostane vse manj časa za dom
in zase. Zato moramo biti zelo dobre organizatorke, da v 24 ur
spravimo vse svoje obveznosti. Zelo pomembno se mi zdi, da si

Ko pride 8. marec, sem zelo vesela, ko mi moj mož podari kak cvet.
Lepo navado imamo tudi prijateljice, da si ta dan polepšamo z
rožico in z druženjem ob kozarčku dobre šmarške kapljice. Otroci
naredijo piko na i, nam mamicam, ob materinskem dnevu. Lani
so bili moji zelo izvirni. Naredili so plakat s starimi fotografijami
iz časa, ko so bili majhni. Še vedno krasi kuhinjo. Vsakič, ko ga
pogledam, se spomnim na vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli
takrat. Seveda pa je najlepši napis: »Mamica, radi te imamo.«
Vsem ženam želim čudovit mesec marec in ne pozabite si vzeti
časa zase. Naj za vse nas velja zapis: lepo je biti ženska!
Mojca Polak Rožič
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Mreža defibrilatorjev v občini Šmartno ob Paki
Avtor: Janko Kopušar, župan Fotografija: osebni arhiv
Za izboljšanje varnosti in zdravja občank in občanov smo že pred leti pristopili k opremljanju našega okolja z defibrilatorji, v
lanskem letu pa smo ta projekt dodobra nadgradili.
Že v začetku leta smo s sredstvi donatorjev našo mrežo razširili za
tri aparate, ob koncu oz. v začetku letošnjega leta pa še s tremi. Ob
tem je treba poudariti, da so bila sredstva zbrana iz različnih virov:
donacije podjetnikov, prispevki občanov in društev, sredstva,
namenjena za srečanje starejših občanov, za defibrilator na Gori
Oljki pa je polovico prispevala tudi Občina Polzela. Vsem še enkrat
iskrena hvala.
Sedaj so defibrilatorji nameščeni:
- pri bankomatu v Šmartnem,
- pri Osnovni šoli bratov Letonja,
- v poslovni coni pri podjetju MPT,
- pri Gasilskem domu Paška vas,
- pri Kulturnem domu Gorenje,
- pri baru C1 v Rečici,
- pri domačiji Martin v Velikem Vrhu,
- pri domačiji Tanjšek v Podgori,
- pri planinskem domu na Gori Oljki.
Avtomatski eksterni defibrilatorji (AED) posebnega vzdrževanja ne
potrebujejo, naprošamo pa vse, ki bi opazili kakršnokoli posebnost
ali napako, da to sporočite na občinsko upravo (tel. št. 03 898 49
50), prav tako to storite ob morebitni uporabi, da se AED usposobi
za nadaljnjo uporabo.
Po končanju epidemiološke krize bomo skupaj z vaškimi
skupnostmi in OO RK organizirali izobraževanje in usposabljanje za

pravilno uporabo AED, vključno s temeljnimi postopki oživljanja.
Ker se zavedamo, da opremljenost terena s temi aparati še ne
zagotavlja tudi učinkovitega delovanja sistema, vas bomo na ta
usposabljanja povabili na primeren način.
Verjamemo, da bomo v prihodnje mrežo defibrilatorjev v naši
občini še razširili in na ta način še povečali varnost našega
skupnega zdravja.

Cepljenje proti COVID-19
Avtor: Občinska uprava Fotografija: splet
Informacije Zdravstvenega doma Velenje glede cepljenja proti COVID-19.
lokaciji cepljenja. Če ste stari nad 60 let in vas še niso kontaktirali
se prijavite na cepljenje sami (prijava na spletni strani ZD Velenje
ali klic osebnega zdravnika).

V Zdravstvenem domu Velenje, kamor spada tudi enota Šmartno
ob Paki, že izvajajo aktivnosti v zvezi s cepljenjem občank in
občanov Šmartnega ob Paki. Vrstni red cepljenja je določen
v Nacionalni strategiji cepljenja proti COVID-19. Cepljenje je
prostovoljno.
Kako potekajo prijave na cepljenje v Zdravstvenem domu
Velenje:
Starejši od 60 let
Paciente kličejo iz ZD Velenje in preverjajo interes za cepljenje. Ko
bo cepivo za določeno starostno skupino prispelo v Cepilni center
ZD Velenje, vas bodo naknadno obvestili o točnem datumu, uri in
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Mlajši od 60 let s kroničnimi boleznimi
Seznam teh oseb pripravljajo osebni zdravniki in po njih te osebe
kličejo iz Cepilnega centra ZD Velenje ter preverjajo interes za
cepljenje. Ko bo cepivo za skupino, v kateri boste vpisani, prispelo
v Cepilni center, vas bodo naknadno obvestili o točnem datumu,
uri in lokaciji cepljenja.
Mlajši od 60 let brez kroničnih bolezni
Urejena bo možnost prijave na cepljenje preko spletne aplikacije
na straneh Zdravstvenega doma Velenje. Aplikacija še ni aktivna,
zato prijav še ne sprejemamo. Ko bo aktivna, bomo o tem obveščali
javnost.
Če je vaš osebni zdravnik koncesionar (zasebnik), preverite način
prijave na cepljenje v ambulanti izbranega zdravnika.
Po priporočilih zdravstvene stroke svetujemo cepljenje proti
COVID-19, saj je to edini način, da se bomo lahko čim prej vrnili v
normalen ritem življenja. Skupaj zmoremo!
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JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in
organizacij v občini Šmartno ob Paki za leto 2021
1. Podatki o naročniku
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob
Paki
2. Predmet razpisa in udeleženci
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti in programov
društev in organizacij (kulturna, turistična, humanitarna, socialna
in druga), ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na
območju Občine Šmartno ob Paki.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja
kmetijstva in športa ter delovanje gasilskih društev.
3. Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo sedež in področje delovanja v občini Šmartno ob
Paki oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene
tudi člane, ki so občani občine Šmartno ob Paki, njihove
dejavnosti pa prispevajo k družbenemu življenju občanov;
- da so vpisani v register opravljanja dejavnosti iz 1. člena
najmanj 2 leti od datuma objave javnega razpisa;
- da opravljajo neprofitno dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco članstva;
- da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter
načrt aktivnosti za naslednje leto;
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v
predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se
prvič prijavijo na javni razpis,
- ki za sofinanciranje dejavnosti in programov v tekočem
letu niso podali prijave na druge javne razpise občine
Šmartno ob Paki, kar se potrdi s podpisom izjave,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
4. Merila
Sredstva sofinanciranja se bodo dodelila v skladu s Pravilnikom
o sofinanciranju dejavnosti in programov društev in organizacij
v občini Šmartno ob Paki in merili, ki so priloga k navedenemu
pravilniku.
5. Višina sredstev
V letu 2021 znaša višina skupnih sredstev za sofinanciranje društev
17.000,00 EUR (PP 18033003). Za delovanje kulturnih in turističnih
društev se nameni 50 % skupnih sredstev, za delovanje socialnih
in humanitarnih društev se nameni 10 % skupnih sredstev, 40 %
preostalih sredstev pa se nameni sofinanciranju ostalih društev.
6. Prepoved dvojnega financiranja
Društva, ki se prijavijo za sofinanciranje svojih dejavnosti in
programov na Javni razpis za sofinanciranje letnih programov
športa v občini Šmartno ob Paki za leto 2021 ali na Javni razpis za
dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Šmartno ob Paki v letu 2021, niso upravičena
do sofinanciranja enakih programov in dejavnosti po tem javnem
razpisu. Sofinanciranje izvajanja rednih dejavnosti in programov
s področja kmetijstva in športa se namreč ureja s posebnimi

pravilniki, zato navedene dejavnosti niso predmet financiranja po
tem javnem razpisu.
7. Oddaja vlog
Društva, ki se bodo prijavila na javni razpis, morajo poleg vloge
priložiti še:
- poročilo o delu društva v letu 2020;
- vsebinski in finančni plan dela društva za leto 2021;
- evidenco vseh članov iz občine Šmartno ob Paki s plačano
članarino;
- kopijo odločbe o vpisu v register društev;
- podpisan osnutek pogodbe.
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati
po pošti, kot priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
69, 3327 Šmartno ob Paki, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA
JAVNI RAZPIS DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ 2021«, in sicer
najkasneje do 22. 3. 2021.
Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko oziroma bo
do 13.00 ure tega dne oddana v tajništvu občine.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov
prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene
vloge ter vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Vloga na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v
razpisnih obrazcih oz. razpisni dokumentaciji.
8. Obravnava vlog, sprejemanje odločitev in obveščanje o
rezultatih razpisa
Obravnavo vlog bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno.
Strokovna komisija bo obravnavala v roku posredovane vloge, in
sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Komisija bo ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, ali
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Vlagatelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne vloge,
bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi najkasneje v roku 8 dni od
dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene.
Tajnik občinske uprave Občine Šmartno ob Paki ali od njega
pooblaščena oseba bo izdal(a) sklepe o izboru prijavljenih
programov in višini sredstev. Na osnovi sklepov bo Občina
Šmartno ob Paki z društvi in organizacijami sklenila pogodbe o
sofinanciranju programa.
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Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno
podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu sklepa. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila in pogoji za vrednotenje področij.
O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo javnega razpisa.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem
sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od
vročitve odločbe. Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb
z izbranimi izvajalci.
Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.

