Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 3/2019, Poštnina plačana pri pošti 3201, Maj 2019

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Mraz se je umaknil iz naših krajev, pozebi smo tokrat ušli. Na vreme nimamo vpliva,
spada med stvari, ki jih lahko le sprejmemo oz. se spopadamo s posledicami vsak na
svoj način. Lahko jadikujemo, kritiziramo, lahko pa dejavno pristopimo in poskusimo
kaj spremeniti, izboljšati. Hvala vsem, ki ste se dejavno udeležili čistilne akcije in
poskusili spremeniti na bolje podobo našega kraja in življenje v njem. Lahko bi ostali
doma in ne prispevali ničesar za skupnost, a niste. Tako smo dokazali, da nam ni
vseeno in da smo osvojili in sprejeli skrb za okolje. Žal še ne vsi. Prepričevati
prepričane, da pobiranje smeti ni njihova stvar, je brez pomena.
Bliža se konec šolskega leta, bližajo se počitnice in dopusti. Želim vam, da dobro
izkoristite poletni čas in prosti čas, ki je kot ustvarjen za obogatitev življenja z
dogodivščinami in ne nazadnje za druženje z ljudmi, ki jih imamo radi. Ni vse v
materialnih dobrinah. Ni treba na morje, da ustvarjamo spomine, ni treba tujine, da
napolnimo življenje. Počitnice in dopust lahko naredimo nepozaben tudi na drugačen
način. Če se tako odločimo, nam je tudi doma lahko lepo, je krasen tudi sprehod na
Rigel ali na Šentjungert z našimi dragimi. Lahko se odločimo, da sedemo v senco
domače jablane in v miru preberemo kakšno knjigo. Morda bomo bolj "doživeli"
svojega otroka ali partnerja na poteh okoli jezera, kot v bučnih turističnih krajih. Vse je
odvisno od naših prioritet. Kaj je v življenju človeka pomembno?
Kakorkoli boste že preživljali ta čas, pazite nase in na ljudi okoli sebe in imejte se radi.
"Življenje se včasih drži veselo na smeh, a včasih le stežka taji solze v očeh."
(N.Grafenauer.) NAJ SE VAM ŽIVLJENJE DRŽI KARSEDA VESELO NA SMEH.
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

Svet KS Šmartno v R. d.
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA - ZAHVALA
Zadnjo soboto v marcu je potekala občinska spomladanska čistilna akcija.
Čistilne akcije smo se udeležili člani sveta KS, člani društev in lepo število prostovoljcev. Med njimi je
bilo tudi kar nekaj otrok. Letošnje čistilne akcije se je udeležilo 49 krajanov, kar je do sedaj največja
udeležba.
Pokazali smo, da nam ni vseeno v kakšnem kraju živimo in da nas je mnogo takih, ki želimo naše
okolje ohranjati čisto in zdravo.
V današnjih časih otroke že od malega ozaveščamo in informiramo o varovanju našega okolja ter o
pomenu ustreznega odlaganja ter ločevanja odpadkov. Vsi vemo, da ovoj ali plastenka ne sodi na tla,
ampak v koš. Kljub ozaveščenosti tako mladih, kot starejših prebivalcev, vsako leto še vedno opažamo
precej odpadne embalaže ob prometnicah ter sprehajalnih poteh, zato nas še čaka dolga pot k
ustreznem zavedanju in ravnanju z odpadki.
Ob uspešno izpeljani čistilni akciji se iskreno zahvaljujemo vsakemu udeležencu čistilne akcije, kot tudi
delavcem Simbia, ki so na dan akcije odvažali zbrane odpadke. Zahvala ga. Saši Forštner, ki je
pripravila okusno malico za vse udeležence čistilne akcije, g. Mateju Kosu za donacijo vina in PGD
Šmartno v R. d. za pomoč pri organizaciji.
PROGRAM KOMUNALNIH DEL ZA LETO 2019
ki nam ga je posredovala Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:












večja vzdrževalna dela na cesti JP 533341 »Lopata - Gorica pri Šmartnem.
rekonstrukcija odseka JP 533391 « Šmartno v Rožni dolini - Šentjungert« v dolžini cca 200 m
sanacija plazu na LC 038032 "Dobrova - Loče - Brezova"
prestavitev ceste v Slatini
vzpostavitev prevoznosti na stičišču dveh cest JP 533411 in JP 533413
pridobivanje projektne dokumentacije za sanacijo mostu čez JP 533541 »Pepelno - Rupe«
izgradnja javnega vodovoda Šentjungert (v kolikor bodo pridobljena vsa ustrezna dovoljenja)
sanacija plazu na LC 032013 » Šmartno v Rožni dolini – Brezova« (več odsekov)
nadaljnje urejanje okolice Šmartinskega jezera
pridobivanje dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Gorica pri Šmartnem
druga redna vzdrževalna dela.

