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Marjan Gaberšek
Mali Vrh pri Šmartnem ob Paki
je dal izvrstnega modnega krojača
Jožeta Gaberška, ki je šival tudi
v daljnem Zagrebu, pa pristal v
Migojnicah pri Žalcu, kjer je od
Jurharjev dobil v najem lokal in v
dar roko domače hčere. Po rojstvu
prvega sina Cvetka leta 1931 sta si s
Terezijo postavila hišo z delavnico,
kjer se je 4. septembra 1938 rodil
petkilogramski Marjan in leta 1942
še Jožek. Oče je podružnico odprl
tudi v Preboldu, kot član Sokola
se je vključil v partizanski odpor
in sredi neke noči leta 1942 so
po izdaji ponj prišli gestapovci –
ropotanja vojakov Marjan nikoli ni
pozabil. Tudi ne obiska v zaporih
na Borlu pri Ptuju pri očetu, ki je
bil določen za ustrelitev, a je mali
fantič tako ganil gestapovca, da je
ta očeta umaknil z liste talcev.
Kasneje so očeta sicer izpustili,
in kljub temu da je bil ves čas
pod nadzorom, so v hišo še
vedno prihajali partizani.
Med vojno je hodil v nemški
vrtec, igrač doma niso imeli, oče
je sešil žogo iz krp. Fantič je ob
umiku okupatorja skozi njihove
kraje našel tankovsko granato
in jo doma skril kar v moko. Po
vojni je začel hoditi v osnovno
šolo v Griže, kjer so za prvega
dedka Mraza otroci dobili žolco in kruh, tovarišice pa kruh z
marmelado. To je mali Marjan
razglasil za krivično, ravnatelj
ga je pretepel, oče pa zaradi tega
prestavil v osnovno šolo v Žalcu,
kjer je končal tudi nižjo gimnazijo.
Od časa do časa je doma dobil dva
dinarja in se odločal, ali bo šel v
kino ali na sladoled.
Vsebina pet, oblika ena – to je
izkušnja iz slovenščine, ki je ni
imel rad, drugače pa je bilo pri
matematiki, zemljepisu in zgodovini. Izkušnja iz nižjih razredov pa je
tudi dričanje po trebuhu v učilnici
in treske, ki so mu jih morali zdravniki odstraniti iz trebuha … Želel
si je iti v srednjo šolo, a denarja ni
bilo – očetu obrt ni šla najbolje,
saj se ni hotel vključiti v zadrugo.
Cveto se je izšolal za električarja,
Marjan in Jože pa oba pri očetu
za krojača. Marjanu krojaški posel
ni čisto nič dišal, a poklicno šolo v
Žalcu in Celju je končal brez težav,
pa še za kulturo in šport je ostajalo
časa. Nastopal je v dramskem krožku, obiskoval tečaj za režijo in eno
igro celo režiral. Nogomet je igral v
Žalcu, veliko bolj resno pa rokomet
pri klubu Minerva Griže. Tekme
so bile včasih prav napete, srborite in nevarne – med gostovanjem
nogometašev Žalca v Šmartnem
ob Paki mu je domači gledalec ob
robu igrišča, med prodorom proti
golu, med noge vtaknil kar marelo;
na rokometni tekmi v Laškem, ko
je v zadnji sekundi zadel zmagoviti
gol, so ga domači gledalci pognali
prav do sredine Savinje … Seveda
so trenutki ostali tudi za spogledovanje s sošolkami ali kakšno mlado
obiralko hmelja.
V elitno Titovo gardo je bil v Našice vpoklican ob krizi z Madžarsko
leta 1957, nadaljeval je v Lukavici
pri Sarajevu in kot rokometaš prišel
v športno četo; kot razgledan vojak
je celo postal predavatelj politične
vzgoje, zavrnil pa ponudbo za podoficirsko šolo. Sarajevčani vojakov
niso imeli najbolj radi, fantje so
prosti čas preživljali v kavarnah in
buljili v bujne pevke. Najbolj zanesljive so prestavili sto kilometrov iz
Sarajeva v Han pijesak, bil je inten-

dant in navadil je vojsko jesti fižolovo in krompirjevo solato. Poleg
mrtvih straž za vedno pomni dan,
ko sta s kolegom padla v zapuščeno
jamo s strohnelimi trupli iz druge
svetovne vojne.
Po dobrih dveh letih se je iz
vojske vrnil in se zaposlil v krojaškem podjetju Obrtnik v Ljubljani,
leta 1959 pa za nekaj mesecev v
Krojaštvu in šiviljstvu v Starem
Velenju. Jeseni 1960 se je vpisal
na konfekcijsko šolo v Mariboru
in cele popoldneve in noči šival, da
je odslužil stanovanje in hrano, saj
štipendije ni imel. Tudi mleko je
takrat raznašal. V šoli je užival in
z lahkoto izdeloval in že v prvem
letniku je hodil poučevat modeliranje v Varaždin, v drugem letniku je
honorarno za Službo družbenega

