Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 1/2019, Poštnina plačana pri pošti 3201, Januar 2019

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!

Čas neizmerno beži in nenehno prinaša nove izzive. Oziramo se v preteklost, delujemo
v sedanjosti in usmerjamo pogled v prihodnost. Tako smo novoizvoljeni člani KS
Šmartno sprejeli velik izziv. Čaka nas veliko dela. S sodelovanjem in povezanostjo nam
bo, upam, uspelo. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki sodelujete pri
urejenosti, prepoznavnosti in razvoju našega kraja. V zahvali je tudi želja, da bi tako
nadaljevali še naprej.
Pred nami je slovenski kulturni praznik – Prešernov dan. Je praznik kulture, praznik
slovenske kulture. Kultura je čistost, plemenitost duha, dobrota srca in smisel življenja.
Kaj je človek brez duha? Kaj je človek brez srca? Kaj je človek, če v sebi in v soljudeh
ne zna prepoznati smisla, če ne zna zaužiti žlahtnega veselja, ki nam ga že stoletja
ponuja in daje kultura?
Na ta dan številne kulturne institucije odpirajo vrata obiskovalcem, potekajo pa tudi
številne slovesnosti. Vzemite si čas in se udeležite katere od njih.
Nataša Dimec
predsednica Sveta KS

KS Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini 5,
3201 Šmartno v Rožni dolini
Telefon: 03 781 71 33
Gsm: +386 51 348 400
E-pošta: smartno@celje.si
Spletna stran: www.ks-smartno.si

URADNE URE:
• Sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 16:00
• 1. in 3. petek v mesecu od 8:00 do 10:00

KUD Šmartno v R. d.
Člani Kulturno umetniškega društva Šmartno v R. d. in KS Šmartno v R. d. vabita na proslavo ob
kulturnem prazniku, ki bo v petek, 8. februarja, ob 16.00 uri v Domu krajanov.
Program bodo pripravile sekcije KUD Šmartno v R. d.
Vabljeni!

Planinci - pohodniki
Zima nam je naložila kakšen kilogram več. Pomladansko vreme nas bo počasi zvabilo v naravo. Narava
se bo pričela prebujati, zato se z njo prebudimo tudi mi.
Planinska sekcija Šmartno v R.d. vas vabi na tradicionalni pohod po severnih obronkih KS, ki bo
v nedeljo, 10. 2. 2019, z odhodom ob 8. uri izpred Doma krajanov v Šmartnem v Rožni dolini.
Pot nas bo vodila mimo Napoleonovega križa. Ustavili se bomo pri Škorjančevih v Rožnem vrhu, od
tam pa stopimo na pot, ki poteka po severnih obronkih naše krajevne skupnosti oziroma občine Celje.
Postanek za počitek in topli napitek bomo imeli pri domačiji Langeršek in še enkrat pri spominskem
obeležju pri Lojzki v Lanšpergu. Pot nadaljujemo do Kunigunde, od koder se vračamo na izhodiščno
točko v Šmartno. Pohod s postanki traja približno 6 ur. Oblecite in obujte se vremenu primerno,
priporočamo pohodne palice. V primeru sneženja (velike količine snega nad 20 cm) zaradi specifike
pohoda skozi gozd, le-ta odpade. Vse informacije dobite pri Bojanu (041 763 263).
Varen korak!

Predsednik PS
Bojan Točaj
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Društvo upokojencev Šmartno v R. d.
Upravni odbor DU je že s polno paro delovno zakorakal v leto 2019. V pisarni društva v času uradnih
ur, vsako sredo med 9. in 11. uro, kakor tudi poverjeniki na terenu, pridno pobiramo članarino za leto
2019, ki znaša 10,00 EUR. Komisija za osnovna sredstva ter drobni inventar in nadzorni odbor sta
opravila popis. Na ZDUS Ljubljana smo posredovali Statistično poročilo za leto 2018. V nadaljevanju
vas želimo seznaniti s planom dela za mesec februar in marec, s celoletnim planom boste podrobneje
seznanjeni na letnem občnem zboru.

FEBRUAR

ANDREJ POGLADIČ

DU in KO-RK Šmartno v R. d., v
sodelovanju s Patronažno Službo ZD
Celje
ORGANIZIRATA za vse člane in krajane
V SREDO, 6. 2. 2019, med 9. in 11. uro
BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA
TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA
v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d.

