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2    Ne sme mimo vas

Občankam in občanom

Šmartnega ob Paki

ČESTITAMO

ob občinskem prazniku.

Koroška cesta 46, Velenje
03 896 87 11 in 896 87 19
www.pup-saubermacher.si

20 01 23 zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (veliki
gospodinjski aparati, kot so hladilniki, skrinje, klimatske
naprave)
20 01 40 kovine (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo,
kolesa, športni rekviziti)
20 01 36 zavržena električna in elektronska oprema (veliki
gospodinjski aparati, kot so TV, radii, monitorji, računalniki,
štedilniki, pralni in pomivalni stroji, in mali gospodinjski aparati,
kot so sesalci, mikserji, sušilci za lase in podobno)
20 01 38 les (razstavljene omare, mize, stoli, okvir postelje,
leseno vrtno pohištvo, karnise)

ZBIRNO MESTO ODPADKOV – NAVODILA
 
ZM Šmartno ob Paki lahko koristijo le občani občine Šmartno ob
Paki. Za poslovne subjekte zakonodaja predvideva uporabo
zbirnega centra Velenje.
 
DELOVNI ČAS: 1. in 3. tretjo soboto od 8.00 do 12.00 (na prazničen
dan zaprto)
 
DOSTOP: posamezen vstop s položnico in osebnim dokumentom in
le z osebnim vozilom (lahko s prikolico)
 

 LOČENO PRIPRAVLJENE ODPADKE ODDATE V ZA TO
PRIPRAVLJENE IN OZNAČENE ZABOJNIKE:

 
V ZM JE PREPOVEDANO ODDAJANJE NASLEDNJIH ODPADKOV:

Gradbeni odpadki vseh vrst (tudi keramični umivalniki, okenski
okvirji, ravno steklo), nevarni odpadki (olja, motorna olja, barve, laki,
topila, kisline, baze, škropiva, čistila, kozmetična sredstva, zdravila,
baterije, akumulatorji), avtomobilski deli, gume, avtombilsko steklo,
zeleni odrez, mešani komunalni
odpadki, mešana in steklena embalaža, papir, kosovni odpadki
(jogiji, kavči, tepihi, plastični predmeti, smuči, svetila, …).
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Čeprav je letošnje leto nekaj povsem 
posebnega, je v času praznovanja 
občinskega praznika znova priložnost, 
da se ozremo na preteklo obdobje. 
Nikakor ne moremo mimo dejstva, da 
leto zaznamuje epidemija COVID-19, za 
dodatne težave pa so poskrbela poletna 
neurja, ki so nas močno prizadela in 
povzročila nemalo škode in precej 
stroškov. Klub temu smo oziroma bomo 
na Občini opravili vse načrtovane naloge.

Če smo še v začetku leta, ali pa vsaj 
prva dva meseca, v normalnem ritmu 
izvajali vse aktivnosti, nas je prvi val 
epidemije močno zaznamoval. Praktično 
se je ustavilo vse, sprejete ukrepe pa 
smo disciplinirano in potrpežljivo 
izvajali. Prav temu gre zasluga, da v 
prvem valu v naši občini nismo imeli 
uradno potrjenega primera okužbe. Čez 
poletje smo bili prepričani, da je najtežje 
za nami, vendar nas dogodki zadnjih 
tednov prepričujejo nasprotno. Zato je 
zelo pomembno, da v teh dneh strnemo 
vrste in ponovno dokažemo, da smo kos 
nadležnemu virusu. Žal bo to močno 
prizadelo praznovanje našega praznika, 
toda druge izbire nimamo. Potrudili se 
bomo, da bomo, v kolikor bo to mogoče, 
praznik obeležili s slavnostno sejo 
občinskega sveta in letošnjim občinskim 
nagrajencem podelili zaslužena priznanja. 
Vse ostale prireditve in dogodki bodo po 
vsej verjetnosti morali odpasti oz. bodo 
izvedeni kasneje. Še vedno smo optimisti 
in verjamemo, da bomo virus slej ko prej 
premagali in da se bo življenje vrnilo v 
ustaljene tirnice.

Po takih tirnicah pa ves čas poteka delo 
občinske uprave in ostalih služb. Tako 
smo že spomladi zgradili nadomestno 
cesto proti Slatinam, da smo lahko zaprli 
nevaren železniški prehod. Izvedena 
so bila obširna obnovitvena dela v 
zdravstvenem domu, prenovili pa smo 
tudi prostore starega »bifeja«, in sicer 
v večnamensko sejno sobo in poročno 
dvorano. Prvi obred bi že bil izveden, če 
ne bi bilo prepovedi zaradi širjenja virusa.

Na cestnem področju smo obnovili dva 
odseka v Paški vasi in enega v Velikem 
Vrhu. Zgrajeni sta načrtovani širitvi 
kanalizacijskega omrežja v Malem Vrhu in 
tudi v Gavcah. Veliko intervencijskih del 
je bilo po neurjih opravljenih praktično 
po vsej občini, največ pa v Malem Vrhu, 
Gavcah, Skornem in Velikem Vrhu. S 
sanacijami bomo nadaljevali tudi v 
naslednjih tednih, kolikor bo dopuščalo 
vreme. Zgrajeni sta bili pešpoti ob Paki 
proti Paški vasi in ob železnici proti 
Baroniji. Zamenjana je bila dotrajana 
umetna trava na malem nogometnem 
igrišču. Poleg tega smo dobro sodelovali 
z vaškimi skupnostmi in skupaj uresničili 
precej zastavljenega.

Največ posledic je korona kriza 
pustila na družabnem in društvenem 
življenju, kjer se lahko pohvalimo le 
z dobro organiziranim in obiskanim 
Poznopoletnim festivalom, drugih 
aktivnosti in prireditev pa praktično 
ni bilo. Šola in vrtec delujeta v skladu 
z navodili Ministrstva in NIJZ, kar od 
zaposlenih zahteva veliko dodatnih 
naporov.

Ko se ozremo nazaj, smo kljub vsemu 
lahko zadovoljni z opravljenim in lahko 
rečemo, da smo bili uspešni. Bridke 
izkušnje letošnjih dogajanj nas ponovno 
opozarjajo, da smo ljudje in naši 
medsebojni odnosi tisti, ki premagajo vse 
težave. Odgovornost drug do drugega in 
medsebojno sodelovanje sta porok, da 
lahko pozitivno in optimistično gledamo 
naprej, ker je to v preteklosti prineslo 
dobre rezultate. Prav zato se želim ob 
tej priložnosti zahvaliti prav vsem, ki ste 
v težkih časih krize prispevali svoj delež, 
vsem ki ste pomagali pri odpravi posledic 
neurij in vsem, ki tvorno prispevate k 
delovanju naše občine. Še posebej pa 
se zahvaljujem in čestitam letošnjim 
občinskim nagrajencem.

Spoštovane občanke in občani!

Praznovanje letošnjega občinskega 
praznika ne bo takšno, kot smo ga 
zadnja leta vajeni. Želim vam prijetno 
praznovanje v krogu družine in da 
ostanemo povezani z mislimi na skupno 
dobro. Nazdravimo na uspehe preteklega 
obdobja ter pričakovanju novih skupnih 
nalog, ki se jih veselimo. Čestitam vam ob 
občinskem prazniku in želim samo, da vsi 
ostanemo zdravi.

Vsebina

4  Utrip občine
OBČINSKA PRIZNANJA IN 
NAGRADE 2020

7 Utrip občine
V SPOMIN ČASTNEMU 
OBČANU JOVANU 
STUPARJU, DR. MED.

10 Pestro in družabno
4. TRGATEV POTOMKE 
STARE TRTE V OBČINI 
ŠMARTNO OB PAKI

LETOŠNJI POKLON ŽRTVAM 
NOB V SPREMENJENI 
OBLIKI

13 Pestro in družabno
VESELA MARTINOVA 
SOBOTA ŽAL ODPADE

16 Mladarije
POZNOPOLETNI FESTIVAL 
POSKRBEL ZA DVIG 
DRUŽABNEGA UTRIPA

18 Med ljudmi
16. OKTOBER – SVETOVNI 
DAN OŽIVLJANJA

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
Odgovorni urednik: Urban Hrastnik
Uredniški odbor: Edita Gabrič Zager, Amadeja 
Koren, Tatjana Podgoršek
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Avtor fotografije na naslovnici: Rok Rakun
Prelom in tisk: Diling d.o.o., oktober 2020
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da 
soglašate z objavo vaših osebnih podatkov, če ste 
izžrebani. Osebne podatke uporabljamo izključno za 
namen izvedbe nagradne igre.

Moje misli

SPOŠTOVANE ŠMARČANKE IN ŠMARČANI!
Janko Kopušar, župan
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GRB OBČINE ŠMARTNO OB PAKI 

Franc Fužir

Za viden prispevek k razvoju in delovanju občine Šmartno ob 
Paki na različnih področjih 

Franc Fužir deluje na številnih področjih tako v občini Šmartno ob 
Paki kot tudi izven nje. Prisoten je pri aktivnostih na družbenem, 
političnem in kulturnem področju. Je aktiven član Prostovoljnega 
gasilskega društva Paška vas in Gasilske zveze Šaleške doline, član 
Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki, pred leti je deloval tudi 
kot svetnik v občini Šmartno ob Paki. Povsod aktivno sodeluje pri 
uresničitvi društvenih dejavnosti.

Je član Kulturnega društva Gorenje in Kulturnega društva Šmartno 
ob Paki, v katerem je kot igralec v Gledališču pod kozolcem zelo 
uspešno izvedel veliko zahtevnih vlog, za kar mu je Javni sklad za 
kulturne dejavnosti pred leti podelil priznanje. Njegov govorniški 
talent in igrivost popestrita številne občinske prireditve, njegov 
pomirjujoč glas pa naše sokrajane večkrat pospremi ob slovesu. 
V zadnjih letih je močno viden njegov prispevek pri uspešnem 
delovanju Kulturnega društva Gorenje, kjer je vseskozi član 
igralske skupine, prav tako se je uspešno spopadel tudi z izzivom 
režiranja vseh nastalih gledaliških predstav in drugih prireditev. 
Da mu kultura izpopolnjuje življenje že od mladih nog, potrjuje 
50. obletnica začetka njegovega odrskega udejstvovanja v 
lanskem letu.

Je navdušen planinec, njegov čut do narave pa se kaže tudi v 
skrbi za vinograd, ki ga skupaj z ženo vzorno obdelujeta. Njun 
trud je poplačan z dobrim vinom, s katerim Franc v svoji zidanici 
z veseljem nazdravi s prijatelji. Pri tem se hkrati rodijo nove ideje 
za nadaljnje delo. 

PLAKETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI 

Franc Korber 

Za prispevek k prepoznavnosti kraja in razvoju društev znotraj 
občine Šmartno ob Paki 

Franc Korber je vsestranski športnik, organizator in velikih pristaš 
tistih, ki želijo za kraj nekaj storiti in svoje načrte tudi uresničijo. 
Že v osnovni šoli se je kot nadobuden športnik dokazal na mnogo 
tekmovanjih, kasneje je večkrat zastopal tudi srednjo šolo, sedaj 
pa sodeluje na raznih tekmovanjih v okviru TEŠ-a in OZ veteranov 
vojne za Slovenijo. Vrsto let je aktivno igral nogomet za naš klub, 
kjer je bil s svojimi soigralci deležen velikih uspehov. Je član 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, s 
čimer zastopa našo občino v zvezi. V okviru združenja se prav 
tako vključuje v prireditve kot tudi v športne aktivnosti; je redni 
član ekipe na smučarskem tekmovanju veteranov na Golteh.