Poleg navedenega se bo v sklopu izvajanja del rednega vzdrževanja javnih občinskih cest, skupaj z
uporabniki in ob pripravljenosti sofinanciranja lastnikov parcel, obnovil cestni odsek JP 533691
»Brezova –Konjsko - Visoko« v dolžini cca 145 m in cestni odsek JP 533511 » Brezova« v dolžini 250 m.
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Na nas se s prošnjo po gramoziranju oz. vzdrževanju cestišč obrača vedno več lastnikov zasebnih
zemljišč, po katerih potekajo poti, ki niso v pristojnosti vzdrževanja Mestne občine Celje in krajevne
skupnosti. V skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih in kolesarskih poti v Mestni občini Celje (Ur. l.
RS, št. 51, z dne 14. 7. 2015), je dolžnost občine vzdrževanje kategoriziranih občinski lokalnih in javnih
cest. Slednje ureja občinski koncesionar JP VO-KA d.o.o. skupaj s svojimi podizvajalci. Zato občina in
krajevna skupnost nekategoriziranih poti oz. privatnih cestišč ter raznih privatnih dovozov ne moreta
vzdrževati in urejati, saj to ni v skladu z zakonodajo in krajane prosimo za razumevanje.
OPOZORILO
Drevesa in žive meje so v pomladnem času doživele hitro in bujno rast. Cvetenje sadnega drevja in
lepo zelenje krasi marsikateri dom in lepša okolico kraja. Žal še tako lepo drevo ali živa meja kdaj tudi
predstavlja oviro, ker posega v cestno telo, zožuje cestišče in mnogokrat interventnim vozilom
onemogoča dostop do kraja, kjer potrebujejo pomoč. Zato vse lastnike vljudno prosimo, da poskrbijo
za odstranitev vej in ureditev živih mej, ki se zaraščajo v cestno telo.
OBVESTILO
Obveščamo vas, da je v teh dneh začela delovati nova spletna stran KS Šmartno v Rožni dolini,
razvidna na spletnem naslovu: https://ks-smartno.si/
Stara spletna stran je bila zastarela in funkcionalno neustrezna. Nova stran je predvsem bolj
usmerjena v tekoče dogodke in novice. Prav lepo vabljeni, da jo raziščete. Vabimo vas, da nam o njej
pošljete svoje mnenje. Veseli bomo vaših predlogov, saj bomo spletne vsebine v prihodnosti
nadgrajevali.
VZDRŽEVALNA DELA NA POKOPALIŠČU V LETU 2019
Poleg rednih vzdrževalnih del v letošnjem letu predvidevamo tudi ureditev meteorne kanalizacije ob
glavni poti na pokopališču. Navedena investicija je prioritetna, saj se večkrat dogaja, da meteorna
voda teče po glavni poti in nanjo nanaša blato ter pesek. V času izvajanja gradbenih del, prosimo
obiskovalce pokopališča za razumevanje in strpnost.
OPOZORILO
»Večkrat opažamo, da posamezniki v kontejner za pokopališke odpadke odlagajo tudi razne druge
(privatne) odpadke, ki jih na pokopališče prinašajo od doma (odstranjeno vejevje sadnih in drugih
dreves, kosovno pohištvo, neuporaben les, gospodinjsko embalažo, ipd.)
Odlaganje tovrstnih odpadkov v pokopališki zabojnik je STROGO PREPOVEDANO! Zato ponovno
opozarjamo, da je pokopališki zabojnik namenjen izključno odpadkom, ki nastanejo ob urejanju
grobov oz. pokopališča. V izogib sankcijam prosimo, da v prihodnje navedeno dosledno upoštevate.«
Svet KS Šmartno v Rožni dolini
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Dobrodelnost
STOPIMO SKUPAJ IN POMAGAJMO TIANU!
Tian Razgoršek, iz Šmartnega, je 17 mesečni fantek z nasmeškom, ki v trenutku osvoji srce. Je
vztrajen fantek in pravi borec z redko boleznijo, mutacijo gena TXBP1. Ta mutacija povzroča
epileptične napade oz. epileptični sindrom z napadi. Težave se kažejo predvsem v razvoju. Tian, star
17 mesecev, je trenutno na nivoju štirimesečnega otroka, kar pomeni, da je oviran tako gibalno kot
mentalno. Posledici okvare tega gena se kasneje kažeta kot velik vpliv na hojo, še večji pa na govor.
Zdravila za to bolezen (zaenkrat) ni. Tian zaradi epileptičnih napadov in gibalne oviranosti potrebuje
24-urno nego.
V Sloveniji je potekala zbiralna akcija zamaškov, ki se je v teh dneh zaključila. Še vedno pa zbiramo star
papir za njegove terapije.
Oddate ga lahko na sedežu KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI v času uradnih ur, ob sredah med
16. in 17. uro.
Denarna sredstva za terapije lahko nakažete na:
TRR: SI56 0223 3143 9402 303, odprt pri NLB.
Naziv: Reha Medical, Patricija Goubar s.p., Šmatevž 43,3303 Gomilsko.
Sklic: CHAR
Namen: ZA TIANA (obvezno, da se ve, za koga je donacija)
Več o Tianu lahko preberete na:
https://www.bibaleze.si/clanek/resnicne-zgodbe/tian-mutacija-gena-stxbp1-epilepticni-napadlogoped-katja-razgorsek-za-tianov-glas.html
Že v naprej hvala za vsak podarjen star papir ali denarno pomoč.
Človečnost je vredna, da jo gojimo; nihče drug je ne more vzpostaviti kot samo jaz, ti, mi vsi skupaj.
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Društvo upokojencev Šmartno v R. d.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI vas ponovno seznanja s planom dela in vabi na
druženja v naslednjih mesecih letošnjega leta, kot sledi:
JUNIJ:
 V SREDO, 5. 6. 2019, med 9. in 11. uro BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA in sicer v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d.
 Nedelja, 16. 6. 2019, ob 15. uri popoldansko srečanje pri Čolnarni »MUZELJ« Loče;
JULIJ in AVGUST: ni uradnih ur - dopusti;
SEPTEMBER:
 V SREDO, 4. 9. 2019, med 9. in 11. uro BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA in sicer v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d.:
 V SOBOTO, 7. 9. 2019, – popoldanski piknik – ogled RAFOV-ega ROV-a, Sv. Štefan, kasneje
druženje s piknikom na Turistični kmetiji ŽUREJ, Gorica pri Slivnici. O poteku piknika vas bodo
naknadno seznanili poverjeniki po zaselkih.
Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite vseh dogodkov, hkrati želimo zdrave, lepe, sončne in
delovne pozno pomladanske ter poletne mesece.
Predsednik DU, Andrej Pogladič