knjigovodstva vodil stečaj tekstilnega podjetja v Preboldu. Po končani
šoli se je vrnil v Krojaštvo in šiviljstvo v Velenju, ki je imelo takrat
petindvajset zaposlenih, in se leta
1963 kot Modni salon, s frizerji in
čevljarji združilo v Komunalno-obrtni center Velenje. Modni salon je
vodil vse od leta 1961, ko je stanoval še v Migojnicah, vstajal tričetrt
na štiri, se odpeljal s kolesom do
Žalca in vlakom v Velenje ter se
vračal ob treh popoldan.
To se je spremenilo, ko se je 27.
aprila leta 1963 poročil z domačinko Metko Oštir, se priselil k njeni
družini v provizorijih, kjer se je istega leta rodil bodoči ekonomist sin
Matjaž. S starši so se malo kasneje
selili v novo hišo, leta 1965 pa sta
Metka in Marjan izkoristila ugodno kreditno priložnost in v enem
letu zgradila enojčka na Efenkovi
cesti, kjer se je leta 1970 rodila še
Marjetka.
Modni salon se je leta 1961 preselil na Cankarjevo ulico in prav
kmalu že začel šivati tudi za izvoz,
a prostori so postali pretesni, zato
so del proizvodnje preselili v prostore Komunalno-obrtnega centra na
Koroški cesti, potem pa leta 1970
postavili lastno zgradbo. Modni
salon je bil od leta 1968 samostojno podjetje, ki je razvijalo sodobno
poslovno filozofijo, katere temelj
je bila v Jugoslaviji in svetu prepoznavna blagovna znamka – preimenovali so se v M club, močno pa so
se usmerili v proizvodnjo športne
konfekcije in kot sponzorji oblačili
jugoslovanske košarkarske, nogometne, smučarske reprezentance.
Tudi zato, ker je bil Gaberšek ves
čas aktiven športnik, med začetniki
tenisa v Velenju, med pobudniki
plavanja in vaterpola. ko je sin
Matjaž treniral plavanje, je bil na
bazenu cele dneve. Delovne navade, delo v skupini in odrekanje, to
je njegovo vodilo za uspehe v športu in življenju nasploh. Ob službi
je prevzemal tudi druge funkcije
– sodeloval pri pisanju Zakona o
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združenem delu, dva mandata je
bil predsednik jugoslovanskega ski
poola, bil je član finančne komisije
olimpijskih iger v Sarajevu in dosegel, da je del denarja od prodaje
kozmetike v času olimpiade, ko
je tudi M club imel svojo kozmetiko, šel za smučarijo v Sloveniji,
tudi za skakalnico v Velenju … Do
leta 1991 je bil M club zgodba o
uspehu. Z izjemnim poslom s krep
bombažem iz Indije so proizvodne prostore še povečali, na željo
politike so odprli obrat v Gradu na
Goričkem, podjetje je imelo leta
1985 že tristo petdeset zaposlenih,
pa še kakšnih tristo pri partnerjih
v Makedoniji in Srbiji. Prepotoval
je velik del sveta, večerjal z Indiro
Gandi, spoznal pomembne politike, estradnike, se spoprijateljil z
legendarnimi Čosićem, Slavničem,
Delibašičem, Križajem … To je bilo
naporno, ampak izjemno bogato
obdobje. Zunaj podjetja je Gaberšek veljal za trdega pogajalca,
za odločnega direktorja, znotraj podjetja so mu menda očitali, da je premehak.
Propad hvaležnega jugoslovanskega trga, selitev proizvodnje tekstila v cenejše
evropske države in silovit
prodor kitajske industrije so v
devetdesetih letih uničili večino
tekstilne industrije v Sloveniji.
Tudi M club je odpustil 130
delavcev, petdeset so jih zaposlili v novem podjetju, ki ga je
kot direktorica vodila hčerka
Marjetka, a ga je lastnik po štirih letih tudi likvidiral. Marjan
Gaberšek je dve leti brez plačila
vodil likvidacijo M cluba in to je
bilo zanj najtežje obdobje življenja,
saj je bilo podjetje kot član njegove
družine.
Upokojil se je po več kot sedeminštiridesetih letih dela. Seveda ni
kar obtičal na domačem vrtu na
Efenkovi, kjer bogato obrodijo figa,
kaki, kivi, limona in podobne 'štajerske sorte sadja', ampak še vedno,
že od leta 1988, v Velenju organizira teniški VIP turnir – srečanje
pomembnih politikov, gospodarstvenikov, športnikov; ves čas išče
in posreduje neuradne stike, vse
v skladu s spoznanjem iz najbolj
aktivnih let, da so v svetu šport,
gospodarstvo in politika usodno
povezani. Nekoč je bil član ZK,
predsednik Občinske zveze telesnokulturnih organizacij, predsednik
družbenopolitičnega zbora občine
Velenje, potem preko stranke LDS
dva mandata član občinskega sveta,
v letih 2008-2102 celo podžupan
Mestne občine Velenje; po njegovi
zaslugi je občina Velenje pridobila
status mestne občine.
Za petletno Gajo ima danes
veliko več časa kot nekoč za svojo družino, drugi trije vnuki so že
večji – Ana študira, Tim in Anže
sta v srednji šoli. Medtem ko so
nekdaj hodili v Fieso in druge kraje Jadrana, zdaj z ženo že deset
let obiskujeta cenovno ugodno in
prijazno Grčijo, pozimi pa že od
Križajevih uspehov dalje smučarski raj v Madonni di Campiglio. Še
vedno vsako leto z avtom opravi
kakšno pot po nekdanji Jugoslaviji.
Premoženja si, vplivnemu položaju
in znancem navkljub, ni nagrabil,
hišo iz leta 1965 redno vzdržuje,
na podedovani parceli ob Savinji v
Šeščah je pred osmimi leti obnovil
leseno uto. Sreče ni nikoli videl v
denarju in vedno se je skušal držati očetovega napotka, da naj pred
vsako odločitvijo razmisli, kako bo
zvečer zaspal.
n Vlado Vrbič