Je član Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno ob Paki in v 
njem aktivno deluje. Že vrsto let je vodja ekipe na vaških igrah, 
pri čemer je prav tako zelo uspešen. S svojim znanjem je aktivno 
sodeloval pri izgradnji vodovoda v Velikem Vrhu. Ko se je preselil 
v Podgoro, je bil član odbora vaške skupnosti. Zaradi svojega 
znanja, načina organiziranja in uresničitve načrtov je zadolžen 
za tehnično vodenje projektov in vodenje športnih dejavnosti 
v vaški skupnosti. Njegovo delo je bilo vidno pri izgradnji 
telekomunikacijskega omrežja in vodovoda, pri rekonstrukciji 
celotne ceste v spodnjem delu Podgore, kanalizaciji in izgradnji 
večnamenskega prostora Podgora. Posebne omembe vreden je 
njegov doprinos k izgradnji Mladinskega centra Šmartno ob Paki, 
Martinove vasi in aktivnosti na nogometnem igrišču. Franc je 
prisoten pri organizaciji večine večjih prireditev v kraju. Njegova 
aktivna vključenost se kaže v delu številnih društev v občini.

OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 2020
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Ida Centrih 

Ido Centrih poznamo kot 
dolgoletno učiteljico na naši 
osnovni šoli. Njena predanost 
pedagoškemu poklicu in ljubezen 
do maternega jezika sta jo 
zaznamovala, številne generacije 
Šmarčanov pa smo ji hvaležne, da 
nas je napravila pismene in nam 
dala dobro popotnico za življenje. 
Po njeni zaslugi nam slovenščina 
pri nadaljnjem šolanju ni več 
povzročala preglavic. Sicer pa je 
gospa Ida Centrih svojo poklicno 
pot začela na Koroškem, od leta 

1969 do svoje upokojitve leta 2000 pa je poučevala na naši šoli.

Kot upokojenka je na radijski postaji Bakla kar 7 let vodila oddajo 
Za boljši jezik, je zvesta obiskovalka raznih prireditev v občini in 
rada priskoči na pomoč. Pohvali se lahko z dosežkom, da je pet 
tujcev, ki niso znali nič slovensko, v sedmih mesecih pripravila 
do tega, da so uspešno opravili izpit iz slovenščine najvišje ravni 
na Filozofski fakulteti. Največjo ljubezen ji predstavljajo skrb za 
najbližje, delo na vrtu in v kuhinji. Še vedno rada prebira razno 
literaturo, najraje z zdravstveno in s psihološko tematiko. Je 
aktivna in posnemanja vredna upokojenka in občanka.

Za aktivno delo in izjemen prispevek na področju izobraževanja 
se Idi Centrih podeli županovo priznanje.

Miroslav Rogel 

Miroslav Rogel v letošnjem letu 
slavi prav poseben jubilej – 
40-letnico svoje podjetniške poti. 
Čeprav je svojo prvo zaposlitev 
našel že davnega leta 1961 na 
velenjskem rudniku, delal kasneje 
še pri železnicah, pri Oljki in v 
Gorenju, je leta 1980 stopil na 
svojo podjetniško pot, sprva kot 
samostojni obrtnik, leta 1993 pa 
je registriral tudi podjetje. Ves čas 
je podjetniško rastel in pravzaprav 
iz nič ustvaril močno družinsko 
podjetje. Veliko prelomnico in 

uspeh je predstavljalo leto 2001, ko je svojemu namenu predal 
novozgrajene poslovno-proizvodne prostore. S svojo kovinsko 
dejavnostjo v pretežni meri sodeluje s Premogovnikom Velenje in 
drugimi manjšimi podjetji.

Pri svojem poslovanju je vedno imel občutek za družbeno 
odgovornost in sodelovanje z vaško skupnostjo, društvi in 
občino. Poskrbel je tudi, da bo dejavnost v prihodnosti predal sinu 
oziroma vnuku. V prostem času, ki ga najraje preživi na domačiji 
v Velikem Vrhu, se posveča gojenju in nabiranju raznih zelišč 
ter njihovi predelavi. Rad prebira časopise, spremlja aktualna 
dogajanja in je še vedno zelo aktiven na raznih področjih.

Za prispevek k razvoju podjetništva se Miroslavu Roglu podeli 
županovo priznanje.

ŽUPANOVO PRIZNANJE

Gašper Polak Rožič 

Gašper Polak Rožič je v 
šolskem letu 2019/2020 
zaključil šolanje na Šolskem 
centru Velenje na Šoli za 
strojništvo, geotehniko in 
okolje. Vsa štiri leta šolanja je 
zaključil z odličnim uspehom, 
na poklicni maturi pa je 
dosegel vseh 23 točk in s tem 
naziv DIAMANTNI MATURANT. 
Zaradi tega se je pred 
nedavnim udeležil sprejema 
pri predsedniku Republike 
Slovenije Borutu Pahorju.

Šolanje oz. študij nadaljuje na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. 
Svojo pridnost udejanja tudi doma, kjer rad pomaga pri hišnih 
opravilih kot tudi pri delu v družinskem podjetju. V prostem 
času igra tenis in se ukvarja z glasbo; igra trobento pri Pihalnem 
orkestru Zarja Šoštanj.

Za izjemen šolski uspeh se Gašperju Polaku Rožiču podeli 
županovo priznanje mladim.

Marko Hrovat

Marko Hrovat je v šolskem 
letu 2019/2020 zaključil 
šolanje na Šolskem 
centru Velenje na Šoli za 
strojništvo, geotehniko 
in okolje in na poklicni 
maturi dosegel 22 točk. S 
tem je pridobil naziv ZLATI 
MATURANT. Poleg tega je 
na omenjeni šoli postal tudi 
naj dijak, saj se je izkazal pri 
vseh obšolskih dejavnostih. 
S svojim aktivnim delom pri 
vseh vrstah dejavnosti je 

izrazito prispeval k promociji šole in uspešno sodeloval na raznih 
šolskih tekmovanjih.

Za študij je izbral Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Veliko 
svojega prostega časa posveča 3D tisku, rad kolesari, sprošča pa 
se ob druženju s prijatelji.

Za izjemen šolski uspeh se Marku Hrovatu podeli županovo 
priznanje mladim.

ŽUPANOVO PRIZNANJE MLADIM
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Vid Pejovnik

Vid Pejovnik je v šolskem letu 
2019/2020 po štirih letnikih, ki jih 
je vse zaključil z odličnim uspehom, 
končal šolanje na Šolskem centru 
Velenje, na Elektro in računalniški 
šoli. Na poklicni maturi je dosegel 22 
točk in s tem naziv ZLATI MATURANT. 
Šolanje nadaljuje na Fakulteti za 
elektrotehniko in računalništvo 
v Mariboru. Vid je skozi celotno 
srednješolsko izobraževanje 
dosegal izjemne uspehe in letnike 

zaključeval s samimi peticami. Tri leta je vodil Skupnost dijakov 
ERŠ in uvedel vrsto novosti. Ves čas šolanja se je udeleževal raznih 
tekmovanj in največje uspehe dosegal na področju matematike, 
svoje znanje pa je preko inštrukcij prenašal na sošolce in druge 
dijake.

Rad pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo. V prostem času se za 
zabavo ukvarja z računalniškimi igrami.

Za izjemen šolski uspeh se Vidu Pejovniku podeli županovo 
priznanje mladim.

Lenart Kukovec 

Lenart Kukovec je v šolskem letu 
2019/2020 zaključil šolanje na Šolskem 
centru Velenje na Šoli za storitvene 
dejavnosti, hkrati pa končal vzporedno 
izobraževanje na umetniški gimnaziji. 
Poleg šolskih obveznosti se je izkazal z 
delom v dijaški skupnosti, na kulturnem 
področju, pri izvenšolskih dejavnostih 
in bistveno prispeval k prepoznavnosti 
šole. Za navedeno je bil nagrajen z 
nazivom naj dijak šole.

Šolanje nadaljuje na Akademiji za glasbo 
v Linzu v Avstriji. Nasploh je glasba najpomembnejša v njegovem 
življenju, zato se ji v celoti posveča, najbolj pa ga prevzema 
nastopanje pri Pihalnem orkestru Zarja Šoštanj. Rad pomaga tudi 
pri domačih opravilih, babici pri delu na njivi in v vrtu, sprošča pa 
se z druženjem s prijatelji.

Za izjemno uspešnost v času izobraževanja se Lenartu Kukovcu 
podeli županovo priznanje mladim. 

ŽUPANOVO PRIZNANJE MLADIM
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V času, ko se je poletje počasi prevešalo v jesen, smo bili ponovno 
neizprosno opomnjeni, da je življenje nepredvidljivo popotovanje 
z neizbežnim koncem, ki mu nihče ne more napovedati ne časa, 
ne kraja. Samo to vemo, da ko pride, zelo zaboli. Tako me je 
zabolela novica, da nas je v soboto, 19. septembra 2020, zapustil 
naš zdravnik, Jovan Stupar.

Izguba častnega občana je zabolela tudi naše občanke in občane, 
katerim se je s srčnostjo in predanostjo svojemu zdravniškemu 
poklicu priljubil že od samega začetka delovanja v našem kraju. 
Pridobil si je zaupanje širokega kroga pacientov, za katere se 
je razdajal. Vzeli smo ga za svojega. Razvajal nas je, da ni bila 
pomembna ne ura, ne kraj. Njegove pomoči smo bili deležni vsi. 
S svojim toplim, preudarnim, predvsem pa strokovnim pristopom 
je znal pozdraviti vse tegobe, znal nam je svetovati in znal nas je 
poslušati. Torej ni bil le splošni družinski zdravnik, pač pa veliko 
več. Prijatelj, učitelj, zaupnik, vzornik, usoda in vest. Vse to je 
dosegel s svojim preudarnim pristopom, prefinjenim občutkom in 
neomajnim zaupanjem v dobro.

Svojo humanistično držo je nadgrajeval na številnih področjih, 
ki so dopolnjevala njegovo poklicno dejavnost. Skrb za socialno 
šibke in pomoči potrebne je udejanjal z delovanjem pri 
organizaciji Rdečega križa, bil je pionir boja proti zasvojenosti z 
drogami, vodil je Klub zdravljenih alkoholikov, svoje poslanstvo 
je udejanjal s tistimi, ki jih je življenjska usoda potisnila na rob 
preživetja. Brez zadržkov se je razdajal za vse, ki so njegovo pomoč 
potrebovali in jo sprejemali, sam pa je od njih črpal navdih za svoje 

življenjsko izpopolnjevanje. 
Skupaj z njim je rasla 
tudi organiziranost in 
opremljenost zdravstvene 
postaje v Šmartnem. Vodil je 
številne projekte izboljšav in 
nabav potrebne zdravstvene 
opreme. Svoje znanje je 
delil na predavanjih na 
zdravstvenih krožkih po šolah, 
v društvih upokojencev in z 
osveščanjem vseh občanov. 
Vodil je tudi humanitarno 
akcijo ob vojni za samostojno 
Slovenijo.