Predsednik DU

MAREC
Vse člane in članice
VABIMO NA LETNI OBČNI ZBOR,
ki bo
V SOBOTO, 9. 3. 2019, ob 15. uri
V Domu krajanov Šmartno v R. d.
Ob 14. uri je maša za vse naše
pokojne člane v cerkvi Sv. Martina,
Šmartno v Rožni dolini.

FEBRUAR
V NEDELJO, 10. 2. 2019, ob 15. uri
O R G A N I Z I R A MO
POPOLDANSKO-VALENTINOVO SREČANJE
v
Bistroju pri Vodnjaku.

M
A
R
E
C

V SOBOTO, 30. 3. 2019, vas v sklopu praznovanja
DNEVA ŽENA, 40 MUČENIKOV ter MATERINSKEGA DNE
VABIMO na popoldanski izlet.
Kratek ogled cerkve v Gornjem Gradu in obisk g. župnika Ivana Šumljaka bomo
nadaljevali s kosilom in zabavnim druženjem v Gostišču Kegljišče v Ljubnem. Cena
praznovanja znaša 20,00 EUR, v katero je zajeta hrana (kosilo, malica, prva pijača ter
muzikant). Odhod avtobusa bo ob 12. uri izpred Doma krajanov Šmartno (iz smeri
Sp. Brezova ob 11.50, Zg. Brezova, 11.55, Slatina 12.05, Gorica Prešnik 12.10, Gorica
Lopata – krožišče 12.15). Prijave s plačilom praznovanja se bodo pobirale v pisarni
društva v času uradnih ur ali pri poverjeniku v zaselku najkasneje do 20. marca 2019
oziroma do zasedenosti avtobusa.
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Svet KS Šmartno v R. d.
POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST NA POKOPALIŠČU ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Najemnike grobov na pokopališču Šmartno v Rožni dolini seznanjamo s cenikom letnih najemnin za
grobove in z višino stroškov izdaje soglasja za prenovo grobnega prostora. Cene so ostale v isti višini,
kot v letu 2018. Seznanjamo vas tudi z možnostjo izvedbe pogrebnega govora za pokojnimi sorodniki
in kaj je potrebno storiti ob smrti svojca, predno se izvede pokop. V nadaljevanju v vednost
objavljamo telefonski kontakt izvajalca pogrebnih storitev.
GROBNINA 2019
V skladu s sklepom 3. seje Sveta KS Šmartno v Rožni dolini z dne 22. 1. 2019, grobnina v letu 2019
znaša:
 za družinski grob ………………………………...... 29,00 EUR
 za samski grob...………………..……………………. 18,00 EUR
 za žarni grob……………………………………………. 15,00 EUR
Najemniki grobnih prostorov boste po pošti na vaš naslov prejeli račun in UPN obrazec (položnico) za
plačilo grobnine. Vljudno vas prosimo, da dolžni znesek poravnate v roku 15 dni od dneva izdaje
računa. Plačilo lahko izvedete v banki (lahko tudi preko spletne banke) ali na pošti.
NAJEM NOVEGA GROBNEGA PROSTORA v letu 2019 znaša:
 družinski grobni prostor …………………….…. 230,00 EUR
 samski grobni prostor …………………………… 150,00 EUR
 žarni grobni prostor ……………………………... 130,00 EUR

