Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 1/2020, Poštnina plačana pri pošti 3201, Marec 2020

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Pomlad nepreklicno prihaja v deželo, zima še otepa z repom, a kot je star pregovor, zima in
gosposka ne prizaneseta. Lahko ga posodobimo in gosposko zamenjamo z davki, kaj pa zima?
Prave zime, ko je sneg škripal pod nogami, ko so bile gazi globoke, da se nisi videl ven, take
zime ni več. Ni nujno, da je to dobro. Kljub vsemu pa lahko še udari spomladi in upajmo, da ne
marca ali aprila.
Beseda, ki je zaznamovala leto 2019 v Sloveniji je podnebje. To ni slučajno izbrana beseda,
ampak je neka os okoli katere se je vrtelo širše družbeno dogajanje. Podnebnim spremembam
smo podvrženi vsi. Delimo si isto Zemljo in isto nebo. Ne dogaja se drugim, nam se dogaja.
Ampak, kot je zapisal Hemingway v knjigi Komu zvoni in v mladosti nisem povsem razumela,
kaj je mislil s temi besedami: nihče od nas ni otok, popolnoma sam zase, vsak je kos celote…
zato, ko zvoni, ne sprašuj komu zvoni. Tebi zvoni. Nam zvoni.
Kaj lahko naredimo? Obnašajmo se globalno, delujmo lokalno. V kraju bo čistilna akcija, ko
lahko očistimo naš kraj odpadkov, ki ga kazijo. V trgovino lahko gremo z nakupovalno torbo,
morda postanemo manj obsedeni potrošniki, pazimo pri porabi toplotne energije, čiste
vode,… Ogromno je tega, kar se da narediti, če sploh še želimo kaj ohraniti za naše potomce.
Zemlja se bo vrtela naprej, ne bomo je ravno vrgli iz tirnice, a človeška vrsta, kot tako
imenovani vrhunec stvarstva, lahko izumre prav tako, kot katerakoli druga živalska vrsta, ki je
že izumrla. Režemo si zeleno vejo na kateri sedimo. In ne pričakujmo vedno sprememb od
drugih. Vsak posameznik je osebno odgovoren, kako se vede do narave, do ljudi.
Ja, tudi ta klima, vzdušje med nami je odvisna od vsakega posameznika in če ni zdrava,
sproščena in prijetna, zastruplja telo in duha. Prijazna beseda je znak zrele in samozavestne
osebe. Moč ni v natreniranih mišicah, ni v novem enoprostorcu, ni v družbenem statusu, moč
je v prijaznem nasmehu ostarelemu, v strpnosti in potrpežljivosti s šibkejšimi, v dajanju
prednosti drugemu. Veriga je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Enako je
skupnostjo ljudi.
Želim vam obilo moči in da vzamete življenje v svoje roke.
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.
VABILO NA OČIŠČEVALNO AKCIJO
Spoštovani! V sodelovanju z Mestno občino Celje vljudno vabimo krajane, člane društev, organizacij,
sekcij, da se udeležite občinske spomladanske čistilne akcije, ki bo potekala
v soboto, 28. marca 2020, med 9. in 12. uro.
Dobimo se ob 9. uri pred Domom krajanov Šmartno v Rožni dolini.
Na zbirnem mestu boste udeleženci akcije prejeli vrečke za smeti in rokavice, dogovorili se bomo tudi,
katera območja v krajevni skupnosti bomo očistili. Udeležba je prostovoljna. Osebe, mlajše od 15 let,
naj se akcije udeležijo v spremstvu odrasle osebe. Na akcijo pridite primerno obuti in oblečeni. Akcija
bo trajala predvidoma do 12. ure. Po končani akciji bo na športnem igrišču Podružnične osnovne šole
Šmartno v R. d. sledilo družabno srečanje.
V primeru slabega vremena bo čistilna akcija potekala teden dni kasneje, t. j.
v soboto, 4. 4. 2020, prav tako s pričetkom ob 9. uri!
Vabljeni, da se nam v čim večjem številu pridružite na dan akcije. S skupnimi močmi bomo naredili
nekaj dobrega za naše okolje in hkrati z gibanjem v naravi poskrbeli tudi za zdravje.
ZAHVALA DONATORJEM AED NAPRAVE
….in ga imamo!!!
Nov aparat AED – avtomatski eksterni defibrilator, ki rešuje življenja.
Nameščen je pred glavnim vhodom v Dom krajanov Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v R. d. 5, 3201
Šmartno v Rožni dolini in je javno dostopen 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Koordinate AED naprave: 519107.96 127877.05