Za vse te nesebične prispevke 
k delovanju naše občine 
in družbe, za predanost 
svojemu delu in poklicu ter 
skrb za slehernega občana 
je Občina Šmartno ob 
Paki v letu 2005 dr. Jovanu 
Stuparju podelila najvišje 
priznanje, to je naziv častni 
občan. O tem priznanju je 
povedal: »Izjemno sem vesel 
in počaščen. To razumem kot 
priznanje občanov mojemu 
delu. Priznanje delim z 
družino, z mojo ženo in  

           otroki, ki mi vselej stojijo ob strani.«

Iz te preproste, kratke izjave lahko razberemo njegovo skromnost 
in predanost svoji družini. Zavedal se je neizmerne povezanosti in 
odvisnosti, ki smo ji bili priča še posebej v zadnjih letih. Po tem, 
ko mu je kruta usoda življenjsko pot prekrižala z nesrečo, so to 
povezanost, odvisnost in predanost živeli njegovi najbližji, katere 
je imel najraje. Ostali smo to lahko le slutili, saj si je nemogoče 
zamisliti, da človek, ki je nesebično pomagal drugim, postane tako 
nemočen in odvisen od drugih. Ohranjamo zavedanje, da obstaja 
preteklost, dokler imamo spomine. Da nas čaka prihodnost, 
dokler imamo upanje. In da je sedanjost lepa, dokler imamo 
najbližje. Sedanjost njegove družine, brez moža in očeta, ne bo 
nikoli več takšna, kot bi si jo želeli. Kajti z najbližjimi deliš vse tisto, 
kar z drugimi ne moreš. Pogrešali ga bodo, kot ga bomo pogrešali 
tudi vse občanke in občani občine Šmartno ob Paki. Ob boleči 
izgubi nam ostaja zavedanje, da nam je pustil neizbrisen spomin 
in zgled svoje življenjske vizije. Ohranili ga bomo kot pokončnega, 
spoštovanega in spoštljivega človeka.

V imenu sveta Občine Šmartno ob Paki, v imenu občinske uprave, 
vseh občank in občanov ter v svojem imenu izrekam ženi Marti, 
hčerkama Ajdi in Leji, sinu Tiborju, vnukom in vsem drugim 
najbližjim najgloblje iskreno sožalje.

V SPOMIN ČASTNEMU OBČANU JOVANU STUPARJU, DR. MED.
Janko Kopušar, župan
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Župan Janko Kopušar se je 23. septembra 2020 na Občini Šoštanj 
udeležil sestanka z ministrom za gospodarstvo Zdravkom 
Počivavškom. Govorili so o gospodarskih temah in možnostih 
črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Poleg 
prestrukturiranja premogovnih regij, v katero spadamo, posledic 
epidemije COVID-19 in trenutnih aktualnih dogajanj je pogovor 
stekel tudi o 3. razvojni osi. Ministra je župan povabil tudi na 
delovni obisk v Šmartno, kjer bi mu na terenu predstavili naše 
razvojne možnosti, predvsem pa možnosti sodelovanja ministrstva 
pri naših projektih in z našim gospodarstvom.

Župan Janko Kopušar je v torek, 6. oktobra 2020, obiskal Center 
starejših Gornji Grad in jim predal knjige, ki so jih v okviru 
Bukvarnice zbrali v Mladinskem centru Šmartno ob Paki.

Zaradi trenutnih razmer in posebnih navodil je predaja 
potekala pred vhodom v center starejših. Pri predaji sta poleg 
župana prisostvovala tudi direktorica centra Barbara Virant ter 
oskrbovanec centra, ki se je županu za lepo število knjig iz srca 
zahvalil v imenu vseh oskrbovancev. Povedal je, da bodo knjige 
v veselje vsem v domu. Prav tako se je ob tej lepi gesti zahvalila 

tudi direktorica in povedala, da bodo knjige najprej odležale 
predpisano število dni v karanteni, potem pa jih bodo vključili v 
knjižnično zbirko, ki jo imajo v centru.

Knjige je Mladinski center Šmartno ob Paki zbral v sklopu akcije 
Bukvarnica - izmenjava in zbiranje knjig, ki se je med ljudmi zelo 
prijela. V letošnjem letu je zaradi epidemije COVID-19 niso mogli 
izvesti, vendar se je nanje kljub temu obrnilo kar nekaj občanov, 
ki so prinesli in podarili knjige. Za to se jim v mladinskem centru 
zahvaljujejo.

V sredo, 7. oktobra 2020, so se slovenski župani na čelu z Jankom 
Kopušarjem z nogometno tekmo v Šmartnem ob Paki poklonili 
spominu na pokojnega župana naše občine Alojza Podgorška. 
Obenem so s tem simbolično odprli prenovljeno malo nogometno 
igrišče z umetno travo.

Že tradicionalna nogometna tekma ekipe slovenskih nogometnih 

županov v spomin na pokojnega župana Podgorška je imela letos 
še dodaten svečan pridih, saj so z njo namenu predali prenovljeno 
nogometno igrišče z umetno travo v športnem parku ob osnovni 
šoli. Občina je letošnjo pomlad pristopila k popolni obnovi tega 
igrišča, v sklopu katere so zamenjali umetno travo in gole, prav 
tako so popravili obstoječe ograje igrišča. Ob tej priložnosti 
so pred pričetkom tekme zbrane nagovorili gostujoči župan 
Janko Kopušar, predstavnik Fundacije za šport Bojan Bučar in 
podpredsednik NZS Stanko Glažar.

Pred tekmo med ekipama slovenskih županov so se ti poklonili 
pokojnemu Alojzu Podgoršku in na njegov grob položili venec. 
Letos se je memorialne tekme udeležilo res lepo število županov 
in podžupanov, bilo jih je kar 15. Ti so se razdelili v dve ekipi po 
šest in odigrali prijateljsko tekmo, ki se je končala z rezultatom 
4 : 1 v korist ekipe, katere kapetan je bil župan Šmartnega ob 
Paki. Vendar, kot je v navadi, v ospredju tudi tokrat ni bil rezultat, 
ampak športno druženje in spomin na bivšega župana. To je letos 
potekalo v skladu z navodili in priporočili NIJZ.

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da bo na spletni strani Občine objavljen Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Več informacij lahko zainteresirani pridobijo na tel. št. 03 898 49 65 v času uradnih ur oz. na spletni strani ob objavi razpisa.

ŽUPAN NA SESTANKU Z MINISTROM ZA GOSPODARSTVO
Občinska uprava

ŽUPAN PREDAL KNJIGE CENTRU STAREJŠIH GORNJI GRAD
Občinska uprava

S TEKMO V SPOMIN NA POKOJNEGA ŽUPANA OTVORILI OBNOVLJENO IGRIŠČE Z UMETNO 
TRAVO
Občinska uprava

NAJAVA RAZPISA ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Občinska uprava
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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.

Občina Šmartno ob Paki skupaj z vodilnim partnerjem Mladinskim 
centrom Šmartno ob Paki  ter partnerjema Turističnim društvom 
Šmartno ob Paki in Ekološko kmetijo Potočnik-Poprask tudi v letu 
2020 izvaja aktivnosti projekta LAS »MARTINOV SVET – vstopnica 
SAŠA regije«, katerega glavni namen je izboljšati in okrepiti 
turistično prepoznavnost območja občine Šmartno ob Paki ter 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 

Brezplačen najem e-koles, nov turistično-predstavitveni 
video …

Občina Šmartno ob Paki je v sklopu projekta letošnje leto kupila 
dve električni kolesi s pripadajočo opremo, ki bosta namenjeni 
izposoji ter uporabi tako za občane kot turiste. Izposoja e-koles 
bo brezplačna, uporabnik pa bo ob prevzemu kolesa moral plačati 
varščino in izpolniti najemni obrazec, s čimer bo zagotavljal, da 
bo s kolesom ravnal skrbno in gospodarno v skladu z najemnimi 
pogoji. E-kolesa si bo moč izposoditi v Mladinskem centru 
Šmartno ob Paki. S tem se bo ljudem približala možnost koriščenja 
okolju prijazne mobilnosti, katero predstavljajo e-kolesa ter zaradi 
pomoči elektromotorja lažjo mobilnost tudi tistim z nekoliko slabšo 
kondicijsko pripravljenostjo. Prav tako bo to dodatno povezalo 
lokalne turistične in ostale ponudnike, ki bodo uporabnikom koles 
lažje dosegljivi. Poleg tega teče tudi snemanje novega turistično-
predstavitvenega videa za območje naše občine, ki bo na kratek 
in všečen način predstavil zanimivosti, aktivnosti in turistično 
ponudbo našega kraja. Format videa bo prijazen novim trendom 
svetovnega spleta in deljenju prek družbenih omrežij. Prav tako 
se bo izdelala nova turistična zloženka s predstavitvijo turističnih 

zanimivosti in ponudnikov na območju naše občine, še eden 
izmed produktov pa bodo nove razglednice z motivi iz Šmartnega 
ob Paki. 

Že vidni rezultati: sanitarni objekt, spletna podstran za 
turizem, zeliščne delavnice …
V sklopu projekta smo v juniju in začetku julija v Mladinskem 
centru Šmartno ob Paki v sodelovanju s Turističnim društvom 
Šmartno ob Paki izvedli strokovne zeliščne delavnice, ki smo 
jih poimenovali »Od hobija do poklica je lahko samo korak«. Na 
njih so si udeleženke nabirale strokovno znanje o zeliščarstvu, 
obsegale pa so celoten proces od pridelovanja in nabiranja, 
sušenja in shranjevanja do uporabe zelišč v kulinariki, kozmetiki 
in naravnem zdravilstvu. S pridobljenim znanjem so se prelevile 
v čisto prave zeliščarke. Pred tem se je v lanskem letu, prav tako 
kot del projektnih aktivnosti, zgradil nov sanitarni objekt ob 
mladinskem centru, ki služi kot podpora za izvedbo prireditev in 
aktivnosti ter predstavlja osnovo za možnost nadaljnje ureditve 
zunanjih turističnih kapacitet ob mladinskem centru. V prostorih 
Mladinskega centra Šmartno ob Paki se je vzpostavil turistično-
informacijski center (TIC), poimenovan MARTINOV SVET, v katerem 
dobijo obiskovalci informacije o turistični ponudbi in ponudnikih. 
Na spletni strani mladinskega centra se je uredila podstran turizem, 
na kateri so predstavljene glavne turistične zanimivosti, aktivnosti, 
lokalni turistični ponudniki in tradicionalne prireditve z območja 
naše občine. Poleg omenjenega se je oblikoval in izdelal nov 
promocijski material za predstavitev naše občine na dogodkih, ki 
ga lahko koristijo vsa društva in lokalni turistični ponudniki. Vse 
naštete pridobitve že prispevajo k boljši turistični prepoznavnosti 
naših krajev ter večji povezanosti turističnih ponudnikov. Žal je 
letošnje leto tudi ali predvsem na področju turizma ter prireditev 
močno zaznamovala situacija s koronavirusom ter z njim 
povezanimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. Glede na to 
se nadejamo, da bodo vse nove pridobitve pomenile še dodatno 
spodbudo in zagon po tem, ko se bo situacija umirila in bo želja po 
aktivnem turizmu in prireditvah toliko večja. 