Župnija Šmartno v R. d.
Zahvalna sveta maša za vse zakonce, ki obhajate okroglo obletnico (5,10,15,…50,55,60,65,70 let)
skupnega življenja bo v nedeljo, 9. junija, ob 9.00 uri. Prijavite se do srede, 5. junija 2019, v župnišču.
Naj bo ta dan prežet z upanjem za prihodnost in z veselimi spomini iz preteklosti.
Obisk slovenske skupnosti iz rojstnega kraja sv. Martina – Szombathelya na Madžarskem (rimska
Savaria) bo v nedeljo, 16. junija 2019, ob 9.00 uri. V tem kraju imajo slovensko društvo, katerega
člani so porabski Slovenci, potomci porabskih Slovencev in Madžari.
Najprej bodo z nami pri sveti maši, nato si bodo podrobneje ogledal našo cerkev ter prisluhnili kratki
zgodovini, si ogledali kraj in njegove znamenitosti ter se srečali s prebivalci tega kraja. Obiskali bodo
tudi Šmartinsko jezero. Izkažimo jim spoštovanje in gostoljubje. Sveto mašo, cerkev in okolico kraja bo
posnela ekipa TV.
Kot vedno bomo tudi tokrat izkazali našo naklonjenost, gostoljubnost in spoštljivost.
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PGD Šmartno v R. d.
ZAHVALA
Spoštovane krajanke in krajani, v soboto 11. 5. 2019, je potekalo v našem kraju mladinsko gasilsko
tekmovanje v orientaciji GASILSKE ZVEZE Celje. Tekmovanja se je udeležilo 52 ekip, skupaj s sodniki,
spremljevalci in pomočniki, je bilo na tekmovalnem prostoru okoli 300 gasilcev. Mladina iz Šmartnega
nas je izvrstno zastopala saj so dosegli odlične rezultate (prvo, drugo in tri tretja mesta ) v svojih
kategorijah. Še posebej čestitke in pohvale najmlajšim pionirkam in pionirjem za osvojeno prvo in
drugo mesto v njihovih kategorijah.
Ob uspešno organiziranem in izpeljanem tekmovanju, ki ga je pohvalila množica nastopajočih, bi se
preko Glasila radi zahvalili za pomoč pri organizaciji: KS Šmartno, POŠ Šmartno in vsem krajanom, ki
ste nam odstopili svoja dvorišča za kontrolne točke, kot tudi vsem gasilcem in krajanom, ki ste nam
pomagali pri izvedbi tekmovanja. Hvala staršem otrok za skrb in vožnje na vaje in hvala našim ekipam.
Ponosni smo na vas!
Na pomoč!
UO PGD Šmartno v R. d.