S skupnimi močmi smo zbrali sredstva in uspeli realizirali pomembno pridobitev za kraj, za kar se
iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem, podjetjem, organizacijam, društvom in posameznikom!
Uporabnike AED naprave prosimo, da ob aktivaciji naprave, to sporočijo v tajništvo KS Šmartno v R. d.,
na tel. št. 051 348 400, saj je potrebno po vsakokratni uporabi aparata menjati elektrode.
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POKOPALIŠČE ŠMARTNO
Najemnike grobnih prostorov na pokopališču Šmartno seznanjamo, da je svet KS na 8. seji dne, 11. 12.
2019, potrdil cenik pokopaliških storitev za leto 2020. Cene grobnin, najemov novih grobnih
prostorov, stroški izdaje soglasij za postavitev spomenikov oz. nagrobnikov in stroški poslovilnih
govorov so ostali enaki kot v letu 2019. Na novo pa je svet KS potrdil ceno najema mrliške vežice, ki
od 1. 1. 2020 dalje znaša 20,00 EUR na dan. Cenik je na vpogled na spletni strani KS Šmartno v Rožni
dolini: https://ks-smartno.si/upravljanje-s-pokopaliscem/
Glede na ustaljeno prakso boste najemniki grobnih prostorov v prvi polovici letošnjega leta na vaš
naslov prejeli račun in UPN nalog za plačilo pokopaliških storitev.

V lanskem letu smo iz prihodkov pokopališča financirali zamenjavo petih vrat na mrliški vežici in izvedli
redna vzdrževalna dela v navedenem objektu oz. na pokopališču.
V letošnjem letu pa poleg rednega vzdrževanja pokopališča planiramo investicijo prenove poslovilnega
prostora – veže in izvedbo drugih nujnih del. V sodelovanju z Mestno občino Celje si želimo realizirati
projekt odvodnjavanja meteornih voda iz pokopališča. Prav tako je potrebno urediti novo vrsto žarnih
grobov. Pri tem se zavedamo, da bo realizacija navedenih investicij odvisna od razpoložljivih finančnih
sredstev. Vsekakor se bomo trudili, da nam tudi v bodoče uspe izvesti čim več izboljšav.
Spoštovani! V primeru smrti svojca vas vljudno prosimo, da se zaradi vodenja pokopališke evidence,
pred izvedbo pokopa pokojnika, zglasite v tajništvu KS Šmartno v Rožni dolini oz. nas telefonsko
kontaktirate na št. 03 781 71 33 ali gsm: 051 348 400. Hvala za razumevanje.
Pogrebne storitve na pokopališču Šmartno izvaja ROPOTAR IVAN, s. p. Starovaška 12, 3311 Šempeter,
tel. št. 03 700 14 85 ali 041 613 269, 041 748 904.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2020
Na spletni strani MOC https://moc.celje.si/javna-narocila je objavljen javni razpis za sofinanciranje
malih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2020. Predmet razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne vode do 50 PE v letu
2020. Višina razpisanih sredstev: 10.000,00 EUR. Predvideno je sofinanciranje do 50 % upravičenih
stroškov, a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno čistilno napravo. Davek na dodano vrednost ni
predmet sofinanciranja. Rok oddaje vlog je najkasneje do petka, 25. 9. 2020, do 14. ure. Vloga mora
prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje. Predložena mora biti v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE
NAPRAVE 2020«
Več podrobnosti (razpisno dokumentacijo) si lahko pogledate preko spodnjega linka:
https://moc.celje.si/javni-razpisi/6605-javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnihnaprav-na-obmocju-mestne-obcine-celje-v-letu-2020
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VOŠČILO
Naj bodo velikonočni prazniki
mirni in polni spokoja.
Ne hitite te dneve.
Dajte času možnost,
da utrdi vaše družinske vezi in skupaj zaužijte
te blagoslovljene praznike.
Svet KS Šmartno v Rožni dolini

Planinci
Tradicionalni pohod po severnih obronkih KS Šmartno smo izvedli 10. februarja. Lepo sončno jutro je
zvabilo na čudovit pohod 42 pohodnikov od blizu in daleč. Družini Škorjanc iz Rožnega vrha, Frančki in
Franciju na domačiji Langeršek ter Hriberškovim na Lanšpergu se iskreno zahvaljujem za prisrčen
sprejem in pogostitev pohodnikov.
Zaradi zdravstvenih težav vodnikov, še nimamo izdelanega plana pohodov za 1. maj.
Spremljajte obvestila na plakatih.
Varen korak!
Predsednik PS,
Bojan Točaj

Tehnični pregled
Avto Celje bo v soboto, 14. 3. 2020, od 8. do 13. ure izvedlo tehnične preglede za traktorje in
traktorske prikolice. Pregledi se bodo vršili pri stavbi Šmartno HŠ 28 (bivši sedež KS Šmartno v R. d.),
podaljšanje dovoljenj pa bo potekalo v domu krajanov. Poskrbite za brezhibnost traktorjev in prikolic
ter za potrebno opremo (prvo pomoč, varnostni trikotnik). Ne pozabite na prometna dovoljenja in
zavarovalne police. Vsi lastniki registriranih traktorjev boste prejeli vabilo s pojasnili na dom. Za vse
dodatne informacije lahko pokličite v dopoldanskem času na telefon 03 426 11 22.
Prosimo, da o pregledih obvestite sokrajane.