NOVE PRIDOBITVE V SKLOPU PROJEKTA »MARTINOV SVET – VSTOPNICA SAŠA REGIJE«
Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki
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V četrtek, 1. oktobra 2020, je Društvo vinogradnikov Šmartno 
ob Paki v sodelovanju z Občino Šmartno ob Paki organiziralo 4. 
trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu z Lenta, ki jo je 
občina prejela v letu 2015. Ob tem dogodku se je zbralo precej 
obiskovalcev, ki so z zanimanjem spremljali, kakšen pridelek je 
rodila vinska trta. Trgatev so opravili župan občine Šmartno ob Paki 
Janko Kopušar, skrbnica vinske trte in predsednica društva Mojca 
Praprotnik in Slavko Jenuš – Hutar, vodja bračev z Malečnika, ki 
vsako leto izvedejo trgatev stare trte na Lentu.

Pridelek je bil za trto, ki je stara šele pet let, kar dober, saj je rodila 
20 grozdov v skupni teži 5,94 kg. Ker je količina premajhna za 
predelavo v vino, smo se letos zopet odločili, da povabimo vse 
vinogradnike, ki imajo posajeno potomko stare trte, da prinesejo 
svoj pridelek na to prireditev, in da bomo lahko letos spet pridelali 
protokolarno vino za občino. Ta pobuda je bila več kot učinkovita, 
saj so člani DV prinesli lepo količino grozdja (več kot 100 kg), iz 
katerega bo predsednica društva Mojca Praprotnik pridelala vino.

Po končanem uradnem delu smo poizkusili kakovostno vino 
domačih vinogradnikov in prigrizek, ki ga je pripravila članica 
Turističnega društva Šmartno ob Paki Tatjana Štancar Poprask. 
Celotno prireditev je odlično povezoval Franc Fužir, s harmoniko 
pa jo je popestril Marko Juvan.

PROTOKOLARNO VINO
Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki

Letos smo se v Društvu vinogradnikov Šmartno ob Paki spet 
odločili, da iz pridelka potomke stare trte (modra kavčina), ki smo 
jo zasadili v Šmartnem ob Paki leta 2015, pridelamo protokolarno 
vino, s katerim bo razpolagal župan občine kot lastnik trte. Ker 
smo kaj hitro ugotovili, da iz grozdja, ki je zrastlo na tej trti, ne bo 
kakšnega primernega pridelka, smo se odločili, da pozovemo vse 
vinogradnike, ki imajo nasajeno potomko, da darujejo grozdje za 
omenjeno vino. Odziv je bil več kot odličen, saj se ga je nabralo za 
približno 60 l mošta. Tudi sladkorna stopnja za tovrstno grozdje je 
bila zadovoljiva. Pridelavo vina smo zaupali predsednici društva 
Mojci Praprotnik, ki bo opravila tudi polnitev.

Grozdje so darovali; Boštjan Kocuvan, Jože Kovačič, Danilo 
Pokleka, Marko Juvan, Boža Polak, Ivan Zagajšek, Vinotoč 
Primožič, Jože Kugler, Marija in Cvetko Strmšek, Avgust Reberšak, 
Roman Lesjak, Mihael Fajfar, Anže Podgoršek, Alojz Slemenšek in 
Franc Kačičnik.
Količina grozdja je pri posameznem vinogradniku različna, 
pomemben pa je namen in zato vsem in vsakemu posebej še 
enkrat hvala.

LETOŠNJI POKLON ŽRTVAM NOB V SPREMENJENI OBLIKI
Jože Aristovnik, predsednik Krajevne organizacije ZB Šmartno ob Paki

4. TRGATEV POTOMKE STARE TRTE V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki

Vsled situacije v povezavi s koronavirusom in ukrepi Vlade RS za zajezitev širjenja bolezni covid-19 bosta letošnji prireditvi v spomin 
na žrtve vojn, 31. oktobra v Skornem in 1. novembra v Šmartnem ob Paki, potekali brez običajnega kulturnega programa in javne 
udeležbe obiskovalcev. Tako bomo vence in cvetje položili le ob navzočnosti praporščaka in ob predvajanje žalne koračnice. Na tak 
način se bomo žrtvam poklonili v skladu z navodili in ukrepi NIJZ.

Hvala za razumevanje in srečno!
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VIŠEGRAJSKI KROG
Peter Podgoršek, Ferek, MK Packenstein

Dve leti in pol bo od tega, kar sem nazadnje raziskoval Češko – 
morda pozabljen »motoristični biser« in potovanje na klubski 
spletni strani tudi lepo opisal. Letos pa je padla ideja, da ta del 
Evrope pogledamo skupaj na jesenski klubski vožnji v konvoju 
desetih motorjev. Pot pa smo razširili še na Poljsko in Slovaško.

Transfer preko Avstrije, mimo Zeltwega, preko Visokih Tur, čez 
Donavo pri Linzu in po dolini Vltave, do Češkega Krumlova je 
vsekakor pester in zanimiv, z moje strani že štirikrat prevožen, 
vendar prvič v koloni 10 motorjev s 14 Packensteini. Odhod pa je 
bil sicer nekoliko stresen. Po dan prej opravljenem covid-19 testu 
zaradi tridnevnega prehlada s kašljem in vsem, kar zraven spada, 
sem bil ravno vodja poti tisti, ki bi lahko potencialno ogrozil vse 
okoli sebe in morda še koga. »Krutega klica« zjutraj ni bilo in še 
ves dan je bil telefon povezan v čelado. Očitno je bil le navaden 
prehlad, češko pivo, slovenski šnopsek ter vroča spremljevalka pa 
so to dodatno »poštimali«. 

Pustimo torej »Jodlarje« za sabo in se spustimo v dolino temne 
Vltave. Seveda – Čehi, zaljubljeni v ribolov ter veslanje z vsem 
mogočim po svoji najbolj opevani reki. Potem sprehod po 
srednjeveškem Krumlovu ter večerno raziskovanje Budejovic v 
smislu kulinarike in piva. Za prvi dan več kot dovolj. Z grenkim 
priokusom je teh 420 km zaključil le Ivekov Moto Guzzi. 
Preluknjana pnevmatika bo najbrž oba z lastnikom zadržala v 
glavnem mestu Bohemije še za kakšen dan. Morda pa se čudež 
zgodi tudi na nedeljo. Sicer bo pa počitek v zglednem hotelu Vita, 
za 20 € (z zajtrkom), vsem prav dobro del. Naš višegrajski covid 
krog se torej začenja …

Preko poljskih Karpatov

Zajtrk v Vita Spa hotelu je bil več kot spodoben. Potem nekoliko 
grenak štart brez dveh prijateljev, ki bosta skušala na nedeljsko 
dopoldne pokrpati pnevmatiko. In že drvimo preko čudovitega 
češkega podeželja proti severovzhodu, v smeri Trebon–Jihlov 
Gradec–Rapotin–Jesenik. 

Ceste so preprosto navdušujoče. Valovita pokrajina postreže z 
vedutami polj, gozdov, jezer, rek in ribnikov. Preproste hiše z lepo 
urejenimi dvorišči in zelenicami v prisrčnih vaseh in zglednih trgih 
poskrbijo, da opazovalcu ni dolgčas. Hitrosti, ki jih asfalt in promet 
omogočata, so visoke. Naša procesija vseskozi drvi vsaj 20 km/h 
čez omejitev. Potem hladen tuš v večjem naselju. POLICIJA, 

STOP! Pridno ustavim, za mano pa seveda ustavijo še vsi ostali. 
V trenutku smo »staroslovanski prijatelji«. Brez mask in rokavic 
pogledajo le moje dokumente, pihnem še v alkotest in potem 
smeh ter skupinsko slikanje. Vsi, vključno s tremi policaji imamo 
oblečene »d best Helite Airbage«. Itak, odgovorno. Malo debate z 
možmi postave in drvimo dalje. 

Sledi mala južina ob kapeli, na nebu nekaj parov ruskih lovcev 
in gasa v Karpate! To pa je češnja na torti današnje etape! Cesta 
preko hribov v smeri Rapotin–Jesenik. Dirkaška steza širokih 
ovinkov z nebroj motoristi. Na nedeljo vse pritiska na polno. 
Rezultat je seveda znan: na 30 km, med nami nasmeh do ušes 
kljub opaženim trem resnim opozorilom v obliki treh razbitih 
motorjev na treh različnih lokacijah. Obilo solidarne pomoči 
ostalih motoristov, rešilcev, policije, gasilcev ... Res je. Na žalost in 
na srečo se tukaj kalijo novi dirkači in eni to drago plačajo, drugi 
na taki cesti preprosto uživamo, s pametjo v glavi in v desni roki. 
Bi pa lagal, če bi pisal o upoštevanju pravil klubske vožnje. Tukaj 
je tudi naša kolona podivjala in pomešala vrstni red sodelujočih. 
GAASSAAA! TO JE DIIIIRKAAAA!!! Morda neodgovorno in nevarno, 
bo kdo rekel, ampak sistem je tukaj pripravljen. Reševalna vozila, 
policija in gasilci tu dežurajo na nedeljo popoldan, ne z namenom 
kaznovanja ali preventive. Pri tem številu motociklov to ne bi imelo 
smisla. Itak nihče ne bi ustavil, pa še nevarno bi bilo. Tukaj se dirka 
na javnem cestišču, policija, gasilci in reševalci pa v neposredni 
bližini skrbijo za hitro intervencijo. Koliko se jih na tak vikend 
tukaj potolče, ni pomembno. Pomembno je, koliko jih ostane 
nepoškodovanih in mi smo, hvala bogu, ostali del slednjih.

Adrenalinsko potešeni umirjeno prečkamo poljsko mejo in 
pristanemo v Rybniku, v hotelu na samem osrednjem starem 
trgu. Dvoposteljna soba z zajtrkom stane 17 € po osebi, na trgu 
pa vrhunska restavracija za »pivostejkoljube«. Dve rundi piva in 
»stejkvečerja« je vsakega povprečno olajšala tudi za 17 €. Koliko 
bi to zneslo na sončni strani Alp, si niti pomisliti ne upam. Korone 
tu očitno ni; mask in rokavic ne poznajo niti natakarji in ne policaji, 
preverjeno iz prve roke!

Se nadaljuje …
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OB KONCU POTI FAN CLUBA ANE DREV
Marjan Knez, Klub športnih navdušencev 

Pred dobrim mesecem dni, v petek, 18. septembra 2020, smo bili 
še zadnjič z Ano Drev, ko se je pod šotorom pri mladinskem centru 
zadnjikrat spustila med modrimi in rdečimi količki. Bilo nas je 
precej – kolikor je bilo mogoče zaradi korona pogojev. Bili so njeni 
najbližji, bil je podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, pa 
predstavniki njenega prvega smučarskega kluba iz Velenja, naša 
občinska oblast, županja in župani prijateljskih občin ter njene 
sotekmovalke, trenerji in prijatelji iz »belega cirkusa«. Bili smo 
člani Fan cluba Ana Drev iz vse Slovenije. Bila je TV kamera in bili 
so fotografi ter novinarji regijskih medijev. Voditelj – povezovalec 
dogodka, Tomaž Hudomalj, je Ano odlično vodil čez celo 
veleslalomsko progo – čez njeno športno pot, in sicer ob krasni 
kulisi navijaških transparentov od začetka njene poti l. 2003 vse 
do zadnjega nastopa. 