O dokončnem izidu javnega razpisa bo Občina Šmartno ob Paki
vse prijavitelje obvestila v 30 dneh od izteka pritožbenih rokov iz
predhodnega odstavka.
9. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o
javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od 20. 2. 2021 do izteka prijavnega
roka, to je 22. 3. 2021, dosegljiva na spletni strani www.
smartnoobpaki.si ali v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki
v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na tel. št. 03 898 49 50 v času uradnih ur Občine Šmartno ob Paki.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v
občini Šmartno ob Paki za leto 2021
1. Naročnik in financer javnega razpisa:
Občina Šmartno ob Paki (v nadaljevanju:OŠOP), Šmartno ob
Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa po naslednjih vsebinskih sklopih:
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport;
• kakovostni šport
• športna rekreacija
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem
razpisu so:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna
območja;
3. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu
in so splošno koristne in neprofitne;
4. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
5. športniki posamezniki.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a.) športna društva, zveze športnih društev, ustanove, ki so
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu
- so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom,
- zagotovljene vse pogoje za opravljanje dela v športu,
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v
predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prvič
prijavijo na javni razpis,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter o doseženih rezultatih,
- urejeno evidenco članstva,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
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b.) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu
- imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini,
- imajo prijavljene dejavnosti pri pristojnem registru najmanj dve
(2) leti
- zagotovljene vse pogoje za opravljanje dela v športu,
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v
predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prvič
prijavijo na javni razpis,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter o doseženih rezultatih,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
c.) športniki posamezniki.
- imajo stalno prebivališče v občini,
- so registrirani kot člani posameznega športnega društva najmanj
dve (2) leti,
- imajo status športnika,
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v
predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se prvič
prijavijo na javni razpis,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter o doseženih rezultatih,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev
in meril za vrednotenje, ki so določena v Pravilniku o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v občini Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik MOV št. 21/2017).
5. Okvirna
sredstev
18059001
18051001
18051002
18051006

višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo
PROGRAM ŠPORTA
33.200 EUR
Športna vzgoja otrok in mladine 1.500 EUR
Kakovostni šport
29.700 EUR
Športna rekreacija
2.000 EUR

UTRIP OBČINE
Višina sredstev, namenjena za športno vzgojo otrok in mladine,
se enakovredno razdeli med prijavljene kakovostne športnike, pri
tem pa je najvišji znesek na posameznika omejen na tretjino vseh
sredstev, namenjenih za športno vzgojo otrok in mladine.
Dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah morajo
biti porabljena v letu 2021.
6. Prepoved dvojnega financiranja
Vlagatelji, ki se prijavijo za sofinanciranje svojih dejavnosti in
programov na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev
v občini Šmartno ob Paki za leto 2021 ali na Javni razpis za
dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Šmartno ob Paki v letu 2021, niso upravičeni
do sofinanciranja enakih programov in dejavnosti po tem javnem
razpisu. Sofinanciranje izvajanja rednih dejavnosti in programov
s področja kmetijstva in delovanja društev se namreč ureja s
posebnimi pravilniki, zato navedene dejavnosti niso predmet
financiranja po tem javnem razpisu.
7. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati
po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali jo oddati osebno v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69,
3327 Šmartno ob Paki, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS PROGRAMA ŠPORTA 2021«, in sicer najkasneje do 22. 3.
2021.
Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko oziroma bo
do 13. ure tega dne oddana v tajništvu občine.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov
prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene
vloge ter vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Vloga na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v
razpisnih obrazcih oz. razpisni dokumentaciji.
8. Obravnava vlog, sprejemanje odločitev in obveščanje o
rezultatih razpisa
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Obravnavo vlog bo izvedla strokovna komisija in ne bo javna.
Strokovna komisija bo obravnavala v roku posredovane vloge, in
sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Komisija bo ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, ali
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Vlagatelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne vloge,
bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi najkasneje v roku 8 dni od
dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene.
Tajnik občinske uprave Občine Šmartno ob Paki ali od njega
pooblaščena oseba bo izdal(a) sklepe o izboru prijavljenih
programov in višini sredstev. Na osnovi sklepov bo Občina
Šmartno ob Paki z izbranimi izvajalci programov sklenila pogodbe
o sofinanciranju programa.
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno
podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu sklepa. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila in pogoji za vrednotenje področij.
O pritožbi odloči župan v roku tridesetih (30) dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo javnega razpisa.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem
sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku tridesetih (30) dni
od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi
izvajalci letnega programa športa.
Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
O dokončnem izidu javnega razpisa bo OŠOP prijavitelje obvestila
v 30 dneh od izteka pritožbenih rokov iz predhodnega odstavka.
9. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o
javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od 20. 2. 2021 do izteka prijavnega
roka, to je 22. 3. 2021, dosegljiva na spletni strani www.
smartnoobpaki.si ali v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki
v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na tel. št. 03 898 49 50 v času uradnih ur Občine Šmartno ob Paki.

Najava razpisov
Avtor: Občinska uprava
1. Kmetijstvo
Obveščamo vas, da bo od 1. 3. 2021 do vključno 24. 3. 2021
za ukrepe 1, 3, 4, 5, 6 in do vključno 27. 8. 2021 za ukrep
2 objavljen na spletni strani občine Šmartno ob Paki http://
www.smartnoobpaki.si Javni razpis za dodelitev sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno
ob Paki, kjer bodo poleg besedila javnega razpisa na voljo tudi
prijavni obrazci.
Sredstva v skupni višini 19.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu
občine za leto 2021 za naslednje ukrepe:
1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo,
2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de
minimis),
4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de
minimis),
5. pomoč za gozdarstvo (de minimis),
6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja (ostali ukrepi).
MAREC, APRIL 2021
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2. Male čistilne naprave
Prav tako bo od 1. 3. 2021 do vključno 24. 3. 2021 na spletni
strani občine Šmartno ob Paki objavljen Javni razpis za
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2021, kjer bo poleg
besedila javnega razpisa na voljo tudi prijavni obrazec. Sredstva
v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto
2021.

3. Blaženje posledic epidemije
Predvidoma v mesecu marcu bo na spletni strani občine Šmartno
ob Paki objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev
za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni Covid-19 na
področju gospodarstva v občini Šmartno ob Paki v letu 2021,
kjer bodo poleg besedila javnega razpisa na voljo tudi prijavni
obrazci. Sredstva v skupni višini 20.000,00 EUR so zagotovljena v
proračunu občine za leto 2021 za naslednje ukrepe:
1. subvencioniranje dela fiksnih obratovalnih stroškov,
in sicer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in stroškov
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak ter
stroškov električne energije
2. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov

PESTRO IN DRUŽABNO

Zahvala za donacijo za nakup defibrilatorja
Avtor: Peter Rogel, VS Veliki Vrh-Gavce Fotografija: arhiv VS Veliki Vrh-Gavce
V občini Šmartno ob Paki je v letu 2020 zaradi epidemije odpadlo veliko prireditev in srečanj. Temu namenjena sredstva so na
pobudo RK Šmartno ob Paki in RK Gorenje na Občini namenili za nakup defibrilatorjev.
Tako smo tudi prebivalci vaške skupnosti Veliki Vrh-Gavce,
zahvaljujoč tudi prispevkom vaščanov, v lanskem decembru
pridobili enega od omenjenih aparatov. Defibrilator je nameščen
na steni manjšega objekta (garaža), ki stoji poleg hiše pri domačiji
Lesnjak – pri Martin, kot jih poznamo vaščani.
Defibrilator igra ključno vlogo za možnost preživetja ob zastoju
srca in lahko ob hitri intervenciji marsikomu reši življenje. Člani VS
Veliki Vrh-Gavce se zahvaljujemo za sredstva, ki so jih prispevali
prebivalci skupnosti Veliki Vrh-Gavce, RK Šmartno in RK Gorenje,
Občini Šmartno ob Paki in donatorjem. Ko bodo razmere
dopuščale, bomo organizirali tudi ustrezna usposabljanja.

Delo odbora invalidov Šmartno ob Paki
Avtor: Stanislav Majhen, OI Šmartno ob Paki
Po mnenju nekaterih ljudi smo invalidi čudna bitja, ker iščemo le
privilegije in koristi, kar pa ne drži. Invalidi se v društvu družimo,
zabavamo, se veselimo in živimo. Nočemo pomilovanja, želimo
le živeti normalno življenje. Ne zahtevamo več, kot imajo drugi,
želimo jim biti enaki kljub invalidnosti. Dokazujemo, da s skupnimi
močmi ni nič nemogoče. Zato je bilo leto 2020 za nas zelo
nenavadno leto.
V omenjenem letu smo lahko uresničili le en cilj – izvedli smo občni
zbor, da smo lahko našim članom in članicam poročali o delu v
letu 2019. Zelo sem vesel, da se naših občnih zborov udeleži veliko
članov in članic, skoraj polovica. Zanima jih namreč delo tekočega
leta in kaj smo si zadali za naslednje leto.
Vsako leto smo članom in članicam pripravili lepo srečanje, na
katerem smo gostili ansambel, ki je s svojim nastopom to srečanje
prijetno popestril. Tako so lahko vsaj malo pozabili na vsakdanje
MAREC, APRIL 2021

tegobe in težave. Tokrat pa smo morali zaradi epidemije in pojava
novega koronavirusa dejavnosti, ki smo jih načrtovali, zaradi
zdravja naših članov in članic odpovedati. S pomočjo projekta
Viški hrane smo pomoč vsak mesec razvozili po vaških skupnostih.
Imamo od 10 do 15, včasih tudi več, rednih prejemnikov te pomoči.
S tem smo jim vsaj malo pomagali prebroditi stisko. Konec leta smo
našim članom in članicam razdelili skoraj 25 večjih prehrambenih
paketov, in sicer invalidom z najnižjimi pokojninami.
Za nami je naporno leto, vendar bomo s skupnimi močni še bolj
močni. Treba je verjeti, da je z vero in pogumom mogoče doseči
marsikaj. Še naprej bomo delali kot prostovoljci, kar nam je v veliko
veselje, saj je največja nagrada za opravljeno delo, kadar vidimo
zadovoljne in nasmejane obraze ter iskreno zahvalo za trud.
Želimo vam veliko zdravja in poguma ter da bomo lahko še naprej
delali tisto, kar nas veseli.

PESTRO IN DRUŽABNO
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Zahvala
Avtor: prostovoljci KO RK Šmartno ob Paki in Gorenje
Spoštovani občani, hvala vam, ker ste se v teh težkih časih večkrat
izkazali s humanostjo in solidarnostjo ter z donacijami za socialno
ogrožene. Zahvala gre tudi našemu županu Janku Kopušarju, ki
vedno priskoči na pomoč in verjame v pravilnost naših odločitev,
nam zaupa in sprejema naš delovni program. JZ MC Šmartno
ob Paki nam nudi prostore za delo in razdeljevanje pomoči
potrebnim. Direktorici Mirjam Povh in njenim sodelavcem se za
spoštljiv odnos lepo zahvaljujemo.
Vsled epidemije lani nismo organizirali srečanja občanov, starejših
nad 70 let, zato smo del sredstev namenili za nakup defibrilatorjev.
Zelo se trudimo za pomoč ljudem, ki se v teh težkih časih kaže v
najrazličnejših razsežnostih. Pomagamo pri izvajanju krvodajalskih
akcij, ki so zelo uspešne in potekajo v tolikšnem obsegu, da v naši
Sloveniji zagotavljajo zadostne zaloge krvi vseh krvnih skupin.