Za tehnične preglede,
Bojan Točaj
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PGD Šmartno v R. d.
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.
Lepo sončno vreme nas je zvabilo na plano. Marsikdo pospešeno opravlja čiščenje travnih površin,
grmovja in ostale navlake in le te požiga. Vsekakor pa to ne pomeni, da kurimo vse povprek. Zavedajte
se odgovornosti povzročitve splošne nevarnosti, za kar tudi kazensko odgovarjate. Če kurite,
opravljajte to v manjših količinah in ves čas pod nazorom. Po končanem kurjenju razkopljite pogorišče
in pogasite z vodo. Ne kurite v vetrovnem vremenu. O kurjenju večjega obsega obvestite gasilsko
društvo Šmartno. Preko medijev spremljajte obvestila ARSO o prepovedi kurjenja in uporabi odprtega
ognja v naravi. Ob neljubem dogodku, ki zahteva intervencijo, pokličite 112.
V letošnjem obdobju smo imeli kar nekaj primerov neprevoznosti cest, zato vas naprošamo, da
avtomobile pri obisku maše v cerkvi sv. Martina ne parkirate na cestišču pred cerkvijo. Enako
naprošamo pohodnike Kunigunde, da ne parkirate na cesti na igrišču na Zlaki, križišču pri križu in pri
Šumej. V primeru intervencije - požara obstaja možnost, da bi bila tam stoječa vozila poškodovana.
Naša mladina nastopa in tekmuje na meddruštvenih, občinskih in pokalnih tekmovanjih skozi celo
leto. So pridni in uspešni, zato smo ponosni nanje saj na tekmovanjih zastopajo naše društvo. Za
njihov trud jih vsako leto nagradimo in popeljemo na izlet. Vse to je povezano s stroški, zato smo se v
društvu odločili, da bomo celo leto zbirali odpadni papir. Naprošamo vas, da ga zbirate tudi vi. Del
sredstev, pridobljenih z zbiranjem papirja, smo prispevali pri nabavi defibrilatorja v naši KS. Ko se vam
bo papirja nabralo malo več, pokličite predsednika PGD Šmartno Kovač Jurčka na 041 763 270 in prišli
bomo po papir na dom. Tudi za vse ostale informacije je dosegljiv na to številko. Z dobrim vzgledom
vzpodbudimo k akciji tudi mlade.
Bliža se 1. maj in kurjenje kresov. Za kurjenje kresa je treba le tega prijaviti in zagotoviti požarno
stražo matičnega gasilskega društva. Če ta ni zagotovljena, se kres ne sme kuriti. Prosimo vas, da
kresovanje pravočasno prijavite na GSM 041-763-272 (poveljnik PGD Šmarno v R d. Kovač Matjaž). Pri
poveljniku tudi naročite prevoz pitne vode.
Na pomoč!
UO PGD Šmartno v Rožni dolini
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VABILO

KULTURNO DRUŠTVO BRATOV
DOBROTINŠEK ŠKOFJA VAS
VABI NA OGLED KOMEDIJE
»PARTNERSKA POROKA«,
AVTORJA TONETA PARTLJIČA,
V NEDELJO, 15. MARCA 2020,
ob 16. uri
V DOMU KRAJANOV ŠMARTNO V R. D.