Vzdušje je bilo odlično, z Ano smo bili od štarta do cilja. Navijali 
smo, želeli smo si zmage! Ko smo si po »tekmi« razdelili ogromno 
torto z njeno podobo in nazdravili njeni novi življenjski zgodbi, 
nam je odleglo. Goreči športni navdušenci ali fani oz. kibici smo 
odlično opravili svoje poslanstvo. Skoraj osemnajst let smo 
spremljali našo športnico po svetu s slovenskimi zastavami v 
rokah in Šmartnim v srcu.
 
Z odhodom Ane Drev, naše odlične športnice, tudi mi zapiramo 
Klub športnih navdušencev. A še bodo priložnosti za nove športne 
zgodbe z novimi obrazi! Ob slovesu se iskreno zahvaljujem vsem, 
ki ste dajali več, kot je bilo treba, da se je naša skupna zgodba tako 
iztekla. Še posebej se moram spomniti naših dragih prijateljev, ki 
so nas prezgodaj zapustili, a so bili za naše delovanje pomembni. 
Drago, Lojz, Ivo, Joco, Marjanč … Hvala! Letošnji Sölden je prvič 
po mnogo letih minil brez nas, a »iz solidarnosti« tudi drugih 
gledalcev ni bilo zraven. Korona pač. Že mora tako biti!?

Športni srečno!

 

Čeprav sem kariero uradno zaključila že lansko zimo, me 
je prireditev v Šmartnem zopet vrnila v čase, ko sem še 
bila aktivna, in vse skupaj se mi je zdelo neverjetno blizu. 
Vesela sem, da nam je v dani situaciji uspelo izpeljati slovo 
v domačem kraju; slovo od ljudi, ki so mi v moji karieri 
največ pomagali, mi stali ob strani v dobrem in v slabem. 

Lepo je bilo še enkrat podoživeti mojo pot, na trenutke tudi težko, 
saj se je v eni uri strnilo toliko spominov in vtisov, ki jih tudi sama 
še nikoli po koncu kariere nisem tako intenzivno podoživela. 
Zahvalila bi se mojemu fan clubu, ki me je spremljal vse od mojega 
prvega Svetovnega prvenstva naprej. Skupaj smo se veselili mojih 
največjih uspehov na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in v 
svetovnem pokalu. Spremljali so me v mojih najboljših sezonah 
in tudi v tistih slabših, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Posebna 
zahvala gre predsedniku Marjanu Knezu, ki je bil ključni član skozi 
vsa leta. Hvala Občini Šmartno ob Paki za pomoč skozi vsa leta in 
za nepozabno slovo v domačem kraju.

Biti vrhunski športnik, 
je privilegij, ki so mi ga 
omogočili starši in okolje, 
v katerem sem odraščala. 
Omogočeno mi je bilo 
početi tisto, kar sem imela 
najraje. Vsako pot, ki jo 
človek prehodi, pa naredijo 
posebno prav ljudje, s 
katerimi se srečuješ in deliš 
trenutke. Hvala za vse 
nepozabne trenutke!

Ana Drev

“

“
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VESELA MARTINOVA SOBOTA ŽAL ODPADE
Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki

Tradicionalno praznovanje ob občinskem prazniku na Martinovo 
soboto je letos zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 ter s tem povezanih ukrepov odpovedano. 

Vesela Martinova sobota, ki v enem dnevu, od jutra do noči, z 
raznovrstnim in pestrim programom poveže vse občanke in 
občane, dobršen del društev, vaške skupnosti, osnovnošolce, 
lokalne ponudnike ter seveda veliko število obiskovalcev od blizu 
in daleč, bo letošnje leto žal odpadla. Razlog je znan, nevidni 
sovražnik v obliki koronavirusa, ki od zgodnje pomladi hromi 
družabno dogajanje v celotni državi in tudi naši občini ter nas tako 
ali drugače drži v negotovosti. V Mladinskem centru Šmartno ob 
Paki smo se kot organizatorji ves čas trudili, da bi tudi letos kljub 
močno spremenjenim okoliščinam Veselo Martinovo soboto 
izpeljali v okrnjeni oz. spremenjeni obliki, ki bi bila v skladu z navodili 
NIJZ in bi s tem zagotavljali varnost udeležencev in obiskovalcev. 

V ta namen smo bili ves čas v kontaktu z vsemi udeleženci, s 
katerimi vsako leto uspešno izvedemo prireditev. Kot so se hitro 
zaostrovali ukrepi, so se hitro spreminjali naši plani izvedbe, od 
plana A, B, C, … Dokler ni postalo dokončno jasno, da letošnje leto 
izvedba Vesele Martinove sobote ne bo mogoča. V dani situaciji je 
pač tako. Organizatorju in vsem udeleženim sta na prvem mestu 
zdravje in varnost vseh, tako udeležencev kot obiskovalcev. Sploh 
v teh časih, ko moramo biti močni tako skupnost kot posamezniki, 
da bomo skupaj premagali tega nevidnega sovražnika.

V upanju, da se bodo razmere v povezavi s koronavirusno boleznijo 
čim prej izboljšale ter da bomo drugo leto naš občinski praznik 
praznovali na Veseli Martinovi soboti v sproščenem in veselem 
vzdušju, ki smo ga vajeni, objavljamo nekaj foto utrinkov te 
tradicionalne prireditve iz preteklih let. 
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AKTIVNOSTI KLJUB OMEJITVAM NE ZMANJKA
Franc Zacirkovnik, PD Šmartno ob Paki 

V PD Šmartno ob Paki smo bili kljub omejitvam letos zelo 
dejavni. Januarja smo izvedli pohod na Smrekovec, februarja na 
Peco. Zaradi omejitve gibanja pa od marca naprej nismo izvedli 
vseh načrtovanih izletov, vendar pa so naši člani posamezno 
pridno hodili v hribe. Tudi število članov s plačano članarino 
se ni zmanjšalo. V okviru akcije Slovenija planinari smo skupaj 
s PD Šaleške doline julija uspešni izvedli štiri ture različnih 
težavnostnih stopenj v Logarski dolini. Druga akcija Slovenija 
planinari je sledila v septembru, ko smo z mladimi planinci odšli 
na Raduho, starejši pa so s svojim prevozom prišli za nami. Skupaj 
nas je bilo 36.

Ker nismo organizirali izletov po programu dela, pa smo bili zelo 
dejavni pri čiščenju in utrjevanju na Martinovi poti. Popravili 
smo stopnice na poti od Juga na Goro Oljko. Veliko dela smo 
imeli pod lokoviškim mostom, kjer nam je lokoviški potok 
dvakrat poškodoval pot. Sedaj smo jo utrdili z betonom in uredili 
odvajanje meteornih vod. Precej dela smo imeli tudi z ograjo na 
parkirnem prostoru v Rečici ob Paki. Žal je sicer lepa lesena ograja 
imela to napako, da je les hitro strohnel in je zahtevala stalno 
menjavo. UO društva je sklenil, da jo zamenjamo z navadno 
cestno ograjo, ki sicer ne deluje tako planinsko kot lesena, vendar 
pa je trajna rešitev.

Lep planinski pozdrav in ostanite zdravi.

ODPOVED MARTINOVEGA POHODA

Zaradi nastale situacije s covidom-19 smo se odločili, da 
načrtovanega pohoda po Martinovi poti 31. oktobra 2020 ne 
bomo organizirali. Skladno z ukrepi vlade in priporočili NIJZ ne 
želimo povečati možnosti širjenja okužb. Vse ljubitelje pohodov 
v gore pa vabimo, da se nam pridružijo na naših izletih, ko se bo 
situacija normalizirala.

AKCIJA ŠE 365 DNI!
Jerneja Žagar, AMD-DLT Šmartno ob Paki

Že 5. leto zapored smo se v Šmartnem ob Paki aktivno priključili 
preventivni akciji Še 365 dni! Vključeni smo bili člani AMD-
DLT Šmartno ob Paki, člani SPV Šmartno ob Paki, župan občine 
Šmartno ob Paki, g. Janko Kopušar, in Jerneja Žagar, predstavnica 
OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. Seveda nista manjkali 
maskoti AMZS, ki sta s promocijskim gradivom opozarjali, da je 
do pričetka šolskega leta (takrat) še 4 dni, hkrati pa sporočali, 
da je za varnost treba skrbeti 365 dni v letu. V skrbi za še boljšo 
prometno varnost v kraju pa so člani društva, kot je že v navadi, 
prvi šolski dan spremljali učence na prehodih za pešce.

Več o akciji pa na: 
https://www.amzs.si/varnost/projekti-in-akcije/se-365-dni

Ker je letošnje leto v znamenju epidemije, je dogajanje v AMD-
DLT skrčeno na najbolj nujne dejavnosti. Kadar je to dovoljeno, se 
dobivamo na sestankih. Se pa zaradi tega vsak posameznik bolj 
posveča svojim kolesom, motociklom ali drugim starodobnim 
vozilom. V resnici ne gre za mrtvilo, kot bi morda kdo sklepal. 
Vodstvo društva je pripravilo vse potrebno za novo fasado na naši 
stavbi. Ta bo poleg fasade dobila še nova okna. Pogodbo smo že 
podpisali in dela bodo stekla še v oktobru. Tako bomo že to zimo za 
ogrevanje porabili manj kurilnega olja. V bodoče bomo vsako leto 
prihranili lepo vsoto denarja, predvsem pa manj obremenjevali 
zrak z izpušnimi plini gorilca.   

AMD-DLT ŠMARTNO OB PAKI: NOVA FASADA
Emil Šterbenk, AMD-DLT Šmartno ob Paki
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V začetku oktobra smo v Mladinskem centru Šmartno ob Paki 
gostili likovnike na tradicionalni vseslovenski likovni delavnici, 
ki jo že vrsto let zapovrstjo prirejamo skupaj z Javnim skladom 
republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD).

Letošnja delavnica je bila zaradi razmer v zvezi s koronavirusom 
ter z njim povezanimi ukrepi in priporočili izpeljana v nekoliko 
drugačni, bolj zgoščeni obliki kot pretekla leta, ko so se likovniki 
iz vse Slovenije zbrali v našem mladinskem centru v avgustu in 
tukaj intenzivno ustvarjali 10 dni. Temu je v dvorani Marof vsako 
leto sledila razstava nastalih del. Letošnja izvedba delavnice je bila 
skrajšana na 4 dni in je imela omejeno število udeležencev ter je 
potekala v skladu s priporočili NIJZ. Vendar kljub temu ni bila nič 
manj ustvarjalna in kreativna. Morda navzlic vsemu prej naštetemu 
še bolj! Tako je letos na delavnici, katere tema je bila industrijska 
krajina, pod mentorstvom akademskega slikarja Dušana Fišerja 
ustvarjalo 8 udeleženk. Te so skozi likovni izraz raziskovale 
specifične pomene in vloge industrije v smislu človekovega 
preživetja, odvisnosti, razvoja, dobrega in negativnega vpliva na 
človeka in na naravo … To se je lepo videlo na končnih delih, ki so 
bila kot vedno dodelana, kompleksna a obenem sveža in všečna. 

Letošnje leto se zaradi skrajšanega formata in razmer delavnica 
žal ni zaključila z razstavo v dvorani Marof mladinskega centra. 