Želimo si novih prostovoljcev, da bi se naše članstvo
povečalo, kar je pogoj za uspešno delo. Zaradi
epidemije bomo vpise in članarino pobirali v
spomladanskem času. Prosimo za čim številnejši
odziv. Obveščamo vas še, da se bodo meritve
nadaljevale po končani epidemiji oz. ko bo situacija
to dopuščala.
Želimo vam zdravja, da bi živeli v odgovorni, povezani in sočutni
občini, v kateri bo manj socialnih razlik in v kateri bosta varnost in
pomoč v primeru nesreč, stisk in pomanjkanja zgotovljeni.

Višegrajski krog
Avtor: Peter Podgoršek, Ferek, MK Packenstein Fotografija: arhiv MK Packenstein
… nadaljevanje iz prejšnje številke
Čez Nizke Tatre do dvorca Bojnice
Še en čudovit motoristični dan višegrajskega kroga je za nami.
Vremenska napoved je sicer naznanjala nekaj kapljic dežja, a razen
nekaj težkih in temnih oblakov nas je ponovno razvajal sonček. Iz
Zakopanov smo potegnili proti meji s Slovaško in jo prečkali pri
Zubarecu. Cesta preko hribov do Liptovskega Mikulaša je čista
poezija in jo res priporočam prevoziti. Prometa seveda nobenega.
Čez Mikulaš sem se sicer že vozil, zato sem za postanek izbral
narobe obrnjeno hišo, ki je res nekaj posebnega.
Nadaljujemo preko Nizkih Tater v smeri proti Lomu nad Rimavicou
in parkiramo pred hotelom v Žiaru nad Hronom. Razpakiramo in
najbolj vztrajni še »gasa« na popoldanski krog. Za cilj izberemo
enega izmed najlepše ohranjenih srednjeveških gradov Slovaške
v Bojnicah. Grad in okolica sta res vredna ogleda in če se klatite po
teh koncih, se splača narediti ovinek. Krog sklenemo po čudoviti
cesti preko Rodobice in, ko parkiramo pred hotelom, se števec
ustavi na 370 prijetnih kilometrih. Zaključek pa – kot običajno – v
priznani restavraciji ob lokalnih specialitetah in pivu.
Bratislava
Zjutraj nas je pozdravilo sonce, a napoved v naši smeri ni bila
obetavna. V Bratislavi že dežuje, zato smo krog proti Donavi
izpustili in potegnili direktno proti slovaškemu glavnemu mestu.
90 km pred ciljem se oblaki zgostijo in fronta je tu. Zmerno dežuje
brez prestanka in tudi mi se ne damo. Vozimo lahko normalno in
vseh 170 km naredimo v enem kosu. Prilično namočeni parkiramo
pred hotelom točno opoldne. V hotelu Taxis bomo nočili za 17 €
po osebi.
Tudi popoldanska napoved se uresniči, dež poneha in malo po
drugi uri že marširamo proti dober kilometer oddaljenemu centru.
Bratislava ni velemesto, štelo naj bi približno pol milijona duš, zato
je center z večino zanimivostmi moč prehoditi tekom popoldneva.
Ogledamo si glavni trg, vladno palačo, nekaj cerkva in zanimivih
stavb, nabrežje Donave in seveda izredno lepo obnovljen grad, od
koder se ponuja lep razgled na mesto in reko. Sledi še dolg sprehod
po daljši poti nazaj proti hotelu z vmesnim pivom in končno
večerjo. Jutri se naš višegrajski krog po tednu dni zaključuje. Preko
Avstrije jo bomo ubrali proti domu. Morda nas zjutraj preseneti še
kakšna kaplja, dan pa naj bi bil suh, jasen, vendar hladen.

Višegrajski krog je sklenjen
Ob 10. uri smo zapustili Bratislavo in po lokalnih cestah preko
Avstrije na Šentilju vstopili v Slovenijo. Epilog bi se glasil takole:
»Povprečno« je v koloni drvelo 10 motorjev, na katerih smo sedeli
Sinac, Dragica, Pero, Jana, Sreč, Rosanda, Romčij, Romana, Lukij,
Miha, Gabro, Ivek, Ksenija in Ferek in obrnili smo cca 2400 km.
Ivek seveda malo več, saj se je iz Češke odpeljal domov zamenjat
konjička in nas v Zakopanah spet dohitel. Gabro pa malo manj,
ko je iz Zakopanov »pobegnil« domov, a se izkazal kot odličen
sopotnik, zato še vabljen kdaj z nami.
Lepa jesenska fura je bila. Razvajalo nas je sončno vreme, pretežno
prazne in urejene ceste, odlična kulinarika, veliko narave in nekaj
zgodovine. Za navigacijo črede smo skrbeli Ferek, Ksenija in
Pero, ki je bil tudi booking majster. Vse je šlo po načrtu in, kar je
najpomembneje, vsi smo se vrnili zdravi in s celimi konjički. Glede
višegrajskih dežel pa se moje mnenje ni spremenilo. Že leta nazaj
sem jih postavil pred Balkan in tam ostajajo! Ceste so boljše,
kulinarika je superiorna, prenočišča ugodna, jezik nam je blizu,
»ciganije« ni opaziti, okolje čisto, razdalja do »gor« pa nekajurna.
Še se bom odpravil tja. Za prevoziti ostaja še zahodni del teh dežel
ob meji z Nemčijo. Prišel bo čas ...
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Podoba vaške skupnosti Gavce-Veliki Vrh po lanskoletnem
neurju
Avtor: Drago Nežmah, VS Gavce-Veliki Vrh Fotografija: arhiv VS Gavce-Veliki Vrh
Lanskoletno neurje je z vso silo udarilo tudi v vaški skupnosti Gavce-Veliki Vrh. Pred očmi smo videli moč narave in brez moči
opazovali razdejanja, ki so jih povzročali hudourniški potoki. Moč vode je pred sabo uničevala cestne površine, zalivala kletne
prostore in stanovanjske objekte.
Vaščani so z medsebojnim sodelovanjem med samim neurjem
poskušali reševati, kar se je rešiti dalo. Reševalna dela so se
opravljala v zelo nevarnih okoliščinah. Na pomoč so priskočili tudi
člani PGD Paška vas.
Intervencijsko so se opravila dela na sanaciji lokalnih cest in
čiščenju strug potokov. Popisala in evidentirala se je nastala škoda,
da bo lahko občinska uprava pričela s pripravo dokumentacije za
strokovno in dolgoročno rešitev. Sreča v nesreči je bila ta, da smo
s projektom Vajngerlov plaz pričeli že pred leti. Tako je bila v času
neurja že opravljena druga faza sanacije. Zadnja faza je sledila
kasneje. Danes je plaz saniran v celoti, posledično pa ne predstavlja
več nevarnosti in grožnje za bližnje stanovanjske objekte.
Projektno in strokovno se je zgradil zadrževalni bazen na strugi
hudourniškega potoka na relaciji Bono–Pihler. Proti zadnji fazi gre
tudi sanacija plazu ob stanovanjskem objektu.
Upam in želim si, da se narava ne bi nikoli več znesla nad našim
krajem in posledično našimi občani, da bodo lahko ti ob deževnih
nočeh mirno in brez strahu spali.
Zahvalil bi se pripadnikom obeh gasilskih društev, članom civilne
zaščite, izvajalcem sanacijskih del na poškodovani infrastrukturi,
g. županu z občinsko upravo in vsem krajanom, ki so s svojo
pripravljenostjo in nesebičnostjo znali stopiti skupaj in tako
prispevali k uspešni odpravi posledic neurja. Hvala.

Posledica divjanja hudourniškega potoka

V naselju Veliki Vrh je hudourniški potok s sabo odnašal podrta
drevesa, panje in les, ki so ga lastniki gozdov imeli pripravljenega
za kurjavo. Posledica divjanja potoka se je odražala v popolnem
uničenju dobrih 50 metrov lokalne ceste in zasutju dela železniške
proge na relaciji Paška vas–Šoštanj. Proga je bila dlje časa
neprevozna. Divjanje voda hudourniških potokov je sprožilo
nekaj plazov; eden od njih je resno ogrozil stabilnost bližnjega
stanovanjskega objekta.

Zbiralnik vode na strugi hudourniškega potoka

Obvestilo Društva upokojencev Šmartno ob Paki
Avtor: Avgust Reberšak, DU Šmartno ob Paki
Obveščamo člane Društva upokojencev Šmartno ob Paki, da rednega občnega zbora zaradi splošnih razmer ne moremo izvesti.
Organizirali ga bomo, ko bodo razmere dopuščale, in člane obvestili prek občinskega glasila ŠOP.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
MAREC, APRIL 2021
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Delovna pokušnja vin
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Cilj vinogradnika in vinarja je pridelati in ponudili dobro vino, za kar je potrebno redno spremljanje razvoja vina. Tako mora
vsak kletar dobro poznati značilnosti mošta in vina posameznih sort, ki jih neguje. Poznati mora pozitivne lastnosti, kakor tudi
pomanjkljivosti, napake in bolezni. Za kletarja praktika je senzorična pokušnja, imenovana tudi delovna, najbolj primeren
način ugotavljanja stanja vina. Je tudi najbolj hitra in zanesljiva metoda.
Pokušanje vina imenujemo degustacija (iz latinske besede
degustare, kar pomeni okusiti). Pokušnja je lahko strokovna,
delovna, ljubiteljska, komercialna itd., odvisno od namena. Še
najbolj natančna, v analitiki uporabljena aparatura nam ne more
posredovati združene zaznave vseh sestavin v vinu. To lahko
zaznamo le s čutili in izrazimo s senzorično (organoleptično)
oceno. Prav zaradi tega je pokušnja tako pomembna v spremljanju
kakovosti in zdravstvenega stanja vina.
Zaradi zgoraj omenjenega naše društvo vsako leto organizira
delovno pokušnjo vin, letos je bilo to v torek, 19. januarja 2021,
v prostorih MC Šmartno ob Paki, žal brez vinogradnikov, ki so se
do sedaj vsako leto zelo radi udeleževali tega izobraževanja, saj
smo lahko okušali različna vina in se naučili prepoznavati bolezni
in napake vin. Delovna pokušnja vin je bila izredno uspešna, saj
so članice in člani prinesli kar 53 vzorcev in od teh so bili samo
štirje problematični (bekser) in samo dva z etil acetatom, vendar
je pri vseh teh možno vino še »pozdraviti«. Veseli smo, da naše
članice in člani vsako leto pridelujejo zelo kvalitetna vina, kar si
štejemo v čast, kajti vidi se, da izobraževanja, ki jih prirejamo,
veliko pripomorejo h kvaliteti vina. Upamo, da bodo vsa ta vina
in še tista, za katera menijo, da so »super«, prinesli na ocenjevanje
vin, ki bo, ko se bodo razmere uredile – predvidoma aprila ali maja.