Lovska družina Kajuh
70 LET LOVSKE DRUŽINE KAJUH
Maja praznuje naša lovska družina visoki jubilej: 70 let skrbi za našo naravno dediščino, skrbi da so
vse vrste divjadi in njihovo število v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi, 70 let
gospodarjenja in varstva divjadi na območju Šmartnega.
Sedanje lovišče Šmartno v Rožni dolini je bilo pred 2. svetovno vojno razdeljeno na pet občinskih
zakupnih lovišč. Po vojni lov še ni bil urejen. Do leta 1947 je lahko lovil vsak lovec, ki je imel lovsko
dovolilnico in to na območju celega okraja. Nereda je bilo konec, ko je bil leta 1947 sprejet lovski
zakon, ki je uzakonil lovske družine. Tega leta je bilo formirano lovišče Šmartno v Rožni dolini, v
upravljanje pa ga je dobila celjska lovska družina. Na območju lovišča je bilo le šest domačih lovcev, ki
so se včlanili v to družino. Leta 1950 so se lovske družine pričele združevati v večja in naravno
zaključena območja. Tako sta se na pobudo Ivana Samca, Martina Belaka, Rudija Blazinška, Vinka
Uršiča in Franca Verdela združili lovišči Šmartno v Rožni dolini in Škofja vas. Nastala je lovska družina
Kajuh.
Še zanimivost okoli imena. Takoj v prvih letih združitve so se začeli pojavljati lokalni interesi in nastal
je prepir glede sedeža družine in imena. Prebivalci Škofje vasi so hoteli ime Škofja vas, Šmartičani pa
Šmartno. Spor je modro rešil Ivan Samec, ki se je zavzemal za tretje, čisto posebno ime. V duhu
takratnega časa je predlagal ime Kajuh, po partizanskem pesniku Karlu Destovniku – Kajuhu seveda.
Temu ni želel nihče nasprotovati.
Takšni so bili začetki naše lovske družine. Ni manjkalo dobre volje, navdušenja, pripravljenosti za delo
in mladosti. Po sedemdesetih letih, kljub globalizaciji in vladavini denarja, še vedno ves prosti čas
žrtvujemo varstvu in ohranjanju divjadi ter narave. Še vedno smo dobre volje, le mladosti ni več.
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Župnija Šmartno v R. d.
Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je uresničitev sanj o večnem življenju, ki se
pojavljajo v vsakem človeškem srcu. Praznik Kristusove smrti in vstajenja pri nas časovno sovpada s
prebujanjem narave. Božje Jagnje se je v tej zmagi pokazalo močnejše od človeških volkov, Božja luč
močnejša od teme in človeške zaslepljenosti, svetost Božjega Sina in sina človekovega, močnejša kot
vsi grehi sveta, življenje se je izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od
hudobije, resnica je močnejša od vsake laži in zunanje moči.
Prihaja največji krščanski praznik in s tem tudi priprava nanj. Vzemimo si čas in se pripravimo na
praznovanje VELIKE NOČI. Kot vsako leto bomo v naši župniji obeležili z več dogodki.
Čiščenje cerkve in okolice z župniščem bo potekalo v sredo, 8. aprila 2020, ob 9.uri .
V času posta se bo 15 minut, pred vsako sobotno večerno sveto mašo, molil križev pot. Lepo vabljeni!
CVETNA NEDELJA (5. 4. 2020) je spominski dan Jezusovega zadnjega in slovesnega prihoda v
Jeruzalem. Blagoslov butaric, oljk, zelenja in cvetja bo pri vseh svetih mašah, tudi v soboto zvečer. Ob
9. uri bo blagoslov pred cerkvijo s procesijo.
VELIKI ČETRTEK (9. 4. 2020) je spominski dan Jezusove zadnje večerje, postavitve zakramentov svete
evharistije in mašniškega posvečenja. Ob 19.30 bomo obhajali slovesno sveto mašo.
VELIKI PETEK (10. 4. 2020) je spominski dan Jezusovega zveličavnega trpljenja in smrti na križu. Ta dan
je edini v letu, ko nikjer na svetu ni svete maše. Zvečer ob 19.30 bomo imeli obrede velikega petka:
pasijon, češčenje križa in obhajilo. Ta dan je strogi post!
VELIKA SOBOTA (11. 4. 2020) je spominski dan Jezusovega počitka v grobu. Zjutraj ob 7. uri bo
blagoslov ognja.
BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL: - župnijska cerkev: ob 11. in 16. uri; (samo v primeru močnega
naliva, zelo slabega vremena tudi ob 12. uri!)
- Loče (Martenekov križ) ob 11.30,
- Gorica (Petrova kapela) ob 12. uri,
- Pepelno (Razgorškova kapela) ob 12.30.
V zelo slabem in deževnem vremenu, blagoslova pri kapelicah ne bo. V tem primeru bo dodatni
blagoslov v župnijski cerkvi ob 12. uri. Zvečer ob 19.30 bomo imeli obrede Velikonočne vigilije.
VELIKA NOČ (12.4.2020) je praznik Jezusovega vstajenja in zmage nad smrtjo. Vstajenje z vstajenjsko
procesijo bo ob 9. uri, nato slovesna sveta maša.
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Letos bomo v naši župniji obhajali slovesnost sv. birme in sicer v soboto, 9. maja 2020, ob 10. uri in
slovesnost prvega sv. obhajila bo v nedeljo, 31. 5. 2020, ob 9. uri.
Zahvalna sveta maša za vse zakonce, ki obhajate okroglo obletnico (5., 10., 15.,…50., 55., 60.,…)
skupnega življenja bo v nedeljo, 7. junija, ob 9. uri. Prijavite se v župnišču.
Naj medsebojna ljubezen in njeno izražanje nikoli ne postaneta samoumevna, najsi bo to med ženo in
možem, med prijatelji, sodelavci. Medsebojna ljubezen naj bo v slehernem trenutku podkrepljena z
iskrenostjo, spoštovanjem in mirom v srcu.
Želimo vam blagoslovljene VELIKONOČNE PRAZNIKE,
da najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir in veselje.