V kolikor bodo razmere dopuščale bo JSKD razstavo postavil 
na ogled v prostorih galerije Muzeja premogovništva Velenje. 
Veseli nas, da so se vse udeleženke in mentor delavnice pri nas 
v Mladinskem centru Šmartno ob Paki vnovič počutili prijetno in 
domače ter se v Šmartno ob Paki radi vračajo. Vsi se nadejamo, da 
se drugo leto spet srečamo, s tem da takrat v običajnem terminu 
in formatu.

V ŠMARTNEM TUDI LETOS VOZIL PEŠBUS
Jerneja Žagar, OŠ bratov Letonja

V želji spodbuditi učence, da bi v šolo prihajali peš, smo v prvih 
dneh septembra na OŠ bratov Letonja že drugo leto zapored 
organizirali Pešbus. Učenci so se tako prvih 14 dni v  spremstvu 
»voznikov«, katerih delo so opravljali učitelji, prostovoljci in člani 
ŠD Gavce, peš odpravili v šolo. Letos se je že znanima progama iz 
Rečice ob Paki in iz centra Šmartnega priključila še pot iz Paške 
vasi. V šolo se je tako dnevno odpravilo okoli 20 učencev.

Kljub dejstvu, da je Pešbus za to šolsko leto zaprl svoja vrata, si 
želimo, da bi učenci nadaljevali s tem, da v šolo prihajajo peš, na 
šoli pa že tudi snujemo načrte za naprej.

VSESLOVENSKA LIKOVNA DELAVNICA V SKRAJŠANI OBLIKI USPELA
Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki

KAMIŠIBAJ PREDSTAVA OB TEDNU OTROKA
Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki

Letošnje leto smo teden otroka v Mladinskem centru Šmartno 
ob Paki obeležili s kamišibaj predstavo, ki jo je za naše najmlajše 
obiskovalce odigrala Janja Stopar.

Teden otroka, ki poteka prvi teden v oktobru ob svetovnem dnevu 
otroka na pobudo Zveze prijateljev mladine Slovenije, vsako leto 
obeležimo tudi v našem mladinskem centru. Pretekla leta smo 
ob tej priložnosti v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine 
Šmartno ob Paki prirejali menjalnico igrač. Zaradi aktualnih 
razmer v povezavi s preprečevanjem širjenja bolezni covid-19 
smo se bili tej letos primorani odpovedati. Namesto tega smo 
za otroke pripravili brezplačno otroško predstavo, za katero je 
poskrbela pripovedovalka zgodb oz. kamišibajkarka Janja Stopar. 
Ta je otroke razveselila s petimi zanimivimi in poučnimi zgodbam, 
ki jih je pripovedovala na poseben način.

Kamišibaj ali papirnato gledališče, kot je v uvodu predstave 
pojasnila Janja (jap. kami: papir; šibaj: gledališče) je edinstvena 
oblika pripovedovanja zgodb ob slikah, ki izvira z Japonske. Otroci 
so tako skupaj z njo prepevali pesem Huda mravljica, spoznali, 
kakšna nadlega je lahko volk, ki ga dobiš v zadnjo plat, če sediš na 
mrzlem, in kako se ga rešiš ter še druge poučne prigode naslikanih 
likov z risb iz papirnatega gledališča. Dobre pol ure je minilo, kot 
bi trenil, in otroci so skupaj s starši zadovoljni zapuščali dvorano 
Marof, kjer je na predpisani varnostni razdalji in ob upoštevanju 
navodil NIJZ potekala predstava. Ob tem smo si v upanju, da se 
bomo lahko kmalu spet srečali na dogodkih za najmlajše in tudi 
malce večje, zaželeli čimprejšnji nasvidenje.
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Po večmesečni negotovosti je žarek upanja in veselja v našo 
hišo prineslo sporočilo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Festival bo! In je bil. Nekoliko drugačen, a tako prepotreben za 
dvig družabnega utripa. In utripa srca. Naštudirali smo navodila, 
nadeli zaščitne maske in Poznopoletni festival 2020 s koncertom 
skupine Čuki z navdušenjem odprli.

Foto: Rok Rakun

Čuki, mojstri različnih glasbenih zvrsti in nepogrešljiv del dobre 
zabave, so poskrbeli za čudovit večer in ritme, ki smo jih že tako 
pogrešali. Skupaj z njimi smo zapeli nemalo njihovih legendarnih 
skladb, izpolnili pa so marsikatero glasbeno željo. 

Letos smo v program Poznopoletnega festivala prvič vključili kino 
večer. Na velikem platnu smo si ogledali korejski film Parazit, ki 
je dobitnik zlate palme v Cannesu in kar štirih oskarjev. Ste tudi 
vi na koncu ostali odprtih ust? Zgodba je zares nepredvidljiva in 
režiser jo je dobro označil za »komedijo brez klovnov, tragedijo 
brez negativcev«.

Na tretjem dogodku Poznopoletnega festivala smo gostili izvrstna 
stand up komika Gašperja Berganta in Saša Stareta. Lučan je 
pred svojim nastopom doma spekel torto, ali uganete, kdo je tisti, 
ki pa bi jo, raje kot spekel, pojedel? Ja, Sašo nam je zaupal prigodo, 
kako je spoznal še enega Saša Stareta, Gašper pa je predstavil 
nekatere zanimive situacije iz življenja podeželskega »poba«. 
Vzdušje je bilo fenomenalno in veseli smo, da ste se nasmejali iz 
srca in do solz. 

Foto: Rok Rakun

Ponosni smo, da smo lahko v sklopu festivala skupaj s člani Kluba 
športnih navdušencev – Fan Cluba Ana Drev in Občino Šmartno 
ob Paki organizirali prireditev z naslovom Ana Drev zadnjič med 
rdečimi in modrimi količki. Naša domačinka, izvrstna smučarka 
Ana Drev se je z njo tudi uradno poslovila od svoje bogate 
smučarske kariere, med katero je ime Šmartno ob Paki ponesla po 
celem svetu.

Avgustovskega in septembrske kulturno-družabne petke je s 
svojim šarmom, srčnostjo, bogato glasbeno zakladnico in seveda 
klobukom sklenil Vlado Kreslin. Navdušenje Šmarčanov nad 
slavnim Prekmurcem in ubrano petje njegovih uspešnic sta bila 
močnejša celo od dežja. Nekoliko nižje temperature in večerni 
hladen vetrič so naznanili, da se je pozno poletje prevesilo v jesen. 
A prepričani smo, da nas bo spomin na izvrsten Vladov koncert 
in vse ostale zelo uspešne dogodke letošnjega Poznopoletnega 
festivala grel vse tja do pozne zime. 

Foto: Rok Rakun

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam pomagali pri 
izvedbi letos organizacijsko nekoliko zahtevnejšega festivala. 
Hvala članom Motokluba Packenstein, članom Kluba športnih 
navdušencev – FC Ana Drev in drugim prostovoljcem, vpletenim v 
pripravo festivalskih dogodkov. Hvala sponzorjem in donatorjem, 
Holdingu slovenskih elektrarn in Komunalnemu podjetju Velenje.

Dragi obiskovalci! Zahvaljujemo se vam, da ste bili z nami v teh, 
prireditvam in druženju manj naklonjenih, časih. Hvala, da ste nas 
razumeli in spoštovali »nova« pravila, da smo varno in odgovorno 
uživali na prireditvah Poznopoletnega festivala 2020. Hvaležni 
smo vam tudi za vsak nasmeh pod masko ter za čestitke, pohvale 
in druge dobronamerne besede, ki ste nam jih namenili. Bili smo 
jih iskreno veseli.

POZNOPOLETNI FESTIVAL POSKRBEL ZA DVIG DRUŽABNEGA UTRIPA
Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki

Mladarije
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ZAČETEK NOVEGA TABORNIŠKEGA LETA
Urša Irman, DT rod Hudi potok

Septembrski čas vsako leto prinaša začetek novega šolskega 
leta ter hkrati odlično priložnost za obisk okoliških gozdov ter 
gora. Jesenskih zaključkov tedna se vedno znova razveselimo 
tudi mi, taborniki, saj po poletnem premoru začnemo z aktivnim 
izvajanjem svoje dejavnosti v novem taborniškem letu. Tokrat smo 
vanj vstopili še z nekoliko več energije, elana in vneme, predvsem 
pa skromne želje po nemotenem širjenju taborniških znanj v 
okviru tedenskih uric.

Prvi srečanji smo ob številnih preventivnih ukrepih izvedli 
uspešno. V želji po zagotavljanju varnosti je bil naš začetni zbor 
precej širši in seveda na prostem, kar se vsekakor za tabornike tudi 
spodobi. Kljub dobri pripravljenosti ni bilo vse v naši moči, zato 
smo morali taborniško dejavnost vključno z načrtovanim izletom 
za nekaj časa prekiniti.

Seveda kljub temu šmarško taborništvo ostaja aktivno, nenazadnje 
sedaj že nosi bogato preteklost, ki jo s ponosom razvijamo in 
prenašamo na nove generacije. Zagotovo ste po Šmartnem že 
videli kakšen nasmejan obraz z rdečo, zeleno, morda že nekoliko 
večjo modro ali čisto drobno rumeno rutico. Pa vas zanima, kaj 
taborniki sploh počnemo? Hja, poleg postavljanja šotorov in 
kurjenja ognja ter peke bolj ali manj zažganih hrenovk nad njim 
še veliko več:

• Naši najmlajši člani so predšolski otroci, imenovani murni. 
Odlično znajo zapeti himno murnov, zavezati kakšen 
preprost vozel, prepoznati različna gozdna drevesa in še 
veliko zanimivega.

• Najmlajši otroci, ki že obiskujejo šolo, nosijo rdeče 
rutice ter sodijo v družino medvedkov in čebelic. V 
njej gojijo taborniška znanja vse do 5. razreda. Prvo- in 
drugošolčki se že lahko pohvalijo z enostavnim šotorom 
ter poznavanjem »MČ« zakonov ter himne. Z lokom znajo 
v tarčo izstreliti kakšno puščico, prepoznati sledi gozdih 
živali in slediti znakom, ki jih vodijo po krajši orientaciji.

• Taborniki v 3. in 4. razredu poleg himne medvedkov in 
čebelic že ponosno zapojejo tudi himno Zveze tabornikov 
Slovenije. Pogumno znajo poprijeti za nož ter pripraviti 
hrano, ki si jo kasneje na varno pripravljenem ognjišču 
spečejo ter seveda pojedo. Z nekaj vaje se skupaj z  

 vodnikom naučijo postaviti šotor iz dveh šotork, seveda  
 pa se poleg poučnih vsebin vseeno najde tudi čas za igro.
• Najstarejši iz družine medvedkov in čebelic so taborniki iz 

5. razreda. Vso znanje iz preteklih let dobro nadgrajujejo 
in obnavljajo, saj v 6. razredu postanejo ponosni lastniki 
zelene rutice in z njo člani družine gozdovnikov in 
gozdovnic. Naši najmlajši GG-ji poleg rutice dobro 
poznajo tudi taborniški kroj. Postavijo šotor iz treh šotork, 
zavežejo kakšen zahtevnejši vozel in se z zemljevidom ter 
nekaj znanja podajo na orientacijski pohod. 