PLAČILO STROŠKOV IZDAJE SOGLASJA ZA POSTAVITEV SPOMENIKA OZ. OKVIRJA
V kolikor želite prenoviti grobni prostor, morate obvezno imeti naše soglasje (t. j. soglasje upravljalca
pokopališča), ki ga pred gradbenim posegom v grobni prostor vročite izvajalcu kamnoseških del.
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V skladu s sklepom 3. seje Sveta KS Šmartno v R. d. z dne 22. 1. 2019, znašajo stroški izdaje soglasja v
letu 2019:
 soglasja za postavitev novega nagrobnika oz. okvirja…………. 9,00 EUR
 soglasja za popravilo obstoječega nagrobnika oz. okvirja…… 6,00 EUR
V navedenih zneskih ni vključena pristojbina za odvoz starega nagrobnika oz. odpadnega materiala in
odvečne prsti z grobov. Te pristojbine KS ne zaračunava najemnikom, zato morate sami oz. preko
izvajalca kamnoseških del poskrbeti, da ob preureditvi grobnega prostora odpadni material odstranite
s pokopališča in ga ne odlagate v pokopališki zabojnik ali ob živo mejo na pokopališču!
POSLOVILNI GOVOR
Svojci pokojnika, katerega pokop se izvede na pokopališču Šmartno v Rožni dolini, imate možnost
izvedbe pogrebnega govora. V ta namen ima KS Šmartno v R. d. sklenjene podjemne pogodbe s tremi
govornicami.
Stroške govorov krajevna skupnost pokriva iz naslova prihodkov pokopališča Šmartno v Rožni dolini.
NAPOTKI V PRIMERU SMRTI SVOJCA
Spoštovani najemniki grobnih prostorov na pokopališču Šmartno v Rožni dolini, prosimo vas, da smrt
svojca v čim krajšem možnem času telefonsko sporočite v tajništvo KS Šmartno v Rožni dolini (tel. št.
03 781 71 33 ali gsm: 051 348- 400). Nahajamo se v prostorih Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini,
Šmartno v Rožni dolini 5. Preko telefonskega kontakta se bomo dogovorili za termin urejanja
administrativno – tehničnih in organizacijskih del, ki se nanašajo na izvedbo pokopa (evidentiramo
smrt in pokop pokojnika, ažuriramo pogodbo oziroma podatke o najemniku grobnega prostora,
opravimo primopredajo ključev za BREZPLAČNO koriščenje mrliške vežice. Na željo svojcev pred
domom krajanov BREZPLAČNO izobesimo žalno zastavo, v oglasno omarico KS pa namestimo
osmrtnico). Prav tako vam posredujemo kontaktne podatke govornikov poslovilnega govora in
pogrebne službe, s katero imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje pogrebnih storitev.
Na pokopališču Šmartno v Rožni dolini pogrebne storitve, ki zajema tudi izvedbo pokopa, opravlja:
Ivan ROPOTAR, s. p., Starovaška 12, Šempeter, tel. št. 03 700 14 85 ali gsm: 041 613 269 (dosegljivi so
24 ur/ dan).
Svet KS Šmartno v R. d
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SPREMEMBA CENIKA UPORABE PROSTOROV DOMA KRAJANOV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Svet KS Šmartno v Rožni dolini je na 3. seji dne 22. 1. 2019, sprejel nov cenik uporabe prostorov
Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini, ki je vsem zainteresiranim na vpogled na spletni strani KS
Šmartno v R. d. www.ks-smartno.si. Na vpogled pa je tudi v tajništvu KS in v oglasni omarici pred
domom krajanov.
Spremembe se nanašajo na cene:
 najema in obratovalnih stroškov za prireditve komercialnega in zasebnega značaja, kar po
novem ceniku pomeni, da znaša tovrstni najem dvorane in skupnih prostorov 15,00 EUR/uro
+ 80,00 EUR stroški priprave, čiščenja, pospravljanja in pregleda prostorov.
 najema in obratovalnih stroškov za izvajanje raznih oblik športno – rekreativne vadbe
odraslih (aerobika, odbojka, košarka, joga ipd.) v dvorani. Tovrstni najem skupaj s čiščenjem
znaša: 15,00 EUR/uro.
 najema in čiščenja avle in pomožnih prostorov za izvedbo privatnih ali krajevnih dogodkov
znaša: 12,00 EUR/uro.
 uporabe dvorane in pomožnih prostorov za izvedbo prireditev humanitarnega oz. posebnega
krajevnega pomena (humanitarne prireditve v okviru KO RK, KARITAS…), občni zbori
domačih krajevnih društev in organizacij, prireditve ob posebnih dogodkih (kulturne
izmenjave, srečanja ob pohodih…). Tovrstna uporaba dvorane in pomožnih prostorov znaša
do 6 ur 50,00 EUR (nato vsaka nadaljnja ura: 15,00 EUR) + 80,00 EUR stroški priprave,
čiščenja in pospravljanja prostorov, v kolikor si društva, organizacije sami ne pripravijo oz.
pospravijo prostorov.
Navedeni cenik je stopil v veljavo s 23. 1. 2019 in velja do naslednje spremembe.
POVABILO INTERESENTOM ZA NAJEM PROSTOROV DOMA KRAJANOV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Spoštovani! Iščete prostor, kjer bi želeli izvesti praznovanje vašega rojstnega dne ali rojstno dnevno
zabavo vašega otroka, svečanega jubileja, družinskega srečanja, imeti poročno slavje, slaviti ob
verskih zakramentih vaših najdražjih (ob krstu, obhajilu, birmi)? Ali želite za skupine občanov izvesti
razna predavanja, delavnice ali se morda skupaj z vašimi prijatelji, znanci športno rekreirati?
Posamezniki ali zainteresirane skupine obveščamo vas, da je vse to možno izvesti v prostorih doma
krajanov. Še so prosti termini za najem dvorane in skupnih prostorov, zato vljudno vabljeni, da nas
kontaktirate in posredujete povpraševanje za najem preko e-maila: smartno@celje.si ali preko
telefonskega kontakta 051 348 400 in se bomo skupaj dogovorili za rezervacijo prostorov.
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CENIK OBJAVE REKLAMNIH OGLASOV V KRAJEVNEM GLASILU »ŠMARTINČAN«
Spoštovani!
Seznanjamo vas, da je Svet KS Šmartno v Rožni dolini na 3. seji dne, 22. 1. 2019 sprejel naslednji
S K L E P : od 23. 1. 2019 dalje znaša cena objave reklamnega oglasa (obvestila, zahval, ipd.) pravnih
ali fizičnih oseb v krajevnem glasilu »Šmartinčan«:
 v barvni (color) izvedbi dimenzije 25 cm x 18 cm (1x objava) ………………............ 70,00 EUR
 v črnem tisku dimenzije 25 cmx 18 cm (1x objava).………………………………………... 50,00 EUR
 v barvni (color) izvedbi dimenzije 12,5 cm x 17,5 cm (1x objava).……………………. 35,00 EUR
 v črnem tisku dimenzije 12,5 x 17, 5 cm (4 objave po 25,00 EUR)…………………. 100,00 EUR
 v barvni (color) izvedbi dimenzije 6,5 cm x 8,5 cm (1 objava)………………………….. 40,00 EUR
 v črnem tisku dimenzije 6,5 cm x 8,5 cm (4 x 15,00 EUR) ………………………………… 60,00 EUR
oziroma 1 x objava v črnem tisku………………………………………………………………………….. 20,00 EUR