Društvo invalidov ERIKA
Društvo invalidov ERIKA organizira za svoje člane tridnevno ekskurzijo po Srbiji.
Odhod bo 13. maja 2020, ob 23.30 izpred Društva slepih v Celju. Po nočni vožnji (14. maja) okrog 12.
ure bomo prispeli v Šargansko osmico, kjer si bomo z lokalnim vodičem ogledali mesto Drvengrad in
ostale lokalne znamenitosti. V hotelu z dvoposteljnimi in troposteljnimi sobami bomo imeli
polpenzion. 15. maja, ob 10. uri se bomo odpeljali z vlakom do znanega turističnega naselja Zlatibor,
ki si ga bomo ogledali z lokalnim vodičem. Ob 19. uri bomo prispeli v mesto Čačak. V hotelu z
dvoposteljnimi sobami bomo imeli polpenzion. 16. maja, dopoldan bo sledil ogled mesta Čačak z
lokalnim vodičem. Po 13. uri se bomo odpeljali proti Sloveniji, kamor bomo prispeli (17. maja) v
zgodnjih jutranjih urah.
Prispevek za ekskurzijo znaša 150,00 EUR, turistična taksa znaša 1,00 EUR/dan (invalidi s pisnim
dokazilom so turistične takse oproščeni).
Ob prijavi je potrebno plačilo kavcije v višini 75,00 EUR/osebo.
Prijave in informacije o ekskurziji prejmete pri Vodeb Ediju, na mob. št. 041 425 500.

KO RK Šmartno v R. d.
DELOVANJE KO RK
V letu 2019 je bilo delo naše krajevne organizacije RK naravnano predvsem na področje pomoči
ljudem, oziroma družinam, ki so kakorkoli zašle v težave zaradi bolezni, nesreč, požara, izgube služb
in drugo. Velik del pozornosti smo posvečali predvsem socialno šibkim družinam in nad 80 let starim
krajanom. Reševali smo njihove probleme, naše poverjenice so jih obiskovale, ob obiskih obdarile in
prisluhnile njihovim težavam ter jih skušale čim več rešiti. V kraju deluje 20 poverjenic za 11 zaselkov.
V zaselku, ki je večji delujeta 2 poverjenici. Svoje humano delo vestno opravljajo in izpolnjujejo vse
naloge, ki smo si jih zadali po planu. Seveda pa še vedno pridejo nepredvidena opravila.
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V preteklem letu smo izvedli številne aktivnosti. V obdobju januar - december smo opravili tri
delitve paketov posebne dodatne pomoči. V februarju smo se (skupno z društvom upokojencev in
Zdravstvenim domom Celje) dogovorili za preventivne zdravstvene preglede krvnega sladkorja,
pritiska, trigliceridov in holesterola. Pregledi so se in se še bodo izvajali vsako 1. sredo v mesecu.
Obisk in zanimanje krajanov je bilo dobro.
V mesecu marcu smo (ob dnevu žena) s čestitko počastili 23 starejših krajank. V aprilu smo na
sestanku odbora obravnavali Pravilnik o delovanju krajevnih organizacij RK. Naše članice so se
udeležile rednega letnega volilnega zasedanja zbora članov RKS OZ RK Celje. Prejeli smo obrazce o
varovanju osebnih podatkov naših članov ter nove članske izkaznice. Razdelili smo tudi pakete
pomoči. Z nakazilom finančnih sredstev v višini 500,00 EUR, smo pomagali družini fantka, ki boleha
za redko boleznijo. Denar se je namenil za izvajanje fizioterapevtskih storitev. Nekaj finančnih sredstev
smo družini osebno izročili. V maju smo v gostišču Muzelj organizirali srečanje starejših in invalidnih
krajanov. Udeležilo se ga je 70 krajanov, gostje OZ RK Celje ter predsednica Sveta KS Šmartno v R. d.
Meseca oktobra smo, v sodelovanju z DU Šmartno v R. d., izvedli srečanje starejših krajanov. Ob glasbi
in pogostitvi je potekalo prijetno druženje. Ob tem smo še posebej počastili najstarejše krajane. V
oktobru smo imeli sejo KO RK, na kateri smo obravnavali predloge za podelitev priznanj KS. Priznanje
KS je za aktivno in dolgoletno prostovoljno delo prejela tudi naša poverjenica ga. Marinka Srebočan. Z
nabavo kurjave, v vrednosti 324,00 EUR, smo pomagali družini, ki je utrpela požar. Mesec december
je minil v znamenju božičnih in novoletnih prireditev. Nabavili smo darila za otroke. Dne 22. 12. 2019
pa smo v domu krajanov organizirali božično praznovanje. Otroci so se razveselili prisrčne lutkovne
predstava, ki jo je financirala krajevna skupnost. Veseli mož Božiček je obdaril 140 otrok od 1. do 10.
leta starosti. Prireditev je lepo uspela. Poverjenice so obiskale in obdarile najstarejše krajane.
Za uspešno izvedbo vseh aktivnostih si največ pohvale in zaslug zaslužijo naše poverjenice, ki vedno
skrbijo za dobro počutje naših krajanov.
V letu 2020 se bo delo KO RK odvijalo po že ustaljenem programu. Srečanje starejših krajanov in
invalidov v mesecu maju, v oktobru (skupaj z DU) izvedba srečanja starejših krajanov, v mesecu
decembru (predvidoma 23. 12. 2020, ob 17. uri) otroško praznovanje s prihodom Božička in
obdaritvijo otrok.
ZAHVALA