Ampak situacija je takšna, kot je. Upamo, da bomo kmalu
spet skupaj in da bomo lahko spregovorili kakšno besedo o
vinogradništvu in kletarjenju ter skupaj okušali kvalitetna vina
naših vinogradnic in vinogradnikov.

Defibrilator tudi v Podgori
Avtor: Mitja Ločičnik, VS Podgora Fotografija: arhiv VS Podgora
V Podgori smo se razveselili nove pridobitve, avtomatskega defibrilatorja (AED).
sam okoliš je poseljen z veliko hišami, mimo pa vodi tudi pešpot na
Goro Oljko. Ko se bodo ukrepi zaradi epidemije sprostili, bomo za
vse vaščane organizirali tudi tečaj temeljnih postopkov oživljanja
(TPO).
AED je naprava, ki je popolnoma varna za uporabo in jo lahko
uporablja vsakdo, ne glede na predhodno znanje ali izkušnje in
ne glede na starost. Sama naprava nas z zvočnim posnetkom
vodi skozi ves postopek in nam daje navodila, kaj moramo storiti.
Zvočni posnetek se samodejno aktivira z odprtjem pokrova
AED. Med vsemi tragičnimi dogodki, ki se v enem letu zgodijo v
Sloveniji, je za kar 8,5 % smrti vzrok srčni zastoj. Možnost, da se
srčni zastoj zgodi doma, je med 60 in 70 %. Zato je AED v takšnih
primerih najučinkovitejša naprava, s katero povečamo možnost
preživetja za 50–75 %.

Za lokacijo smo izbrali zgornjo Podgoro, in sicer na razpotju ob
Tajnškovi hiši. Ta lokacija se nam je zdela najbolj primerna, kajti

Želimo si, da bi bil AED čim manjkrat uporabljen, če pa že bo, pa da
bo služil svojemu namenu.
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Karlo Žibret je prejemnik svečane listine Planinske zveze
Slovenije za leto 2020
Avtor: Danilo Verzelak, PD Šmartno ob Paki Fotografija: osebni arhiv
Med osmimi prejemniki je tudi Karlo Žibret, ki je svečano listino prejel za dolgoletno delo v PD Šmartno ob Paki na različnih
področjih planinstva in za prepoznavnost društva v širšem okolju.
Karlo Žibret je aktiven član društva od leta 1975. Ker se v različnih
kontekstih večinoma uporablja ime Karel, menim, da je prav,
da njegovo ime enkrat napišemo pravilno, kot je zabeleženo
v uradnih dokumentih – Karlo. Seveda pa ga v naših planinskih
krogih poznamo predvsem kot Fiksija. To ime so mu določili
njegovi stanovski prijatelji v Premogovniku Velenje zaradi
skrbno negovane kratke bradice, ki so jo knapi poenostavljeno
preimenovali v »fiks«. Bil je mladinski vodnik, pozneje planinski
vodnik, aktiven markacist in varuh gorske narave, društveni
blagajnik in dolgoletni član upravnega odbora društva. Aktivno
je deloval pri pridobivanju sponzorskih sredstev in pri razvitju
društvenega prapora. Ni bilo akcije, kjer bi manjkal.
Karlo je izredno zaslužen za izdelavo Martinove poti, zaslužen za
opis poti in za njeno registracijo v kataster planinskih poti. Vse svoje
aktivno obdobje je posvetil delu z mladimi in vodil najzahtevnejše
ture po slovenskem alpskem svetu in v tujini.
Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto z najvišjimi priznanji
izrazi spoštovanje prejemnikom nagrad za njihovo dolgoletno
neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu. Lanskoletna
podelitev v soorganizaciji Planinskega društva Medvode je bila
predvidena za 5. december v Medvodah. A zaradi omejevanja
epidemije koronavirusa so bili prepovedani množični dogodki in
srečevanja. V PZS so zato svečani dogodek prestavili na letošnje
leto, točnega datuma zaradi omejitev, ki so še vedno v veljavi, niso
določili, prav pa je, da prejemnikom čestitamo in predstavimo vsaj
dobitnika iz našega društva.

Še vedno je aktiven kot načelnik markacijskega odseka, ki skrbi
predvsem za redno vzdrževanje Martinove poti in dela Savinjske
poti. Karlo Žibret je pomembno prispeval k oživljanju planinskega
duha v kraju in k promociji planinstva med mladimi in starimi v
Šmartnem ob Paki in tudi v širšem okolju.

Karlu Žibretu ob prejetju priznanja
iskreno čestitamo.

Gradnja mostu na potoku Prelp pri Zasvinšeku
Avtor: Bernarda Radoslovnik, VS Skorno Fotografija: arhiv VS Skorno
VS Skorno je v svojem letnem planu že nekajkrat imela tudi gradnjo mostu čez
potok Prelp pri Zasvinšeku. Ob koncu meseca januarja pa so dela končno stekla.
Na cesti Skorno–Gorenje skozi Tajno nas pelje cesta tudi čez most potoka Prelp. V
zadnjem času so se na tem mestu pogosto pojavljale poplave v večjem ali manjšem
obsegu. Na Občini Šmartno ob Paki so pripravili projekt za izdelavo novega mostu.
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo zeleno luč za gradnjo. Država je zagotovila
večji del finančnih sredstev, ostalo pa je prispevala še Občina sama. Pri sanaciji mostu
je bila utrjena tudi brežina na obeh straneh in poglobljena struga potoka. Gradnja
samega mostu je sedaj zaključena, treba pa bo še urediti asfaltno cesto do mostu na
obeh straneh.
Po sanaciji mostu je v planu še en projekt na tem potoku. Pri Ministrstvu za okolje in
prostor pa računamo na dobro sodelovanje tudi pri sanaciji plazov, ki so nastali ob
lanskem neurju. Vaščani Skornega smo te pridobitve veseli in že komaj čakamo, da čez
nov most steče promet.
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AMD DLT v nizkem štartu
Avtor: Emil Šterbenk, AMD DLT Šmartno ob Paki Fotografija: osebni arhiv
Članice in člani Društva ljudske tehnike Šmartno ob Paki se sicer zaradi koronskih ukrepov ne moremo srečevati, smo pa ves
čas v stikih. Ta čas izkoriščamo za popravila in lišpanje svojih jeklenih konjičkov.
Tako se pri Jagrih Viki s sinom pripravlja za »italijanski« projekt – v kratkem se bosta lotila rdeče Lancie in ji povrnila življenje ter nekdanji
sijaj. Josip Hržica – Joco je že precej daleč z restavracijo BMW-ja 528. Emila Pocajta smo zalotili za volanom njegovega TAM-a 130 T 11,
tovornjaka, ki je zakorakal v svoje četrto desetletje. Andrej Centrih ta čas izkorišča za opravke, povezane z Mercedesovim karavanom
serije W 124. Slavko Šket je do zadnjega vijaka obnovil Jeepa Wranglerja, predsednik Danilo Arčan pa ima v garaži novega dvokolesnega
starodobnika BMW-ja K 100. Sam sem v drugem poskusu po šestih letih vžgal Pony Expressa – po moji krivdi, ker sem pozabil na »zaug«.
Naslednjič bomo predstavili, kaj počno še drugi članice in člani.
Držimo pesti, da bi se zadeve izboljšale, saj si želimo, da bi občni zbor lahko organizirali v običajni obliki in se po dolgem času spet malo
videli. Konec koncev se moramo drug drugemu pohvaliti, kaj smo zadnje čase naredili. Če ne bo šlo drugače, bomo pač morali sedeti za
računalniki in komunicirati na daljavo. V vsakem primeru se bomo znašli.

Več kot tridesetletni Pocajtov TAM tudi pozimi gladko vžge.

Lancia Fulvia ter ob njej Viki in Matej.