Izkušnja sooblikuje
karierno pot udeležencev
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Raziskovalne naloge v letošnjem gibanju Mladi raziskovalci za razvoj
Šaleške doline kakovostnejše v primerjavi z lani – Vse naloge imajo
uporabno vrednost – Gibanje še bolj približati mladim
Tatjana Podgoršek

čeno svežino, kakovost pa bodo še
nadgradili.«

V jubilejnem 30. gibanju Mladi
raziskovalci za razvoj Šaleške doline je programski svet gibanja, ki ga
vodi mag. Marjan Penšek, prejel
44 raziskovalnih nalog, od tega so
Po njegovih besedah gibanje
jih 27 izdelali osnovnošolci, 17 pa
srednješolci. V 16 nalogah so se ni namenjeno samo nadarjenim
lotili tem s tehniškega področja in učencem in dijakom, ampak vsem,
področja aplikativnih inovacijskih ki imajo določene spretnosti, so
predlogov ter projektov, 21
nalog je s področja humanističnih in družboslovnih
ved ter interdisciplinarnega področja, 7 pa z biotehniškega in naravoslovnega
področja.
Letošnjega gibanja,
je dejal Penšek, še niso
končali. To se bo zgodilo
na današnji (v četrtek)
zaključni prireditvi, na
kateri bodo podelili priznanja in nagrade najuspešnejšim avtorjem raziskovalnih
nalog. »Je pa že jasno, da
so te letos kakovostnejše
v primerjavi z lanskimi.
Očitno so zalegle pripomMarjan Penšek: »Glavni cilj je, da pribe avtorjem in njihovim dobimo še več mladih raziskovalcev
mentorjem, ki smo jih in da gibanje približamo sponzorjem
imeli glede uporabe anket
ter tudi ostalim, ki bi lahko imeli
in navajanja avtorjev v
od njega posredne ali neposredne
nalogah. Še več pa je h
koristi.«
kakovosti nalog prinesel
Praktikum za mlade raziskovalce, nadarjeni na določenih področjih
ki ga je pripravila mag. Anita Povše. in lahko v njem, ker je drugačno
Obstoječi je bil sicer kakovosten, a od klasičnega šolskega programa,
ni bil prilagojen starostni strukturi izrazijo svoje potenciale. Jim slemladih raziskovalcev. »Del »zaslug« dijo na nadaljnji življenjski poti?
za kakovostnejšo bero pa je Penšek Kaj počnejo? »Na leto je 40 do 50
pripisal še nekaterim kadrovskim takih, ki uspešno končajo naloge.
spremembam v ocenjevalnih komi- Sistematično jim sledimo do konsijah. »Novi ljudje so prinesli dolo- ca njihovega šolanja. So uspešni,

Lažje rešujejo tudi
svoje težave

najdemo jih po celi Sloveniji, tudi
v tujini, ogromno jih je posredno
ali neposredno vključenih nazaj v
gibanje kot mentorji. Iz pogovorov
z njimi ugotavljamo, da je bila vključitev v gibanje zanje pomembna
izkušnja, ki je veliko prispevala k
oblikovanju njihove karierne poti.«