KO RK Šmartno v Rožni dolini se zahvaljuje krajanom za njihove prispevke, članarino, društvom za
sodelovanje in Krajevni skupnosti Šmartno v R. d. za podporo.
VABILO
KORK vabi starejše krajane in invalide na srečanje, ki bo
23. maja 2020, ob 15. uri v Čolnarni Muzelj, v Ločah.
Za prijetno vzdušje bo poskrbljeno.
Prijave sprejemajo poverjenice.
Vljudno vabljeni!
Predsednica KORK, Marija Trobec
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KUD Šmartno v R. d.

POŠ Šmartno v R. d.

V času pametnih telefonov, pametnih ur, pametnih televizij in vse druge pametne
tehnologije so prijateljstvo in pristni odnosi še toliko bolj cenjeni in dobrodošli.
V četrtek, 16. aprila 2020, ob 17. uri Vas vabimo v Dom krajanov v Šmartnem v
Rožni dolini na pomladno prireditev,
kjer Vam bomo postregli z dozo smeha ter prijetnim druženjem.
Učenci in učiteljice POŠ Šmartno v Rožni dolini ter otroci in vzgojiteljice vrtca
Mavrica
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DU Šmartno v R. d.
Društvo upokojencev je imelo dne 29. 2. 2020 redni letni občni zbor, na katerem je bilo podano
POROČILO O DELU V LETU 2019.
Člani UO DU smo že takoj na začetku leta pričeli s pridobivanjem novih članov, pobirali članarino ter
pričeli pripravljati letni plan dela.
Skupaj s Hotelom Delfin, Izola in PZDU Celje smo organizirali 7-dnevno letovanje v času od 1. do 8.
februarja 2019, katerega se je udeležilo 16 naših članov. Pristopili smo k organizaciji predstavitve
zdravstvenih pripomočkov s podjetjem »Easy life« iz Maribora ter s podjetjem DIRS, d.o.o. Ljubljana,
kjer smo za društvo pridobili nekaj finančnih sredstev, prav tako tudi na občnem zboru društva, kjer
smo izvedli srečolov. Pri navedenih dogodkih je aktivno delovalo vseh 13 članov UO DU Šmartno v R.
d. V okviru KS smo sodelovali pri čistilni akciji. Finančno smo donirali 200,00 EUR družini bolnega
fantka, ki je naš krajan in ima redko neozdravljivo bolezen (za fizioterapije in logopedske obravnave)
ter donirali KS 100,00 EUR za nakup AED enote. Naše društvo je sodelovalo in nudilo pomoč vsem
organizacijam, ki delujejo v KS.
Vse leto smo obiskovali naše bolne člane po njihovih domovih oz. po javnih domovih in bolnišnicah.
Prav tako smo obiskali vse člane, ki so praznovali okrogli jubilej. Za vse naše pokojne člane (7) smo na
Radiu Celje objavili osmrtnice.
Vsak drugi mesec smo v sodelovanju s KO RK in Patronažno službo ZD Celje organizirali brezplačne
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Ob Dnevu zdravja 2019 smo organizirali predavanje na
temo „Kako preboleti bolečino žalovanja“. Z Zdravstveno šolo Celje smo za člane izvedli Oceno
prehranjenosti in priporočila za preprečevanje podhranjenosti starejših oseb, ki živijo v domačem
okolju.
Organizirali smo šest nedeljskih popoldanskih srečanj na turističnih kmetijah in v gostinskih lokalih v
naši krajevni skupnosti.
V marcu smo imeli letni občni zbor, organizirali praznovanje ob dnevu žena, 40. mučenikov ter
materinskem dnevu, kot popoldanski izlet v Gornji grad in Ljubno. V maju smo organizirali celodnevni
izlet Pivka – Opatija – Reka – Trsat. V septembru smo organizirali popoldanski piknik – RAFOV ROV na
Kozjanskem ter imeli zaključek na Turistični kmetiji Žurej pri Slivnici. V oktobru smo, ob nedeljskem
popoldanskem srečanju, na Kmetiji Razgoršek organizirali kostanjev piknik. Bilo je zelo veselo, prav
tako smo finančno sodelovali pri organizaciji srečanja starejših krajanov, katerega glavni organizator je
bila krajevna organizacija RK. Novembra smo, kot celodnevni izlet, organizirali martinovanje v
Prekmurje. V decembru je bilo zelo živahno, saj smo silvestrovali na Turistični kmetiji Vozlič, ob
božično - novoletnih praznikih smo obdarili in obiskali 36 bolnih članov na njihovih domovih in v
javnih ustanovah ter aktivno delovali na drugih področjih v kraju.
Ob koncu leta je naše društvo štelo 252 članov, od tega 105 moških in 147 žensk. Pridobili smo 10
novih članov. Zaradi osebnih oz. zdravstvenih razlogov je izstopilo 12 članov (se preselili ali odšli v
javne domove), 7 jih je umrlo.
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PLAN DELA 2020
• SOBOTA, 28. 3. 2020 – praznovanje DNEVA ŽENA, 40 MUČENIKOV, MATERINSKEGA DNEVA;
popoldanski izlet, ogled Žičke kartuzije, praznovanje in gostija pri KROŠLOVI Turistični kmetiji;
• SREDA, 1. 4. 2020, od 8. do 9.30 predavanje Centra za krepitev zdravja Celje, na temo »Kronične
bolezni« v avli doma krajanov (dogodek ob Dnevu zdravja 2020);
• SREDA, 1. 4. 2020, med 9. in 11. uro v pisarni KO RK Šmartno v R. d. BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA;
• NEDELJA, 19. 4. 2020, ob 15. uri popoldansko srečanje pri Vodnjaku, Šmartno v R. d.;
• SOBOTA, 23. 5. 2020 celodnevni izlet na Primorsko. Potek izleta bo objavljen naknadno;
• SREDA, 3. 6. 2020, med 9. in 11. uro v pisarni KO RK Šmartno v R. d. BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA;
• NEDELJA, 14. 6. 2020, ob 15. uri popoldansko srečanje pri Čolnarni »MUZELJ« Loče.
Dovoljujemo si pravico, da se plan dela dopolni ali spremeni, o čemer boste pravočasno obveščeni
preko krajevnega glasila Šmartinčan, preko obvestil na oglasni deski društva, oznanil pri sv. maši in
preko svojih poverjenikov.
JULIJ in AVGUST: ni uradnih ur - dopust.
Upravni odbor DU vam v prihodnjih mesecih želi veliko zdravja in osebnega zadovoljstva z željo, da se
v čim večjem številu udeležite vseh dogodkov in aktivnosti, ki jih organizira naše društvo. Vsem ženam
in materam lepe želje ob 8. marcu in dnevu žena, ter vsem članom in krajanom mirne in
blagoslovljene velikonočne praznike.
Predsednik DU
ANDREJ Pogladič, l. r.