MLADARIJE

Na Prešernov dan smo se sprehodili med poezijo
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: Alenka Kukovec
V času najhujše digitalizacije smo si v Mladinskem centru Šmartno ob Paki privoščili korak nazaj. Slovenski kulturni praznik
smo obeležili drugače. V živo.
K sodelovanju smo povabili literarno sekcijo Potke, ki deluje v okviru Kulturnega društva
Šmartno ob Paki. Člani sekcije so prispevali svoja pesniška dela, ki smo jih obesili po praznih
plakatnih mestih in oglasnih tablah v središču Šmartnega.
Skozi jedro Šmartnega ob Paki se dnevno sprehodi kar nekaj ljudi, tokrat pa so lahko za
trenutek postali ob izbranih delih poezije in na tak način obeležili Prešernov dan, dan, ko
se spominjamo največjega slovenskega pesnika. Menimo, da je bilo nekoliko drugačno
doživetje praznika dobrodošla popestritev v času, ko smo priklenjeni na naprave z zasloni.
Podobno menijo tudi nekateri, ki so se kljub deževnim uricam odzvali povabilu in bili nad
»pesniško razstavo« zelo navdušeni. Skupaj smo pokazali, da kultura še živi, če je slučajno
kdo podvomil.
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Šola na daljavo in končno (čisto zares) tudi od blizu
Avtor: Katarina Čokl, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki Fotografija: OŠ bratov Letonja
Že v prejšnjem prispevku smo pisali, da kljub čudnim časom ohranjamo in nadaljujemo svoje poslanstvo, ki ga imamo kot šola,
ter skrbimo za vrednote, ki so v življenju še kako pomembne. Resnično se lahko pohvalimo, da smo šola, ki se trudi delati v
skladu z mislijo H. Keller, ki pravi: »Če gledaš v sonce, ne vidiš sence.«
Tako smo se poleg zelo odmevnega projekta Pišemo prijazna
pisma lotili tudi sodelovanja v vseslovenskem projektu Teden
pisanja z roko, kjer smo pisali pisma prijateljem, in ob slovenskem
kulturnem prazniku še sodelovanja z Galerijo Velenje pri projektu
Kultura je … Prav tako pa smo se v teh dneh pridružili vseslovenski
akciji ob obeleženju dneva boja proti otroškemu raku v sodelovanju
z Junaki 3. nadstropja. Nastali so čudoviti izdelki naših učencev,
na katere smo vsi zelo ponosni, saj se zavedamo, da je tudi njim
v dani situaciji še kako težko. V zameno jih zato poskušamo tudi
motivirati na različne načine. Tako smo jim v decembru pripravili
prav posebno presenečenje v obliki videovoščilnice, v kateri so
jim znani Slovenci namenili spodbudne besede, ob kulturnem
prazniku smo jim voščilo v obliki recitacij pripravili učitelji, v zadnjih
dveh dneh pred počitnicami pa smo tistim, ki se še vedno šolajo
od doma, namenili tematsko obarvan način videokonferenc.
Zato smo še posebej ponosni, da nam uspeva uresničevati skoraj
vse tiste cilje, ki smo si jih zadali v tem šolskem letu, pa četudi
je to bilo bolj ali manj na daljavo. Z optimizmom in iskricami v
očeh, ki kljub maskam vendarle ostajajo nezakrite, smo se poleg
organizacije in izvajanja pouka, za kar smo v anketi o zadovoljstvu
staršev z delom na daljavo na naši šoli dobili številne pohvale,
lotili tudi uresničevanja različnih dni dejavnosti, od tehniških in
naravoslovnih dni, do zimskega športnega dne in kulturnega dne,
ter sodelovanja v projektih.

Naštevali bi lahko še marsikaj, zato vas vabimo, da si na naši šolski
spletni strani pogledate in preberete, kaj vse se dogaja za zidovi
naše šole. Zagotovo pa za konec velja omeniti, da smo najbolj
veseli, da so že tretji teden dejansko in ne samo virtualno v njej
tudi najmlajši učenci ter da se po počitnicah končno vračajo še vsi
ostali.
Želimo vam lepe, zdrave in s soncem obsijane dni.

Iz taborniških vrst
Avtor: Urša Irman, DT rod Hudi potok

Fotografije: osebni arhiv članov

Pretekle dneve, tedne in mesece zaznamujeta drugačnost in neobičajnost, ki za vse nas postavljata poseben izziv, da učenje,
delo in druženje opravljamo kot še nikoli doslej. Spremembam smo se s ponujanjem raznolikih izbirnih aktivnosti preko
socialnih omrežij poskušali prilagoditi tudi taborniki, vendar pristna srečanja v naravi že močno pogrešamo. Kljub vsemu smo
kot del Zveze tabornikov Slovenije, ki deluje v okviru širše Svetovne skavtske organizacije (WOSM), dobili potrdilo, da nekaj
le delamo prav.
V letošnjem januarju sta svetovni
organizaciji skavtskega gibanja (WOSM in
WAGGGS) postali nominiranki Nobelove
nagrade za mir za leto 2021. Po besedah
Solveig Schytz, norveške političarke in
nekdanje načelnice norveških skavtov,
naj bi si organizaciji nominacijo zaslužili
zaradi vzgoje številnih generacij mladih
v samostojne, odgovorne in vestne
posameznike, ki se bodo v prihodnosti
uspešno soočali z življenjskimi izzivi.
Kot del organizacije smo na nominacijo
za nagrado s 120-letno tradicijo nadvse
ponosni, hkrati pa nam tovrstna potrditev
daje dodaten zagon, da svoje poslanstvo
širimo še naprej.
In kako dobro tabornike in taborniško
organizacijo poznate vi? Za vas smo
pripravili krajši kviz, kombinacijo pravilnih
črk pa lahko pošljete na naš elektronski
naslov hudi.potok@mail.com.
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1.

Kratica »MČ« pomeni:
A. Mlajši člani
Š. Medvedki in čebelice
O. Mednarodna četa

2.

Taborniška himna se začne z:
G. »Poslušajte, bratje, sestre …«
O. »Dviga plamen se iz ognja …«
D. »Tam ob ognju našem…«

3.

Taborniška skupina otrok z vodnikom
se imenuje:
S. Rod
E. Razred
T. Vod

4.

Med večerne taborniške šege sodi:
O. Ples Rim-Šim-Šim
J. Kopanje v reki
N. Pospravljanje šotorov

5.

Nepogrešljiv del taborniške garderobe
je:
L. Klobuček
R. Taborniška rutica
J. Pelerina

Seveda bi vas radi opomnili, da se lahko še vedno
preizkusite v našem geocaching izzivu ter s tem
spoznate znane in bolj skrite kotičke naše občine.
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Projekt Martinov svet – vstopnica SAŠA regije uspešno
zaključen
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki

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

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki zaključujemo aktivnosti
zadnje faze nekaj več kot dve leti trajajočega projekta. Pred
kratkim so tako luč sveta ugledali še turistična zloženka,
razglednice in promocijski video.
Glavni namen projekta, katerega prijavitelj je bila Občina
Šmartno ob Paki, partnerji pa MC Šmartno ob Paki, Turistično
društvo Šmartno ob Paki in Ekološka kmetija Potočnik-Poprask,
je bil izboljšava in okrepitev turistične prepoznavnosti območja
Šmartnega ob Paki.
Ime projekta Martinov svet – vstopnica SAŠA regije se navezuje
na farnega zavetnika kraja, svetega Martina, ki je s svojo zgodbo
ter v povezavi z vinogradništvom, martinovim in folkloristiko, ki
spremlja njegov lik, močno povezan z običaji in prireditvami v
Šmartnem ob Paki.
Turistični zemljevid – predstavitev
turistične ponudbe na enem mestu
Eden od ciljev projekta je bila tudi enotna
predstavitev turistične ponudbe naše
občine na enem mestu, tako turistom
kot tudi lokalnemu prebivalstvu. Poleg
podstrani Turizem na spletni strani
mladinskega centra turistične informacije
Šmartnega ob Paki od januarja dalje
združuje tudi tiskana zloženka oz.
zemljevid. Na njem so predstavljene
glavne turistične zanimivosti, aktivnosti,
lokalni
turistični
ponudniki
in
tradicionalne prireditve.
Pošljite pozdrave iz Šmartnega
Vse več zanimanja je bilo tudi za
razglednice Šmartnega ob Paki. Z
veseljem vam sporočamo, da smo v
sklopu projekta izdali tudi te, in sicer v
dveh različicah. Prva predstavlja večno
klasiko – čudovito fotografijo kraja,
posneto iz malovrškega vinograda.
Druga je mozaik doživetij, povezanih z
značilnostmi vinorodnega okoliša ter
kulturne in naravne dediščine Šmartnega ob Paki.

Vse nove tiskovine bodo brezplačno dostopne v prostorih
mladinskega centra. Ko bodo razmere dopuščale, pa jih bomo
razdelili tudi med lokalne ponudnike ter po turističnoinformacijskih
centrih v SAŠA regiji. Kot rečeno, smo v okviru projektnih aktivnosti
posneli tudi predstavitveni video, ki v nekoliko sodobnejšem
slogu vabi na oddih v Šmartno ob Paki. Video, ki je prijazen novim
trendom svetovnega spleta in deljenju prek družbenih omrežij
vam bomo prav tako kmalu pokazali.
Ob zaključku še enega izmed uspešnih projektov smo veseli in
ponosni, da nam je kljub epidemiji uspelo realizirati zastavljene
cilje in slediti časovni osi izvajanja aktivnosti. V imenu prijavitelja,
Občine Šmartno ob Paki, in glavnega partnerja, MC Šmartno ob
Paki, se zahvaljujemo partnerjema TD Šmartno ob Paki in Ekološki
kmetiji Potočnik-Poprask; lokalnim turističnim ponudnikom;
vključenim društvom, igralcem in statistom v turističnem videu
ter drugim sodelujočim.

Turistični zemljevid vsebuje topografsko karto občine Šmartno ob Paki z
označbami ter informacije o zanimivostih, aktivnostih, lokalnih ponudnikih
in tradicionalnih prireditvah
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NAŠI PODJETNIKI

MPT
Avtor: Nika Meh, direktorica MPT, d. o. o.

Fotografija: arhiv podjetja

MPT, d. o. o. je družinsko podjetje z več kot 35-letno tradicijo, ki deluje predvsem na področju bele tehnike in malih gospodinjskih
aparatov.
Trenutna situacija v povezavi s COVID-19 je seveda težka tudi za
nas. Spopadamo se s popolnoma novimi izzivi, ki jih poprej nismo
bili vajeni. Poudariti velja, da smo v podjetju vseskozi zagotavljali
varnostne ukrepe, katerih se sodelavci strpno držijo. Za kar jim
gre zahvala. Posledično okužb med zaposlenimi praktično nismo
imeli. V začetku leta smo za dodatno varnost med delom izvedli
tudi testiranje med zaposlenimi. Testiranje bomo po potrebi ob
sproščanju ukrepov na nivoju države ponovili, da se rezultati
znotraj podjetja ne bodo poslabšali. Vsekakor pa so razmere
in zunanji vplivi zaradi COVID-19 resni in terjajo od nas veliko
agilnosti in dodatnih aktivnosti za tekoče poslovanje.