• Gozdovniki in gozdovnice v 7. in 8. razredu svoje znanje 
še poglobijo in utrdijo z izkušnjami. Poleg vozlov se že 
spoznajo na vezi ter z njimi povezanim signalnim stolpom, 
varno uporabijo osnovno orodje in v kotličku nad ognjem 
skuhajo okusen obrok. Poznajo tudi morsejevo abecedo 
ter številne taborniške šege in navade (še posebej tiste 
najbolj nagajive).

• Zelo dobro se pomena taborništva zavedajo taborniki 
v 9. razredu in 1. letniku srednje šole. Srednješolci se 
kot člani družine popotnikov in popotnic že ponašajo z 
modro rutico, prav vsem pa je skupna postopna priprava 
na vodniško poslanstvo. Na čas, ko bodo lahko taborniško 
znanje kot vodniki predali mlajšim.

• Kaj pa tisti ne najstarejši, recimo jim raje najizkušenejši? 
S časom službene in družinske obveznosti onemogočajo 
aktivnejše sodelovanje na tedenskih srečanjih, zato pa 
se s starejšimi raziskovalci in raziskovalkami ter grčami 
srečujemo na motivacijskih vikendih, sestankih in 
družabnih večerih, kjer poleg spominov delijo z nami 
bogate izkušnje in nasvete za delo. Ampak starejši tudi 
na drugačen način ostanejo na »tekočem« z znanjem. Že 
3 leta v našem rodu izvajamo program orli, ki je najprej 
nastal z namenom organizacije orientacijskih tekmovanj 
za starejše, potem pa smo postopoma začeli z rednimi 
mesečnimi srečanji, kjer je poudarek na izobraževanju, 
včasih pa se skupaj odpravimo na izlet ali kakšno 
prireditev.

Ja, kar pestro. Pa vas zanima? Taborniki so namenjeni vsem in za 
vsakogar, zato v svoje vrste sprejemamo vse, ki bi z nami želeli 
preživeti zabavne in poučne trenutke v naravi.

V kolikor 
epidemiološka situacija 
ne bo omogočala, da 
se dobivamo v živo, se 
bomo vodniki potrudili 
pripraviti vsebino za 
animacijo in prenos 
znanja tudi na daljavo. 
Ob tem še vse enkrat 
vabimo, da obiščete 
našo Facebook stran.

Mladarije
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16. OKTOBER – SVETOVNI DAN OŽIVLJANJA
Diana Podgoršek, študentka medicine

Malokdo ve, da smo oktobra obeležili že 8. evropski in 3. svetovni 
dan oživljanja. Na ta dan različne organizacije združijo svoje moči 
v promociji znanja nudenja temeljnih postopkov oživljanja. Letos 
je organizacijo prevzela Zveza študentov medicine Slovenije, 
sodelovala pa je tudi Zveza tabornikov Slovenije.

V Sloveniji srčni zastoj doživi do 1700 oseb na leto, najpogosteje pa 
se to zgodi doma. Z vsako minuto zastoja se možnost za ponovno 
vzpostavitev delovanja srca zmanjša za 10 %, po 3–5 minutah pa 
zaradi pomanjkanja kisika odmre toliko celic, da tudi kasnejše 
zdravljenje pogosto ni uspešno. Zato je pomembno, da čim hitreje 
pristopimo do nezavestnega in z izvajanjem stiskov in vpihov do 
prihoda reševalcev bistveno vplivamo na možnosti preživetja. 
Pogosto je očividce strah pristopiti in pomagati – a ko štejejo 
minute, je vsaka najmanjša pomoč še kako pomembna!

Zaradi prej omenjenih vzrokov je pomembno, da svoje znanje 
o temeljnih postopkih oživljanja redno obnavljamo. Poleg 
opravljenega tečaja in izpita za prvo pomoč, ki ga morajo opraviti 
kandidati za vozniški izpit, so priporočeni obiski obnovitvenih 
tečajev, ki jih organizirajo delodajalci ali krajevne skupnosti. Tudi 
če se kakšna malenkost s časom pozabi, vam ob klicu na pomoč na 
112 nudijo vodenje na daljavo.

Na tleh vidimo ležati osebo. Kaj naredimo?
1. Najprej poskrbimo za svojo varnost. Preučimo situacijo in 
okoliščine, če ocenimo, da je varno, pristopimo do osebe s 
sprednje strani.

2. Preverimo, ali je oseba pri zavesti ali ne. To storimo tako, da jo 
primemo za nadlaket, potresemo in pokličemo po imenu, če ga 
poznamo. Sicer lahko vprašamo le: »Gospod/gospa, ali ste v redu?«

3. Če odziva ni, moramo preveriti ali oseba diha. Sprostimo 
dihalno pot, tako da eno dlan položimo na čelo, drugo pa na trdi 
del brade in glavo potisnemo nazaj. Na usta prislonimo uho in oči 
upremo v prsni koš. Na ta način poizkušamo slišati, videti ali na licu 
zatipati dihanje. Če ni povsem očitno, ali diha ali ne, nadaljujemo 
s postopki, kot da dihanja ne bi zaznali. Tako se izognemo 
hujšim napakam. Če diha normalno, ga namestimo v položaj za 
nezavestnega in pokličemo na pomoč.

4. Če ne diha oziroma ne diha 
normalno, moramo čim prej 
poklicati na 112. To lahko 
namesto nas stori kdo drug 
od očividcev, da lahko sami 
nadaljujete z oživljanjem. 
Če je očividcev več, nekoga 
pošljite po avtomatski zunanji 
defibrilator. 

5. Prekrižani dlani položimo na sredino prsnega koša. Izvedemo 
30 enakomernih stiskov približno 5 cm globoko v ritmu 100–120/
min (ritem Na Golici). S stiski poganjamo kri po telesu, s čimer 
nadomeščamo delovanje srca in skrbimo, da celice počasneje 
odmirajo.

6. Po 30 stiskih spet sprostimo dihalno pot, zatisnemo nos, z usti 
zaobjamemo usta in vpihnemo 2 enakomerna vpiha. Vmes se 
odmaknemo, da lahko zrak sam zapusti pljuča. Potem nadaljujemo  

s stiski. Če vpihov ne želimo ali ne moremo dajati (ker so na osebi 
vidne sledi zastrupitve), nadaljujemo s stiski brez prekinitve.

7. Razmerje stiskov in vpihov 30:2 ponavljamo do prihoda 
reševalcev ali dokler nekdo od očividcev na prizorišče ne prinese 
defibrilatorja.

8. Defibrilator odpremo, prižgemo in poslušamo. Priložene 
elektrode po priloženih navodilih nalepimo na nezavestnega 
– eno elektrodo na prsni koš spredaj in zgoraj na desno stran 
nezavestnega, drugo pa pod pazduho na levi strani. Avtomatski 
električni defibrilator bo sam analiziral srčni ritem in ocenil, ali je 
potrebno izvesti električni šok. Če šok ni potreben, nadaljujete s 
stiski in vpihi. Čez nekaj časa bo spet izvedel analizo.

9. Če je šok potreben, poskrbimo, da se nihče ne dotika 
nezavestnega. Šele ko smo v slednje prepričani, pritisnemo 
gumb in sprožimo električni sunek. Potem lahko nadaljujemo z 
oživljanjem.

*Če pri nezavestnem sumimo na okužbo s COVID-19, se najprej 
zaščitimo mi sami (z masko čez nos in usta), potem pa s tkanino 
ali masko prekrijemo nos in usta nezavestne osebe. Dihanja ne 
ocenjujemo od blizu, ampak poizkusimo oceno pridobiti na daleč. 
Vpihov ne dajemo, izvajamo samo stiske. O sumu ne pozabimo 
obvestiti ob klicu na 112.

**Pri oživljanju otrok ima postopek to posebnost, da damo najprej 
5 močnih vpihov, saj je pri njih pogosto vzrok zadušitev in na ta 
način sprostimo nižje dihalne poti, potem pa nadaljujemo s stiski 
in vpihi v razmerju 30:2.

Nekaj o AED: Je elektronska naprava, ki lahko zazna zastoj srca 
in ga s pomočjo električnega sunka ponovno zažene. Naprava je 
varna in enostavna za uporabo, potrebno je le slediti glasovnim 
navodilom. Sam po sebi aparat sicer ne rešuje življenj in je 
brez stiskov prsnega koša in umetnega dihanja neuporaben. Z 
oživljanjem in uporabo AED lahko opravimo pomembno delo 
reševalne ekipe, ki prispe kasneje, ter na ta način rešimo življenje. 
Pomembno je, da se pozanimamo, kje v bližini našega doma, 
službe, vikenda in drugih krajev, kjer se pogosto zadržujemo, se 
AED nahaja.

Lokacije AED v Šmartnem ob Paki

Gorenje: Kulturni dom Gorenje, pri vhodu
Paška vas: stari gasilski dom
Rečica ob Paki: gospodarsko poslopje pri baru C1 (zraven 
Knjigobežnice)  
Šmartno ob Paki: OŠ bratov Letonja, bankomat NLB, poslovna 
cona Šmartno ob Paki (podjetje MPT, d. o. o.)

Več informacij lahko preberete na spodnjih povezavah:

Seznam slovenskih pesmi s pravim ritmom, 
potrebnim za pravilno oživljanje

Nauči se oživljati
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www.hse.si

PRIKLOPLJENI NA 
POZITIVNO ENERGIJO

Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji 
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije 
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo 
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v 
Sloveniji. Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot 
tri četrtine vse električne energije iz obnovljivih virov. 
Kot osrednji steber slovenskega elektroenergetskega 
sistema zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše 
delovanje in razvoj temeljita na načelu odgovornosti 
do okolja in družbe. Z izkušnjami in znanjem več kot 
tri tisoč strokovnjakov v skupini HSE odpiramo nove 
razvojne priložnosti, ob stalnem nadgrajevanju strateških 
partnerstev tako doma kot v tujini pa utiramo pot v 
zanesljivo prihodnost proizvodnje električne energije.

Ne sme mimo vas
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Zbrani mešani odpadki 
gredo na mehansko-biološko obdelavo v RCERO, 
od tod pa gre del obdelanih odpadkov 
(težka frakcija) na odlagališče, drugi del (lahka 
frakcija) pa na sežig v toplarno.

MEŠANI 
KOMUNALNI 
ODPADKI

LOČENO 
ZBRANI

48%

52%

S svojo vrhunsko 
tehnologijo predela 
skoraj vse odpadke

OKOLI 10% ODPADKOV 
pristane na odlagališču

RECIKLAŽA KOMPOST LES GORIVO

REGIONALNI CENTER ZA 
RAVNANJE Z ODPADKI CELJE

KOMPOST

ODPADKOV JE KORISTEN
vir surovin

Toplotna energija, ki nastane 
pri sežigu, se delno porabi 
V SISTEMU DALJINSKEGA 
OGREVANJA mesta Celje 
in delno ZA PROIZVODNJO 
ELEKTRIČNE ENERGIJE.
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TOPLARNA CELJE
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Spoštovane bralke in bralci občinskega glasila ŠOP. Vse lepo 
pozdravljam in z vami delim spomine na novembre in decembre 
ter praznike preteklih let, medtem ko nas letos spremlja in dela 
skrbi COVID-19.