Vrtec Šmartno v R. d.
DOGAJANJA IN DOŽIVETJA NAJMLAJŠIH V ŠMARTNEM V ROŽNI DOLINI

Najprej bi se vam rada predstavila, saj sem z letošnjim šolskim letom prvič vzgojiteljica v enoti
Šmartno v Rožni dolini. Sem Suzana Videnšek, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Preden sem
prišla v vaše kraje, sem bila 20 let v vrtcu Mavrica Vojnik. Delo v tem kraju mi je zelo všeč, saj je kraj
obdan z gozdovi, polji in veliko narave. Z otroci v skupini uživamo, naši odnosi so zelo dobri,
sodelovanje ter komunikacija s starši ter starimi starši poteka uspešno in brez težav, zaradi česar rada
prihajam v službo. V vrtcu sta le dve skupini otrok, ki pa sta precej povezani. Delo obeh skupin poteka
gladko in skladno z vsemi načeli našega vrtca.
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Gibanje in igra sta pomembni komponenti za ustrezen razvoj otrokovih sposobnosti in spretnosti. Že
predšolske otroke je nujno treba spodbujati h gibanju in jim omogočiti gibanje v različnih prostorih ter
na različne načine. Za otroke je pomembno, da razvijajo naravne oblike gibanja, saj to pripomore k
ustreznemu razvoju (plezanje, lazenje, tek, hoja, skakanje, metanje in lovljenje žoge, brcanje žoge
ipd.). Otroci spoznavajo z gibanjem svoje telo ter svoje zmožnosti, prav tako pa razvijajo socialne
spretnosti, saj so ves čas v družbi vrstnikov.
V našem vrtcu se skozi celotno šolsko leto trudimo, da čim več dejavnosti povežemo z gibanjem; to
imamo zapisano tudi v naših prioritetnih ciljih. Gibanje lahko tako poteka v gozdu in na prostem ali pa
kar v večnamenski dvorani Doma krajanov Šmartno v R. d.
Kraj sam nam ponuja veliko možnosti za izvajanje raznih dejavnosti. Z otroki se velikokrat odpravimo
na sprehod v bližnji gozd, kjer se otroci nadihajo svežega zraka in raziskujejo. Tudi pri tem imam
podporo staršev, katerim je zelo pomembno, da so njihovi najmlajši čim več vključeni v naravo. Kadar
pa vreme ni primerno, pa se lahko razgibajo v domu krajanov, in sicer ob torkih ali četrtkih.
V januarju smo otrokom predstavili razne eksperimente, ki so jim bili zelo zanimivi, saj je bilo to zanje
nekaj povsem novega. Žal s snegom letos nismo imeli sreče, a smo jih kljub temu sneg »prinesli v
igralnico«. Naredili smo tudi kakšen poskus, ki je vseboval led, vodo ipd. Tudi starši so prinesli nekaj
idej za poskuse, katere so nato predstavljali otroci. S februarjem pa smo se dotaknili teme kultura. S
slovenskim kulturnim praznikov Prešernov dan (8. februar) smo otroke seznanile z našim največjim
pesnikom, Francetom Prešernom. Skupaj smo prebrali slovensko himno, Prešerna pa so otroci tudi
narisali. Da bi jim je še bolj omogočili kulturni razvoj, smo pogosto obiskali tudi bližnjo knjižnico. Tam
smo skupaj prebirali knjige, otroci so prelistavali slikanice, knjižničarka nam je prebirala knjige, ki so
jih otroci navdušeno poslušali.
Ker je letos obdobje bolezni daljše, smo žal morali odpovedati tradicionalno pustovanje v Novi Cerkvi.
Kljub temu pa smo imeli v skupini kotiček z oblačili, frizerskimi pripomočki ipd., s katerimi so se lahko
otroci »našemili« na svoj način.
Veselim se nadaljnjega dela z našimi sončki, njihovimi starši ter z vsemi krajani Šmartnega v Rožni
dolini.
Suzana, Sonja, Martina in Katarina
Svojim otrokom ne morem dati vsega, česar si želijo.
Lahko pa jim dam vse, kar potrebujejo.
(Nishan Panwar)
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Pregled dogodkov v KS Šmartno v R. d.