V podjetju MPT se ukvarjamo z izdelavo tehničnih izdelkov
iz plastike na podlagi naročil in specifikacij naročnika. Svojim
naročnikom nudimo storitve od ideje do serijske proizvodnje. To
zajema širok nabor storitev, kot so tisk, galvanizacija in graviranje
ter končna sestava sklopov.
Na časovni premici podjetja izstopa nekaj letnic. Prva je 1984, leto
ustanovitve podjetja. Leta 2004 smo v industrijski coni pri bivšem
Vinopodjetju v Šmartnem ob Paki zgradili novo proizvodnjo
halo. 2010 smo dogradili proizvodne prostore in robotizirali
proizvodnjo. Temu je v lanskem letu sledila še digitalizacija
proizvodnje. V začetku leta 2021 se je na direktorski funkciji očetu
Darku Mehu pridružila hči Nika.
Defibrilator kot plod dobrega sodelovanja z občino
V podjetju, ki zaposluje 51 sodelavcev, vseskozi dobro sodelujemo
z občino in lokalno skupnostjo. Dokaz tega je tudi uspešno
sodelovanje v skupnem projektu nabave defibrilatorja, ki ga smo
na povabilo občine sofinancirali. Defibrilator je sedaj nameščen
na zunanji steni obnovljenih poslovnih prostorov podjetja in je
namenjen tudi za morebitne potrebe lokalne skupnosti v bližini.

CEKARČEK babi Janje, Janja Remic s.p.
Mali Vrh 7b

3327 Šmartno ob Paki

030 350 910

info@cekarcekbabijanje.si
www.cekarcekbabijanje.si

Facebook: Cekarček babi Janje
Pecivo brez pšenične moke, belega namiznega sladkorja,
umetnih konzervansov, barvil in arom.
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Digitalizacija proizvodnje pomembna pridobitev za
prihodnost
V podjetju se zavedamo hitrih sprememb na trgu, vedno višjih
zahtev kupcev, na kar se znotraj podjetja z izobraževanji tudi
konstantno pripravljamo. Izjemnega pomena je tudi naša zadnja
pridobitev – digitalizacija proizvodnje, s katero bomo lahko v
najkrajšem možnem času pridobivali podatke iz proizvodnje, kar
nam bo omogočalo večjo produktivnost. V prihodnje si želimo
dobrega sodelovanja z obstoječimi in novimi kupci, pozitivno
klimo znotraj podjetja in čim več uspešnih projektov.

SPOZNAJMO SVOJO OBČINO

17

Tunel, noži in izgubljene mladenke
Avtor: Kristina Suhadolnik Fotografija: Martina Hrastnik
Sliši se napeto, kot kakšen kriminalni roman, kajne? Le kdo bi uganil, da nas zgodba pelje v domače kraje – na položno ravnico
vrh griča nad Šmartnim ob Paki, med razvaline gradu, ki svojim obiskovalcem šepetaje pripoveduje o svoji preteklosti.
se ni slišalo prav nič čednega – če gre verjeti pripovedkam, naj bi
v teh podzemnih kleteh izginila marsikatera ugrabljena mladenka.
To pa ni edini intrigantni zapis v povezavi s Pakenštajnom – še dva
velja omeniti! Prvi razlaga, da naj bi se pod gradom nahajali zapori,
v katerih je moč najti nože in lobanje, drugi pa omenja celo tunel,
ki naj bi omogočal transport pod zemljo okoli gradu celo s konji.
Strah pred Turki
Od nekdaj mogočne stavbe je danes ohranjen le še zahodni
vogal. Okoli meter visoko obzidje, ki je grad obdajalo, naj bi služilo
obrambi pred Turki, vendar slednji gradu niso nikoli osvojili. Ob
obzidju so strme stopnice vodile do grajskega samotežnega
vodnjaka s posebno utežjo, ki je pomagala dvigniti vedro iz vode.
Dostop do vode je prebivalcem gradu tako omogočal neodvisnost
tudi v primeru, ko so se povsem zaprli v grad.
Ostaline gradu so danes odlična kulisa za imenitne kulturne dogodke.

Grad Pakenštajn se prvič omenja v listini iz leta 1339, ko sta
Konrad in Ortolf Horneška tako imenovani stolp prodala Frideriku
Žovneškemu. Naslednja omemba Paškega gradu se zatem pojavi
šele v letu 1416, ko se je vazal celjskih grofov Henrik Apfaltrer
stolpu – svoji dediščini – odpovedal v prid grofa Hermana
Celjskega. Slednji je Pakenštajn tri leta kasneje podelil v zajem
svojemu kanclerju Hansu Maisenreiterju, a je že leta 1443 grad
zopet prišel v roke celjskim grofom – Maisenreiterjeva vdova je
namreč bila posest primorana zapustiti grofom zaradi dolgov
svojega soproga.
Lovska hiša s presenetljivimi odkritji
Po znanih zapisih naj bi bil grad v času celjskih grofov pravzaprav
lovska hiša. In prav grofje naj bi tam zgradili vinske kleti, o katerih

Najprej stolp, potem grad
Pakenštajn je bil pozidan kot dvor stolpastega tipa in kasneje
prezidan v grad. Stolp je meril v talni ploskvi 12,5 x 10 metrov,
segal je v višino dveh etaž in bil podkleten. Kasneje so k stavbi
prislonili hišo enakih dimenzij, stolp povišali in oba objekta enotno
zastrešili.
Vse mine …
Pa se vrnimo nazaj, v davno leto 1458, ko je cesar Friderik podelil
Pakenštajn v fevd Georgu Globitzerju. No, grad je v lasti te družine
ostal vse do 17. stoletja. Še kar nekaj lastnikov je potlej grad
zamenjal, vse do leta 1870, ko je posest naposled prevzel baron
Warsberg, ki je z gradu snel streho in ga prepustil propadu.
Danes v gozdu počivajo ostaline gradu, ki nas tiho spominjajo na
minljivost časa in bogato kulturno dediščino, ki slednji – tudi z
našo pomočjo – vztrajno kljubuje.

MED LJUDMI

Zahvala
Avtor: družina Bizjak-Apšner Fotografija: osebni arhiv
Radi bi se zahvalili vsem občankam in občanom Šmartnega ob Paki ter vsem tistim,
ki ste sodelovali v akciji Manj svečk za manj grobov.
S tem denarjem bomo Taju lažje omogočili nakup vseh pripomočkov za njegov
aparat, ki mu omogoča, da sliši ta čudoviti svet. Še posebej bi se želeli zahvalili
Maji Ažman, ki se je spomnila na Taja in nas povabila k sodelovanju. Iz srca en velik
hvala vsem!

MAREC, APRIL 2021
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Intervju z Antonom Ciglarjem, naj osebnostjo leta 2020
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: Anton Ciglar, osebni arhiv

Vedno se nekaj najde, ravno zdaj doma
urejam delavnico … Človek mora delati, da ne
zastane.«
Zdi se, da ste venomer na terenu, svoje roke nudite tu in tam …
Ima dan za vas sploh dovolj ur? Kako poteka vaš dan, teden?
Ima, ima. Recimo na večer, ko pridem domov, se vse malo umiri. Ali
pa zdaj, ko je zima. Čeprav se vedno nekaj najde, zdaj doma recimo
urejam delavnico … Človek mora delati, da ne zastane. Tako imava
z ženo čez teden, ko sva sama, vsak svoje delo, za vikend pa naju
obiščejo vnuki. Pet jih je. Hitro rastejo, dvojčici sta stari že 13 let.
Tudi sam sem dvojček, tako da se je ponovilo v drugem rodu.
Sicer ne živimo skupaj, a zelo radi pridejo domov. Ravno prejšnjo
nedeljo smo imeli polno hišo. Lepo je bilo.

Nekaj časa je že minilo od razglasitve, a še zdaleč ni pozabljeno
– tik pred koncem leta ste postali osebnost leta 2020 v
Šmartnem ob Paki. Kako ste vse skupaj doživljali, od novice,
da ste bili predlagani, do konca glasovanja, ko ste izvedeli da
ste zmagali?
Bilo je veliko presenečenje ... Res je lepo, sploh če si prvič v
življenju takole opažen in to dosežeš. Res lepo presenečenje.
Kamor pridem, mi zdaj čestitajo. Tako tudi recimo bivši sodelavci
iz jame, ki so gledali prenos podelitve na YouTubu, vsak mi kar
poda roko in čestita – »Bravo, Toni.« Ravno včeraj sva se srečala s
sodelavcem iz Celja, s katerim sva že 12 let v pokoju. Njegove prve
besede so bile: »Toni, čestitam, zaslužil si si.« Ja, priden je treba biti,
pa si zaslužiš.
Kaj vam pomeni to, da so se ljudje v tolikšnem številu odzvali
in glasovali prav za vas?
To je velika nagrada. Pomeni mi zelo veliko. Veselje v glavnem.
Omenili ste, da ste v pokoju že 12 let. Kaj je tista razlika, ki jo
sami najbolj opazite med obdobjem, ko ste hodili v službo, in
časom, odkar ste v pokoju?
Ja, hitro je minilo, teče že 13. leto. Razlika je velika. Seveda je bolje
biti doma, še posebej ker je jamsko delo težko. Razen treh, skoraj
štirih let, ko sem bil v vojski, sem celo življenje delal v jami. Skupaj
28 let. Se je pa splačalo, glede na to, da mnogi ne verjamejo, da sem
pri teh letih že 12 let v pokoju. Časa pa nimam ravno veliko več kot
takrat, saj tudi sedaj veliko delam. A delam pač druge stvari. Sem
se pa med službo veliko ukvarjal s športom, recimo z odbojko, bil
sem v rudniški ekipi. Pa tudi z nogometom, včasih smo ga igrali kar
po nočni izmeni. Ali pa hitra hoja okrog jezera. Veliko možnosti so
nam nudili brezplačno. Prijavil sem se, kamor se je dalo.
Odkar ste v pokoju, pa je vaša »nova služba« delo doma in
okrog doma, pomoč društvom oz. tistim, ki jo potrebujejo. Od
kod izvira ta čut za pomoč sočloveku oz. od kod izvira veselje
do dela?
Že od nekdaj sem tak. Verjetno sem to podedoval po očetu, on je
tudi veliko delal naokrog. Pa sem se, tako izgleda, naučil od njega.
Nekaj pa izhaja tudi iz dolgoletnega dela v jami. Sicer pa to pride
kar samo – ko se s kom pogovarjam, pa potrebuje to ali ono, na
primer med sosedi, potem pa grem in naredim.
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Si vzamete tudi kaj čas zase? Kaj takrat najraje počnete?
Takrat malo pobrskam po spletu ali pa pogledam kaj na televiziji.
A na prvem mestu je šport. Pohode imam rad. Velikokrat po kosilu
greva s psom po svoje. Narediva tudi 10 km, enkrat več drugič
manj. Najraje proti Gori Oljki, spet drugič proti Skornu. Po okolici
torej. Rad imam strm teren – da okrepim mišice.
Se pravi, če bi morali izbrati najljubši hobi, bi bilo to
pohodništvo? Kdaj pa se potem na lestvici pojavi motor oz.
vožnja z njim?
Ja, seveda – pohodništvo. Pa tudi kolesarstvo. Motor pa pride na
vrsto poleti, ko je toplo. Lani je bila res slaba sezona, ampak ni šlo
drugače.
Kdaj ste postali ljubitelj motociklizma? Ste član MK
Packenstein že od začetka?
Se ne spomnim, ljubitelj sem že od nekdaj. Že celo življenje me
zanimajo motorji. Tudi Motoklub Packenstein sem poznal že od
ustanovitve, od leta 2008. Sam sem se pridružil leta 2011.
Kako vam članstvo v tem klubu zapolnjuje življenje oz. prosti
čas?
Največkrat ob sobotah, ko gremo na kak izlet. No, pa ob četrtkih,
ko imamo naše sestanke. Veliko smo že prevozili. Bil sem zraven
med drugim tudi v Makedoniji. Pa v Srbiji, na Hrvaškem. Prevozil
sem tudi že celo Slovenijo. Nekaterih krajev zagotovo ne bi nikoli
obiskal, če ne bi imel motorja. Velikokrat sem šel tudi kar sam, pa
sem našel brez težav.
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Sicer radi potujete?
Ja. Zelo rad bi šel kam dlje. Tako kot na primer nekateri naši člani in
predsednik. Amerika, recimo. Ja, takrat sem jih peljal s kombijem
do Trsta … Rad bi, a je s finančne perspektive kar malo preveč.
Bom ostal pri krajših.