Naloge ne obtičijo
v predalih
Marjan Penšek je prepričan, da
imajo vse izdelane naloge določeno
vrednost. Pred leti so uredili spletno
stran gibanja, na kateri so objavljene vse naloge. Obiski kažejo, da so
naloge zanimive za širšo javnost.
Marsikdo je idejo za rešitev kakšnega vprašanja našel prav v kateri od
raziskovalnih nalog. Tudi dejstvo,
da ima gibanje v zadnjem času več
sponzorjev tudi iz gospodarstva,
med drugim dokazuje, da so raziskovalno delo mladih ti prepoznali
kot pomembno komponento pri
izobraževanju mladih.
Jubilej, ki ga gibanje praznuje
letos - po mnenju Marjana Penška
- dokazuje, da sodi v ta prostor in
da ima široko podporo. Kljub krizi
njegove osrednje financerke – občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob
Paki - niso varčevale pri dodeljevanju denarja za mlade raziskovalce.
»Naša velika obveza pa je zagotavljanje kontinuitete gibanja in to,
da ga še bolj približamo lokalnim
skupnostim ter šolam v regiji Saša,
da postane še bolj množično, kot je
v tem trenutku,« je sklenil pogovor
Marjan Penšek.
n

Moja Slovenija za TOM telefon
Ljubljana – Velenje, 6. aprila Ustvarjalci oddaje Moja Slovenija
na nacionalni televiziji bodo priskočili na pomoč otrokom in mladostnikom, ki so se znašli v stiski. Prek
humanitarne linije Zveze prijateljev
mladine Slovenije bodo s pomočjo
gledalcev zbirali sredstva za TOM
telefon, ki na brezplačni telefonski
številki 116 111 edini v Sloveniji
pomaga mladim reševati težave, s
katerimi se soočajo na poti odrašča-

nja. S klicem na 090 93 30 93 lahko
pomagate, da bo telefon deloval še
naprej. S klicem boste prispevali
1,25 evra.
Naj spomnimo, da enkrat tedensko pri TOM telefonu deluje tudi
ekipa velenjskih prostovoljcev.
Humanitarno linijo bodo odprli
med oddajo v soboto, 6. aprila, ob
20. uri na 1. programu Televizije
Slovenija in bo odprta še ves teden
vse do koncerta ob 60-letnici Zve-

ze prijateljev mladine Slovenije, ki
bo v petek, 12. aprila, ob 20. uri
v Cankarjevem domu. S prispevki
boste tako pomagali pri delovanju
projekta TOM telefon, ki je od leta
1990 s pomočjo 200 usposobljenih
svetovalcev po vsej državi pomagal
že več kot 400.000 otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z različnimi vprašanji, dilemami in stiskami
odraščanja.
n bš

Manj kršitev javnega reda, več prometnih nesreč
Šmartno ob Paki – Policisti Policijske postaje Velenje so lani na
območju občine Šmartno ob Paki
obravnavali 18 zadev s področja
javnega reda, kar je občutno manj
kot predhodno leto, ko so jih obravnavali 49. Pri tem so zabeležili 17
kršitev Zakona o varstvu javnega
reda in miru (leta 2011 45) ter 1
kršitev Zakona o zaščiti živali, kar
je toliko kot predhodno leto.
So pa lani na območju občine
zaznali več prometnih nesreč - 22,
predlani 19. V 11 prometnih nesrečah (predlani v 15) so se udeleženci
telesno poškodovali, v 11 (predlani
4) prometnih nesrečah pa je nasta-

la materialna škoda. V prometnih
nesrečah se je 1 (predlani 4) oseba
hudo telesno poškodovala, poškodbe 14 oseb so bile lažje.
Največ prometnih nesreč se je
zgodilo v naselju Šmartno ob Paki
ter na regionalni cesti II. reda Pesje–Gorenje–Letuš, kjer je gostota
prometa tudi največja. Med najpogostejši vzroki za nastanek nesreč
je bila neprilagojena hitrost, v po
3 prometnih nesrečah pa tudi neustrezna varnostna razdalja in nepravilni premiki z vozilom.
Povzročitelja dveh prometnih
nesreč sta vozila pod vplivom alkohola. Njuna povprečna stopnja

alkoholiziranosti je znašala 0,92
g/kg (1,55g/kg) izdihanega zraka,
zato bodo policisti povečali število
odrejenih poskusov alkoholiziranosti vsem udeležencem prometnih
nesreč ter kršiteljem prekoračitve
hitrosti ali drugih hujših prekrškov.
Šmarški svetniki, ki so se na seji
občinskega sveta sredi prejšnjega
meseca seznanili z delom policistov velenjske policijske postaje na
območju lokalne skupnosti lani, pa
so k predlaganim ukrepom za izboljšanje prometne varnosti dodali še
reševanje vprašanj na cesti Rečica
ob Paki–Podgora ter preverjanje
n tp
hitrosti znotraj naselij.