Planinci
Prvi pohod na Raduho za prvi maj je za nami, čestitke 14. udeležencem za osvojeni vrh in Tinčiju za
vodenje. Vreme nam ne dopušča kaj več zato spremljajte naše načrtovanje pohodov preko
plakatiranja. Vzdržujte kondicijo.
Varen korak!
Za PS, Bojan Točaj

Knjižnica Šmartno v R. d.
Vsi počitniški dogodki povezani s knjižnico, bodo objavljeni na spletni strani OSREDNJA KNJIŽNICA
CELJE in na FACEBOOK strani Osrednja knjižnica Celje.
DELOVNI ČAS:
Sreda: 17:00-19:00
Petek: 11:00-14:00
Julij in Avgust:
sreda: 17:00-19:00
petek: ZAPRTO
"Kdor bere knjige, živi tisoč življenj." (G. R. R. Martin)
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Vrtec Šmartno v R. d.
Umetnost v naravi in z njo
To je cilj skupine, ki smo ga v začetku šolskega leta oblikovali skupaj s starši. Bivanje v naravi oblikuje
vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do okolja ampak tudi v ustreznem doživljanju
samega sebe. Z bivanjem v naravi otrokom omogočamo sproščeno raziskovanje narave in bistveno
posegamo v vzgojo in celostni razvoj otrok.
Tako se večkrat odpravimo na travnik, gozd, obgozdne poti, kjer otroci osvajajo osnovne gibalne
koncepte, spoznavajo pomen sodelovanja, raziskujejo z vsemi čutili, se učijo drug od drugega.
Narava nam ponuja različne izzive, ki otroke spodbujajo k sodelovanju. Na travniku tečemo po
različnih terenih, si pridobivamo ravnotežje in koordinacijo. V gozdu premagujemo naravne ovire,
poslušamo naravne zvoke, tipamo rastline , drevesa, plodove. Manipuliramo, prenašamo, preštevamo
naravne materiale. Ob tem pa si razvijamo bogat besedni zaklad in spoznavamo živo in neživo naravo.
Najbolj navdušeni smo, kadar najdemo kakšno majhno žival in si jo lahko ogledamo čisto od blizu. Ob
tem spoznavamo zgradbo živali in njen način gibanja.
Tukaj si otroci sami poiščejo odgovore na lastna vprašanja. Pri tem je bistveno raziskovanje, ki je
posledica otrokom prirojene radovednosti. Plod tovrstnega raziskovanja pa je razvijanje ustvarjalnosti.
V naravi praznujemo rojstne dni, si izdelamo rojstno dnevno torto in skupaj rajamo.
V zadnjem času smo se na poseben način lotili tudi umetnosti v naravi pri čemer so se otroci med
seboj dogovarjali, iskali in oblikovali naravne materiale na list papirja. Najmlajši pa so z zanimivim
preizkušanjem, ponavljanjem, iskanjem naravnih materialov čisto spontano ustvarili skulpturo iz lubja,
palic in listja.
Narava otrokom da naravno moč, ki stimulira vsa čustva in tako pripomore k čim boljšemu razvoju in
počutju.
Katarina Marčič, dipl. vzg.
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Pregled dogodkov v KS Šmartno v R. d.

JUNIJ
5.

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

9:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

9.

Zahvalna sveta maša za vse zakonce, ki obhajate okroglo obletnico

9:00

16.
9:00

16.
15:00

OGLAS

Župnija Šmartno v R. d.

Obisk slovenske skupnosti iz rojstnega kraja sv. Martina

Župnija Šmartno v R. d.

Srečanje pri Čolnarni „Muzelj“ Loče

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