Za nami je precej nenavadno leto. Po čem si ga boste najbolj
zapomnili?
Bolj malo se je dogajalo. Ne gre mimo korone, tako da verjetno po
koroni. Pa seveda tisto presenečenje – predlog in da sem postal
naj osebnost. Po tem si bom najbolj zapomnil leto.

Če bi morali organizirati izlet za vaše kolege Packe, kam bi jih
vodili?
Nekam v tujino, recimo. V Srbijo. Pančevo. Tam sem imel tudi strica,
zdaj je pokojni, in sestriče. Sam sem bil že vsaj dvakrat. Težava
nastane, ko te Srbi potem komaj spustijo domov, ker se pač dolgo
ne vidimo. Mislim, da bom letos poskusil. Če najdem še kakšnega
kandidata za s sabo. V Sloveniji pa bi na hitro »skočili« na Ptuj. Tudi
tam imam sorodnike.

Kaj si želite v letu 2021?
Želim si najprej, da bi že enkrat minila ta bolezen in vse, kar je
povezano z njo. Da bi se končno lahko družili. In šli na izlet, imeli
piknike doma. In pa, seveda, želim si druženja v klubu, da bi se
vrnili »naši« četrtki – to pa že res pogrešamo. Vsaj jaz, ki rad kaj
spečem na žaru.

Prevozil sem tudi že celo Slovenijo. Nekaterih
krajev zagotovo ne bi nikoli obiskal, če ne bi
imel motorja.«

Toni, še enkrat se vam zahvaljujem, ker ste si vzeli čas za tale
pogovor in upam, da nisem ukradla preveč vašega časa.
Danes res brez težav, ker sem tako moral v trgovino. Sobota je za
trgovino. Nakupim bolj kot ne za cel teden in je potem mir. Čeprav
zdaj, ko pridem domov, bom pa že v delavnici kaj našel. Delo se
hitro najde.

Biodiverziteta okoli vsake slovenske vasi
Avtor: dr. Davorin Tome Fotografija: Davorin Tome
Slovenci veljamo tudi za narod popotnikov. Radi obiskujemo druge države, kjer si ogledujemo stvari, za katere smo doma
prikrajšani: tropske obale, monumentalne zgradbe, drugačne kulture, eksotične živali in rastline. Ker toliko potujemo, človeka
včasih prešine, da smo v rodni državi videli že vse, kar se videti da. Daleč od tega! Samo če pogledamo biodiverziteto.
Biodiverziteta so vsa živa bitja, od živali in rastlin, do gob in
bakterij, ter vse zgodbe, ki jih pišejo njihova življenja. Na tisoče
jih je, okoli vsake slovenske vasi so in, zagotavljam vam, večine
niste videli niti slišali še nikoli. V evropskih razmerah Slovenija
velja za eno bogatejših držav z biodiverziteto. Nekaj 10.000
naj bi v Sloveniji živelo samo živalskih vrst. Veliko k tej pestrosti
prispeva geografski položaj države. Na zahodu se ozemlje dotika
Sredozemlja, na severu sega pod Alpe, na vzhodu do panonskih
ravnic in na jugu med dinarsko hribovje. In ker ima vsaka od teh
štirih pokrajin svoje značilne živali in rastline, jih je na koncu, ko jih
seštejemo, pač zelo veliko. A da bi se s to pestrostjo narave znali
tudi pohvaliti, kot se pohvalimo, da smo hodili po Kitajskem zidu,
ali da smo na vrhu Eifflovega stolpa popili kavo, jo moramo najprej
znati ceniti. V nasprotnem bomo še naprej živeli v prepričanju, da
je sploh ni ali da je povsem nepomembna, kar seveda ne drži.

sprememb, ki smo jih v okolju naredili ljudje. In prav ljudje smo
tudi tisti, ki lahko in ki moramo te spremembe ustaviti – kdo nam
bo sicer delal kisik, čistil vodo in kako bomo prišli do hrane in
drugih nenadomestljivih dobrin iz narave? Na NIB smo prepričani,
da to lahko dosežemo.
Da bi kaj naredili tudi na področju uresničevanja tega prepričanja,
s še devetimi partnerji sodelujemo v evropskem projektu LIFE
Naturaviva, katerega cilj je čim več ljudi v Sloveniji seznaniti
s tem, kaj biodiverziteta je, kako pomembna je za nas in kaj
lahko naredimo, da jo bomo ohranili. Več o projektu in naših
aktivnostih lahko preberete na spletni strani: https://www.
naturaviva.si/.

Medved in ris sta verjetno najbolj prepoznavni vrsti pri nas. Z
njima se znamo občasno celo tudi pohvaliti. Sta pač dve od naših
največjih in najbolj karizmatičnih živali. Manjše vrste so skoraj
brez izjeme neprepoznavne. A prav med najmanjšimi se pomen
biodiverzitete najbolj pokaže. Kisik, ki ga dihamo – delajo ga
rastline, največ ga naredijo drobne, enocelične alge v rekah, jezerih
in morjih. Pitna voda – čistijo nam jo za noht veliki nevretenčarji in
bakterije. Hrana, ki jo jemo – tudi to je biodiverziteta, saj vsa hrana
prihaja iz živih bitij, prostoživečih ali
gojenih doma. In da hrana »zraste«, so potrebne še številne
druge vrste: opraševalci, ki
zaplodijo sadeže; deževniki, ki mešajo prst, da ostane rodovitna;
ptice, pikapolonice, pajki, ki lovijo škodljivce v kmetijstvu in še in
še.
Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) biodiverziteto
raziskujemo že 60 let. Opažamo, da se je v tem času njena
pestrost v Sloveniji zelo zmanjšala – v veliki meri kot posledica

Ste že kdaj videli rdečeglavega kraljička? Pri nas je pogost in splošno razširjen,
tako da nam za to, da si ga ogledamo, ni treba v tujino, niti ne daleč od doma.
MAREC, APRIL 2021
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Železna cesta, 2. del
Avtor: Marjan Knez, koordinator zgodb o vlaku Fotografija: osebni arhiv
Letos slavimo 130 let savinjske proge, 30 let samostojne Slovenije in 20 let izletov z vlakom po domovini, po soseščini in po
Evropi.
Tretji izlet
Junija 2004 smo se z dvema avtobusoma odpeljali v Celje in
vstopili na moderen »avion na tirih«, ICS – Pendolino za Koper. Vlak
z nagibno tehniko skorajda ni za tiste s slabim želodcem. Samo
ob otvoritveni vožnji je bilo na vlaku več potnikov, so ugotavljali
sprevodniki. V Kopru smo si ogledali pristanišče. Veličastno, kakšna
luka! Drugi tir bi ji odlično pristajal. Nadaljevali smo v Piranu, kjer
smo se poklonili velikemu violinistu Giuseppeju Tartiniju in se
vkrcali na ladjo ter odpluli proti Trstu. Po dveh velikih točenih
pivih je zmanjkalo slovenskega morja in izkrcali smo se v Izoli.
Med vožnjo domov je padla odločitev: drugo leto bomo obiskali
Prekmurje, dno panonskega morja, in Goričko. Vlado poje tisto »z
Goričkega v Piran«, mi pa iz Pirana na Goričko.
Naš graščak, prof. Marin je ob slovesu s solznimi očmi dejal: »Takšnih
poslušalcev pa še ne!«