Tehnični pregledi za traktorje in traktorske prikolice
8:00

Avto Celje

Predstava „PARTNERSKA POROKA“ – dom krajanov
16:00

KUD Bratov Dobrotinšek Škofja vas

Vpis novincev – poteka v Vrtcu mavrica Vojnik
16:00

Vrtec Mavrica

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom
18:00

PGD Šmartno v R. d.

Materinski dan - Vsaka mama je prava mama. Dana za srečo in na veselje.
Prava in ena sama. Za vse življenje. (Tone Pavček)
OČIŠČEVALNA AKCIJA – zbirno mesto pred domom krajanov
9:00

Krajevna skupnost Šmartno v R. d.

Popoldanski izlet v Žičko kartuzijo in gostija pri Krošlovi Turistični kmetiji
Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Predavanje centra za krepitev zdravja Celje „Kronične bolezni“ – dom krajanov
8:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola – dom krajanov
9:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Predstava „KAM IZ ZADREGE“ – dom krajanov
18:00

KUD Šmartno v R. d.

Cvetna nedelja

Čiščenje cerkve in okolice
9:00

Župnija Šmartno v R. d.

Sveta maša – Velik četrtek
19:30

Župnija Šmartno v R. d.

Obredi velikega petka: pasijon, češčenje križa in obhajilo
19:30

Župnija Šmartno v R. d.

Blagoslov ognja
7:00

Župnija Šmartno v R. d.

Blagoslovi Velikonočnih jedi
Župnija Šmartno v R. d.

VELIKA NOČ
Vstajenje z vstajenjsko procesijo in slovesno sveto mašo
9:00

Župnija Šmartno v R. d.

VELIKONOČNI PONEDELJEK
Pomladna prireditev v domu krajanov
17:00

POŠ Šmartno v R. d. in vrtec Mavrica

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom
18:00

PGD Šmartno v R. d.

Popoldansko srečanje v gostinskem lokalu Bistro pri Vodnjaku
15:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Sv. birma
10:00

Župnija Šmartno v R. d.

Tridnevna ekskurzija po Srbiji
Društvo invalidov ERIKA

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom
18:00

PGD Šmartno v R. d.

Celodnevni izlet na Primorsko
Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Srečanje starejših krajanov in invalidov v Čolnarni Muzelj, Loče
15:00

KORK Šmartno v R. d.

70. letnica
Lovsko društvo Kajuh

Prvo sv. obhajilo
9:00

Župnija Šmartno v R. d.

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola – dom krajanov
9:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Planinski tabor za planince
Vrtec Mavrica

Zahvalna sveta maša za vse zakonce, ki obhajajo okroglo obletnico
9:00

Župnija Šmartno v R. d.

Prireditev „Za zakladi mavrice“
Vrtec Mavrica

Zaključna prireditev
POŠ Šmartno v R. d. in vrtec Mavrica

Popoldansko srečanje pri Čolnarni Muzelj, Loče
15:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom
18:00

PGD Šmartno v R. d.