Za svetnika meseca sem izbral svetega Lenarta, opata 
(6. november)

Sv. Lenart je našim vernim prednikom veliko pomenil, radi so 
se zatekali k njemu, se mu priporočali in ga častili. Zgovoren je 
podatek, da so v Sloveniji njemu v čast postavili 57 cerkva. Prve 
cerkve njemu v čast so gradili že v 12. stoletju, večina izmed njih pa 
je bila zgrajena v 15. stoletju. Zgradili so jih ljudje, ki so se srečno 
vrnili iz turškega ujetništva, ker so se priporočali sv. Lenartu, 
zavetniku zapornikov. Značilnost nekaterih cerkva sv. Lenarta je, 
da so opasane z verigo, skovano iz verig, ki so jih rešeni zaporniki 
prinašali svetniku v dar.

Lenart je bil sin plemiške frankovske družine in deležen viteške 
vzgoje na dvoru kralja Klodvika. Kmalu je postal kraljevi svetovalec. 
Reimski nadškof sv. Remigij je Lenarta poučeval v krščanski veri, da 
je bil po nekaj letih posvečen v duhovnika. Svojo duhovniško službo 
je vršil na dvoru. Nekaj let zatem ga je nadškof Remigij posvetil v 
škofa, toda Lenart v svoji skromnosti ni hotel sprejeti škofovskega 
sedeža ,ki mu ga je ponujal kralj Klodvik, zato je zapustil Reims 
in se umaknil v samostan pri Orleansu. Že čez nekaj časa pa je 
samostan zapustil, ker se je hotel poglobiti v krščansko življenje 
kot samoten puščavnik. V tisti samoti je živel v skrajni spokornosti 
in premišljevanju. Glas o njegovem svetništvu je privabljal mnoge 
ljudi, da so pri njem iskali nasvete in duševno pomoč. Tudi 
okoliškim kmetom je rad pomagal z nasveti pri živinskih in kužnih 
boleznih. Nekateri so se naselili ob njegovi celici in tako je zraslo 
samostansko naselje Noblac, v katerem je Lenart opravljal službo 
opata. Samostan je privabljal številne romarje, ki so pri svetniškem 
opatu iskali nasvete in tolažbe. Največje zadoščenje mu je bilo, če 
je mogel spreobrniti kakšnega kaznjenca. Pri kralju je posredoval 
za nešteto zapornikov in dosegel, da so bili izpuščeni. Potem jim 
je priskrbel primerno zaposlitev bodisi pri krčenju zemlje, pri 
obdelovanju polja in na ta način ustvaril cela kmečka naselja, 
nekdanje kaznjence pa obvaroval brezdelja in vrnitve v stare 
grehe. Umrl je leta 559 kot opat v Noblacu.

Njegovo češčenje se je v 12. stoletju preneslo iz Francije v 
Nemčijo, od tam k nam. Pri nas je sv. Lenart tudi vremenjak. 
Slovenski pregovor pravi: »Kakršno je vreme na Lenartovo, tako 
bo do božiča.« Ime Lenart je bolj redko, v zadnjem času pa je v 
porastu. Redkejše so oblike Leonard, Lenard in Leonardo. Ženska 
oblika imena Lenart je Leonarda ali skrajšano Leona, ki jo sicer 
lahko povežemo z imenom papeža Leona Velikega. Sveti Lenart 
je zavetnik zapornikov, kmetov, hlapcev, živine, tudi konj, in vseh 
kmečkih opravil. Njemu se za srečen porod priporočajo porodnice, 
je priprošnjik pri hudem glavobolu in pri duševnih boleznih.

Obvestila

Zaradi razglasitve epidemije na žalost odpadejo verski obredi 
ob prazniku vseh svetih oz. dnevu spomina na mrtve ter ostali 
do nadaljnjega.
Vesel bi bil, če bi lahko obrede, ki sem jih zapisal v obvestilih, 
zmogli izvesti. A je izvedba vseh verskih obredov v 
nadaljevanju odvisna od ukrepov in navodil, ki bodo aktualni 
takrat. Če bo mogoče, bodo spodaj omenjeni obredi izvedeni 
brez vernikov, a upam, da jih bomo lahko prenašali preko 
spleta. 

15. november, Martinova nedelja
Zahvalili se bomo Martinu za njegovo priprošnjo in Bogu ter se 
mu priporočili. Ob 10.00 bo slovesna sveta maša v čast svetemu 
Martinu. Obred bo izveden brez vernikov – v kolikor bo mogoče, 
bo prenos potekal preko spleta 

22. november, praznik Kristusa Kralja vesoljstva in god svete 
Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, pevcev.
Imaš glas in želiš prepevati v zboru? Prosi Gospoda za pogum, da 
se boš pridružil pevcem in z veseljem prepeval.

29. november, prva adventna nedelja, nedelja Karitas, začetek 
novega cerkvenega leta
Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih vencev.

5. december
Po maši ob 16.00 bo v cerkev prišel sveti Miklavž. Obdaril bo 
predšolske otroke ter otroke 1., 2. in 3. razreda. ČE SITUACIJA V 
ZVEZI S COVID-19 TEGA NE BO DOPUŠČALA, SE BO SVETI MIKLAVŽ 
IZOGNIL CERKVI IN BO OTROKE OBISKOVAL SAMO PO DOMOVIH. 

Od 16. do 24. decembra, božična devetdnevnica

24. december
Božična maša ob 20.30 v Gorenju.
Ob 24.00 bo sledila slovesna polnočnica, pred mašo bo polurna 
priprava s cerkvenimi pevci.

25. december, božič, Jezusovo rojstvo
Maše bodo ob 7.00, 8.30 v Gorenju in ob 10.30.

26. december, sveti Štefan; blagoslov soli, vode

27. december, praznik svete Družine in god svetega Janeza, 
apostola in evangelista
Pri vseh mašah blagoslavljamo vino, med sv. mašo ob 10.30 je 
blagoslov malih otrok.

Želim vam zdravja, božjega varstva in priprošnje svetnikov, 
posebej teh, ki godujejo v novembru in decembru, saj mnogi med 
vami nosite njihova imena.

                                       
                                       

NEKAJ MISLI O SVETNIKU MESECA IN OBVESTILA ZA NOVEMBER IN DECEMBER 2020
Dekan Ivan Napret
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Rešitve pošljite do 14. 12. 2020 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki. Nagrajenka prejšnje križanke 
je Ana Pirečnik, Skorno 43 a, 3327 Šmartno ob Paki. Nagrado ji bomo poslali po pošti. Čestitamo!

Križ-kraž

Ne sme mimo vas

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
NAJ OSEBNOST LETA 2020

Tako kot že nekaj let zapored bomo tudi 
letos ob izteku leta v Šmartnem ob Paki 
izbirali naj osebnost leta 2020. 

Ob tej novici vas pozivamo, da nam 
pošljete vaše predloge, komu naj letos 
pripade ta naziv.

Predloge s krajšo obrazložitvijo pošljite 
po pošti na naslov MC Šmartno ob Paki, 
Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob 
Paki, oziroma po elektronski pošti na 
e-naslov: pisarna.mc@gmail.com.
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Ob prazniku občine Šmartno ob Paki
vam iskreno čestitamo!

Prijazno vabljeni v
Kmetijsko trgovino Šmartno ob Paki

Poizkusite naše naravne dobrote!

ekodar.si

Poiščite nas na spletu!
kz-saleskadolina.si

facebook.com/kzsaleskadolina

Pomagajmo tistim, ki še lahko živijo, če nismo mogli vsem, ki se jih te dni 
spominjamo! 

 

Namesto sveč pprriižžggiimmoo upanje vv  ssrrcciihh.  

Upanje zzaa  žžiivvlljjeennjjee, za zdravje. 
 

Zbrana sredstva letos namenjamo malemu Taju, junaku iz naše 

občine. Taj se je rodil vv  ssvveett  ttiiššiinnee, ki zanj pomeni drugačno 

življenjsko pot. Pot, ko govorijo roke, ko izraz na obrazu pove več 

kot tisoč besed. Po uspešni operaciji so mu danes zvoki bliže kot 

kadarkoli prej. In z nadaljnjim zdravljenjem, ki za njegovo družino 

pomeni ddooddaattnnee  ssttrroošškkee, lahko nnjjeeggoovv  ssvveett postane takšen, kot 

ga imajo njegovi vrstniki. 

Zastavice sočutja lahko dobite/rezervirate: 

 

031 372 105, Maja Ažman 

Predstavnik Turističnega društva Šmartno ob Paki,
predstavnik vaške skupnosti Slatina in
župan občine Šmartno ob Paki bomo

v soboto, 28. novembra 2020,
prižgali prvo svečo na adventnem vencu pred

Občino Šmartno ob Paki in tako simbolično vstopili
v adventni čas.

VSTOP V ADVENTNI ČASVSTOP V ADVENTNI ČAS

Dogodek bo izveden, v kolikor bodo to dopuščali
vladni ukrepi in navodila NIJZ.

ZBIRAMO
PRAZNE

KARTUŠE IN
TONERJE

za Zvezo SONČEK!

Sonček -  Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije  si  po svojih močeh

prizadeva prispevati k razvoju ekološke humane in h kakovostnejšemu ž ivl jenju

naravnane družbe .  Zato se je že pred leti pridruž i la projektu zbiranja odpadnih

tonerjev in kartuš ,  ki  sodijo med nenevarne odpadke .  Zbrana finančna sredstva

uporabijo za investici jsko dejavnost .

Poskrbite za čisto okolje, prinesite odpadne tonerje in kartuše in jim na
ta način pomagajte.

      Mladinski center Šmartno ob PakiMladinski center Šmartno ob Paki
VSAK DAN OD PONEDELJKA DO PETKAVSAK DAN OD PONEDELJKA DO PETKA

MED 10. IN 18. UROMED 10. IN 18. URO



 
   OBVESTILO ZA OBČANE
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FOTO UTRINKI S PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Za vas smo zbrali nekaj foto utrinkov s preteklih tradicionalnih prireditev, ki se vsako leto odvijajo v mesecu novembru, ko naša 

občina praznuje občinski praznik. Upamo, da vam bodo fotografije priklicale spomine na prijetno praznovanje ter vam dale moči 
za naprej. Pazite nase in ostanimo zdravi.

Zaradi trenutne situacije v povezavi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 ter z njo povezanimi ukrepi za preprečevanje širjenja 
okužb, ki vključujejo tudi prepoved prireditev in omejitev zbiranja ljudi, tokratna številka občinskega glasila ŠOP smiselno ne 
vsebuje napovedi prihajajočih dogodkov. 

V kolikor se bodo razmere s časom izboljšale in bodo ukrepi dovoljevali izvedbo dogodkov, bomo te ponovno najavili v 
Napovedniku dogodkov za meseca december 2020 in januar 2021, ki bo izšel konec meseca novembra. 

SPREMLJAJTE AKTUALNE INFORMACIJE
Spremljajte preverjene in zaupanja vredne informacije glede stanja, ukrepov in omejitev v povezavi s koronavirusom za 
območje občine Šmartno ob Paki 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.
Skladno z aktiviranim načrtom Zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh pa je aktivirana 
kontaktna telefonska številka 03 898 49 50. 

Spletna stran Mladinskega 
centra Šmartno ob Paki

FB stran Občina 
Šmartno/Paki

FB skupina Šmartno – 
moj kraj

Spletna stran 
Občine Šmartno ob Paki