Ponedeljek je, 8. februarja. Vsak zase, kot še nikoli doslej,
praznujemo Prešernov dan. Že leta 1945 smo njegov dan smrti
vzeli za naš praznik, da bi ohranili slovenski jezik in kulturo, svoj
obstoj med velikimi sosedi. Zakaj to omenjam? Dr. France Prešeren
je kar 72 verzov v 18 kiticah namenil železni cesti. V zadnji številki
ŠOP-a ste lahko prebrali, da smo se Šmarčani leta 2001 podali na
pot po velikem železniškem krogu. Domače turistično društvo je
s Slovenskimi železnicami takrat vzpostavilo odlično sodelovanje.
Prvi izlet z vlakom
Simbolno smo ob 10. obletnici samostojnosti in 110. obletnici
naše proge zastavili dobro zgodbo spoznavanja domovine. Do
zadnjega roka za prijavo – srede, 27. junija – se je prijavilo 70
ljudi. Cena za enodnevno potepanje »all inclusive« je bila 5000 SIT
(dobrih 20 €). V petek zvečer nas je bilo 120! Logistična stiska; vlaki
so izgledali skoraj kot v Pakistanu. Na Gorenjskem so sprevodniki
mirili druge potnike: »Zdržati bo treba, Šmarčani so šli na rajžo.«
Ko smo v Bohinjski Bistrici zapuščali Gorenjsko, nas je skozi 6639
m dolg predor v Podbrdo v Baški grapi na Primorskem vozil sam
župan Ivo. Iz Mosta na Soči smo se ob prebiranju Gregorčičeve
»Soči« po soški progi pripeljali v Novo Gorico. Zvečer ob 22.30 smo
v Celju zatrpali dva velika avtobusa za Šmartno. Polni vtisov in
izmučeni po 507 km dolgi avanturi (zamenjali smo 7 vlakov) smo
bili trdno odločeni: »Najeli bomo svoj vlak, če bomo še kam šli!«

Četrti izlet
V četrtek, 23. junija 2005, je bil v Dnevniku objavljen kratek zapis
»Kdo še potuje z vlakom?« Napovedovali so naše potepanje
po Krajinskem parku Goričko. In res smo se 25. junija z vlakom
odpeljali do Hodoša. Dva polna avtobusa sta nas dostavila pod
Tromejnik, kjer se stikajo sosede Avstrija, Madžarska in Slovenija.
Bila je vroča, prava poletna sobota, zato smo s težavo zapustili
oblegano evangeličansko cerkev v Gornjih Slavečih. Gričevnato
Goričko – greben glave slovenske kure je poseben svet. Vrhunec je
energijsko bogat veličasten Grad s kar 365 sobami, rokodelskimi
delavnicami in čudovito vinsko kletjo. Po kosilu smo se odpeljali v
Mursko Soboto na vlak, ki je pripeljal iz Budimpešte. V gostilni na
kolesih pa smo si privezali dušo in enoglasno z županom Lojzom
sklenili: Leta 2006 gremo na polno! Na pot bomo povabili Šalečane
in Savinjčane. Najeli bomo muzejski vlak, dokler imamo še tolarje,
svoj slovenski denar.
Kako drugačne čase živimo danes. Saj ne škodi malo potovanja po
spominu? Aprila se zopet oglasim. Cepite se in ostanite zdravi. 27.
december je blizu! Morda pa gremo še letos zares kam, morda v
Kočevje. Srečno!

Drugi izlet
In smo šli! Leta 2003 na mali slovenski železniški krog. Zasedli
smo prav vse sedeže na posebnem vlaku – bilo nas je 153. V Mirni
na Dolenjskem smo si v farni cerkvi ogledali izjemne stropne
poslikave in se sprehodili po kraju mimo veličastnega spomenika
NOB do Mirnskega gradu. Leta 1962 ga je začel obnavljati g. Marin
in mu dal ime »speča lepotica«. Ne da bi ga naročili, smo med potjo
naleteli na ultramaratonca, plavalca Martina Strela, ki je treniral v
jezercu pod gradom. Po zasluženem kosilu v vaški gostilni smo s
svojim vlakom oddrveli čez Trebnje, Ljubljano in Celje proti domu.
Nekdo je predlagal: »Leta 2004 gremo z vlakom na morje!« Zakaj
pa ne? In smo šli!

Vabilo na prvi izlet z vlakom pred dvajsetimi leti
MAREC, APRIL 2021
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Nekaj misli ob godovih svetnikov v marcu in aprilu ter o
svetniku meseca
Avtor: Ivan Napret, dekan
Pozdravljeni vsi, ki prebirate občinsko glasilo ŠOP. Z veseljem sem pisal naslednje vrstice. Vsak svetnik v koledarju ima svojo
življenjsko zgodbo. Spomnimo se nanje, ko se srečujemo z bližnjimi in če nosimo njihova imena.
Najpomembnejša v marcu sta sveti Jožef in Marija, saj obhajamo
teden družine med 19. in 25. marcem. Papež Frančišek nas je
razveselil, ko je leto razglasil za Jožefovo leto. Sveti zakonski
par Jožefa in Marije je tudi danes zgled družinam. V nazareški
družini so bili doma veselje, mir, zadovoljstvo, zaupanje v Boga,
potrpežljivost. Možje in bodoči očetje v družinskih in gospodarskih
zadevah ne pozabimo na priprošnjo svetega Jožefa in na Marijo,
ki jo v litanijah kličemo kot kraljico družine. V aprilu posebej
izstopata sv. Jurij in sv. Marko.

Župnijska statistika v letu koronavirusa:
– Krstili smo 24 otrok, 11 dečkov in 13 deklic, v letu
2019 33.
– Poročen je bil samo en zakonski par, v letu 2019
pa 4.
– Cerkveno pokopanih je bilo 44, 20 moških in 24
žensk, v letu 2019 33.
– V času božičnih praznikov ni bila v cerkvi zapeta
nobena božična pesem, tudi duhovniku ni bilo
dovoljeno peti.
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Postni čas in velika noč
Postni čas, ki smo ga pričeli na pepelnično sredo, 17. februarja,
bo dosegel svoj višek na cvetno nedeljo in v dneh velikega tedna
v začetku aprila. Ta sveti čas ni namenjen samo odpovedi mesu
na pepelnico, na veliki petek, ob petkih v tem času, ampak da bi
dosegli medsebojno spravo z Bogom, opustili stare zamere in še
bolj dosledno živeli po zapovedi ljubezni do Boga in bližnjega.
Velika noč je največji krščanski praznik, navdaja nas z veseljem ob
Kristusovem vstajenju od mrtvih in v veri vanj bomo tudi mi vstali
v novo življenje. Ali nam bo letos mogoče obhajati veliko noč, tako
kot smo jo pred korono? O tem bomo obvestili sproti.

Svetnik meseca – sveti Patrik (Patricij), 17. marca
Sveti Patrik je zavetnik Irske. Rodil se je v Angliji okoli leta 385.
Ugrabili so ga gusarji, ki so se nenehno potikali po angleškem
primorju in ga odpeljali kot sužnja na Irsko. Tam je moral na pustih
krajih pasti ovce. Po šestih letih suženjstva mu je uspelo pobegniti
domov. Odločil se je, da bo študiral teologijo, da bo lahko
pokristjanjeval otok, na katerem je preživel šest let suženjstva. Šel
je v Auxerre k sv. Germanu, ki je postal njegov učitelj. Leta 432, po
smrti Paladija, ki je bil prvi škof na Irskem, ga je papež imenoval
za njegovega naslednika. V zelo kratkem času se je neizmerna
množica spreobrnila h krščanstvu, zahvaljujoč njegovi trdni veri
in posebni organizacijski sposobnosti. Spoštoval je zlasti izročilo
in kulturo tega naroda. Zasluga tega velikega misijonarja je, da je
»otok svetnikov« po njem prvič stopil v tesno duhovno zvezo z
Evropo in krščanskim svetom. Iz samostanov, ki jih je ustanovil, so
prišli menihi kot misijonarji v Karantanijo. Umrl je l7. marca 461
na severnem Irskem, blizu Belfasta, pokopan pa je v Saulu pri
Downpatricku. Ime Patrik izhaja iz irskega imena Patrick, to pa iz
latinskega Patricius, ki pomeni »plemenit«. Število moških s tem
imenom je bilo v Sloveniji leta 2016 1922, število žensk z obliko
imena Patricija pa 2260.

4o dni ne uživam
in ne ponujam
alkohola

Čas birme, ki je bil načrtovan konec aprila, bo po vsej verjetnosti
prestavljen na poznejši čas. Upam, da se bodo kmalu spet odprla
veroučna vrata in da nadaljujemo, kjer smo v oktobru končali.

Pozivamo k odgovornemu odnosu do alkohola
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KRIŽ-KRAŽ

Rešitve pošljite do 13. 4. 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. Nagrajenka prejšnje križanke je Suzana Huš. Nagrado ji bomo poslali po pošti. Čestitamo!

PUSTNA
KRIŽANKA
ZA
OTROKE

1.

7.

2.

4.

3.
4.

1.

3.

5.

8.

7.
8.
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NE SME MIMO VAS
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Kovinoplastika Povše, d. o. o.
Rečica ob Paki 34, Šmartno ob Paki
www.kovinoplastika-povse.si

Iskrene čestitke ob dnevu žena
www.kp-velenje.si

DEŽURNA ŠTEVILKA
080 80 34
•
•
•
•
•

PE ENERGETIKA
PE KOMUNALA
POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST
REKLAMACIJE
MODRE CONE
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MOTOKLUB PACKENSTEIN VABI NA

»DRIVE BY«
BLAGOSLOV

Bukvarnica 2021
izmenjava in zbiranje knjig
Mladinski center Šmartno ob Paki

od 14. do 30. aprila 2021

Odpiralni čas in
pravila
bukvarnice
bodo odvisna od
epidemioloških
razmer.
Vse obiskovalce, gledalce in radovedneže naprošamo, da
upoštevajo odrejene ukrepe preprečevanja nalezljive bolezni
Covid 19.

Slovenska bakla
na poti v Tokio

BREZPLAČNA
PREDSTAVITEV
PODJETIJ

na obisku v
Šmartnem ob Paki

21. april 2021

POZIV ZA PREDSTAVITEV
PODJETIJ V GLASILU ŠOP
SPOŠTOVANE PODJETNICE IN PODJETNIKI

Olimpijski ogenj za igre v Tokiu 2020 je zagorel
že 12. marca 2020, pred razglasitvijo pandemije
nove koronavirusne bolezni covid-19. Z
zgodovinskim zamikom olimpijskih iger imamo
priložnost, da soustvarimo vseslovenski poklon
športu in širimo vrednote olimpizma.

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

ZA OBJAVO VIZITKE VAŠEGA PODJETJA
NAM POŠLJITE:

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

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