Objava zahval v krajevnem glasilu, ki se nanašajo na pomoč ob elementarnih nesrečah je
BREZPLAČNA. Prav tako so brezplačne objave zahval društev, organizacij in sekcij, ki delujejo v KS
Šmartno v R. d.
JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE GRBA IN ZASTAVE KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Spoštovani!
Svet KS Šmartno v Rožni dolini je na 3. seji dne 22. 1. 2019, sprejel sklep, da skupaj z vašo pomočjo
pristopimo k oblikovanju krajevnega grba in zastave. S tem namenom objavljamo javni natečaj.
1. Namen javnega natečaja je izbrati grb in zastavo, ki bosta predstavljala krajevno skupnost in vse
njene občane. Grb in zastava KS bosta, poleg občinskega grba in zastave, uradna simbola Krajevne
skupnosti Šmartno v Rožni dolini.
2. Pri izdelavi in oblikovanju osnutka grba in zastave je potrebno upoštevati naravne, kulturne in
zgodovinske značilnosti kraja in prebivalcev na območju krajevne skupnosti Šmartno v Rožni
dolini, ter veljavne norme s področja grboslovja z vidika barv, grbovnih elementov in elemente
ščita.
3. Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene brezplačno oblikovati
idejne rešitve pod pogoji natečaja.
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4. Interesenti naj svoje predloge z obrazložitvijo

posredujejo, s pripisom: Javni natečaj – za

oblikovanje grba in zastave krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini na naslov: KS Šmartno v
Rožni dolini, Šmartno v R. d. 5, 3201 Šmartno v Rožni dolini ali predloge posredujejo preko emaila na naslov: smartno@celje.si. Podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska št.) morajo
biti razvidni iz podanega predloga. Naročnik bo osebne podatke avtorjev uporabil izključno za
namen izvedbe javnega natečaja in jih varoval v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov. Po
končanem javnem natečaju bo naročnik osebne podatke avtorjev izbrisal.
5. Javni natečaj je odprt do 15. marca 2019 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi vloge, ki na
sedež KS prispejo po navedenem roku, v kolikor so bile oddane priporočeno na pošto do
navedenega roka.
6. Vse prispele predloge bo Svet krajevne skupnosti Šmartno v R. d. pregledal in dokončno odločil o
izbiri grba in zastave.
7. O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno, javnost pa na krajevno običajen način. Ob potrditvi
izbranega grba in zastave naročnik (KS) pridobi vse materialne in avtorske pravice.
8. Fizična ali pravna oseba, ki pošlje svojo vlogo na javni natečaj, izrecno izjavlja, da je seznanjena in
se v celoti strinja s pogoji javnega natečaja. Več informacij o natečaju prejmete v tajništvu KS ali
preko telefonske številke: 051 348 400.
Svet KS Šmartno v R. d.

Krvodajalska akcija
VABILO
RDEČI KRIŽ Slovenije – območno združenje Celje, vas vljudno vabi na
KRVODAJALSKO AKCIJO,
ki bo potekala v četrtek, 7. 2. 2019, od 7:00 do 10:00 ure NA OSNOVNI ŠOLI VOJNIK.
Iskrena hvala za vaše humano dejanje.
RKS-OZ CELJE
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POŠ Šmartno v R. d.
ZAHVALA
V četrtek, 17. januarja, se je v Domu krajanov odvijala prireditev ob 200-LETNICI ŠOLSTVA V
ŠMARTNEM V ROŽNI DOLINI. Prireditev smo pripravili učenci in učitelji podružnične šole v
sodelovanju s krajevno skupnostjo. Na prireditvi so poleg učencev šole in otrok vrtca Mavrica
sodelovali še moški pevski zbor, plesalci folklorne sekcije ter ga. Urška Rotar in g. Tomaž Apotekar,
igralca dramske sekcije. Vsem se za sodelovanje iskreno zahvaljujem.
Da pa je prireditev potekala nemoteno, so nam na pomoč priskočili gasilci Gasilskega društva Šmartno
v Rožni dolini, člani folklorne skupine, pevci moškega zbora, upokojenci, g. Andrej Pogladič, ga.
Simona Anderluh, g. Zdenko Klenovšek in g. Mitja Blazinšek. Vsem velika zahvala.
Da smo se lahko po prireditvi posladkali, pa posebna hvala ga. Olgi Brežnik, ga. Mojci Kugler, ga. Idi
Apotekar, ga. Zinki Miklavčič in plesalkam folklorne sekcije. Hvala tudi ga. Mariji Kotnik in g. Mitju
Dimcu, ki sta za našo prireditev prispevala domači sok.
Najlepša hvala tudi šiviljam ga. Marjani Ramšak, ga. Mojci Borinc, ga. Jožici Dobrotinšek in ga. Mariji
Kralj, ki so si vzele čas, se usedle za šivalni stroj in nam zašile oblačila 19. stoletja.
Projekcijo nam je omogočilo podjetje ONIKS d.o.o. Celje. Tudi vam, hvala.
V veliko pomoč pri organizaciji prireditve pa nam je bila ga. Nataša Dimec, ki je poskrbela za
povezovanje med društvi in šolo ter uredila cvetlični del odra. Gospa Nataša Dimec, iz srca hvala.
Vsekakor pa velja zahvala tudi vam, krajani, ki ste se v tako lepem številu udeležili naše prireditve.
Milanka Kralj, prof.
Vodja POŠ Šmartno v Rožni dolini
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Župnijska Karitas Šmartno v R. d.
Sodelavci ŽK Šmartno v R.d. smo se tudi v letu 2018 trudili delati dobro ljudem iz našega kraja. Bodisi
materialno ali pa samo kot izkazano pozornost z obiskom in pogovorom. Tako smo z našim
prostovoljnim delom prispevali delček v mozaik solidarnosti.
Poleg razdeljevanja živil iz sklada za materialno pomoč ogroženim in higienskih pripomočkov iz
sredstev MO Celje skozi celo leto smo v božičnem času razdelili vrednostne darilne bone v
sodelovanju z RTA agencijo in Zavodom Celeia Celje in tako obdarili ter polepšali praznične dni kar
nekaj družinam z otroki, starejšim in posameznikom.
Spomladi smo izdelovali butarice in na ta način prispevali k praznovanju cvetne nedelje v našem kraju.
S tako zbranimi sredstvi smo pred veliko nočjo s simboličnim obdarovanjem obiskali starejše in bolne
krajane.
Konec poletja smo nekaj šoloobveznih otrok razveselili s šolskimi potrebščinami. Za Martinov praznik
smo kot vsako leto sodelovali pri pripravah in izvedbi praznovanja. V jesenskem času smo zbirali
ozimnico, ki smo jo v celoti posredovali Škofijski Karitas. Ta jo je razdelila med prosilce, ki
vsakodnevno prihajajo po pomoč. Z vsakoletno akcijo Dar sveče in cveta, z namenom prižiganja manj
svečk, smo tudi to leto skušali 1. novembra ljudi povabiti k dobrodelnosti.
Decembra smo pripravili srečanje za starejše, invalidne in bolne krajane. Sveti maši in priložnosti za
bolniško maziljenje je sledilo druženje v veroučni učilnici, pogostitev in drobna obdaritev iz
Miklavževega koša. Vse leto smo obiskovali naše najstarejše krajane, ki so praznovali visoki jubilej ter
jih ob tem tudi skromno obdarili.
Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za odzivnost in pripravljenost: vsem
darovalcem in dobrotnikom za pomoč pri butaricah, izvedbi srečanja starejših, za sodelovanje v akciji
zbiranja šolskih zvezkov, pogostitvi ob prazniku…
Iskrena hvala.
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Gasilci 112
Članice in člani PGD Šmartno v Rožni dolini se vsem krajankam in krajanom zahvaljujemo za
prostovoljne prispevke, ki ste jih darovali ob obisku naših gasilcev s koledarji. Kljub zimi poskrbite za
prevoznost cest za potrebe intervencije ali prevoza pitne vode. Kurilna sezona je na višku, zato
poskrbite za pravilno delovanje dimovodov-dimnikov. Ob neljubem dogodku, ki zahteva intervencijo,
pokličite 112.
Za PGD Šmartno v R .d.
Bojan Točaj

Tehnični pregledi traktorjev
Avto Celje – tehnični pregledi organizira v soboto, 23 .3 . 2019, od 8.00 do 13.00 ure tehnične
preglede za traktorje in traktorske prikolice.
Pregledi se bodo vršili pri prejšnji stavbi KS Šmartno v Rožni dolini, podaljšanje pa v Domu krajanov.
Poskrbite za brezhibnost le-teh in potrebno opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik). Ne pozabite
na prometna dovoljenja in zavarovalne police. Vsi lastniki registriranih traktorjev dobite vabilo z
dodatnimi pojasnili na dom. Za vse dodatne informacije pokličite v dopoldanskem času na telefon 03
426 11 22.
Prosimo tudi, da obvestite sokrajane.

Za tehnične preglede
Bojan Točaj
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OGLAS
BREZPLAČNO SVETOVANJE ZA VAŠE NEPREMIČNINE
Geodetsko podjetje GEOPAKET, Matej Vračun, s. p., Dekmanca 16, 3256 Bistrica ob Sotli nudi
krajanom BREZPLAČNO svetovanje:
 pregled podatkov nepremičnine: vpogled v evidenco zemljiškega katastra, katastra stavb,
zemljiške knjige, gospodarske javne infrastrukture,
 optimalne rešitve pri parcelaciji, izravnavi meje, registru nepremičnin,
 svetovanje pri legalizaciji objektov,…
Svetovanja za krajane potekajo ob predhodni najavi:
vsako prvo sredo v mesecu, od 12. do 17. ure,
v Domu krajanov Šmartno v Rožni dolini (prostori tajništva KS).
Svetovanje v mesecu februarju 2019 bo potekalo v sredo, 06.02.2019.
Tel. kontakt: Matej Vračun, tel. št. 031/574 – 298 ali e-mail: info@geopaket.si
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in zaupanje.
Geodetsko podjetje GEOPAKET
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