Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 4/2019, Poštnina plačana pri pošti 3201, September 2019

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Spet smo skupaj polni novih moči, počitniških in dopustniških vtisov. Za nekatere je bil čas bolj
ali manj delaven, vsem pa nam je skupno to, da se poletje poslavlja. Vročina pojenja, jutra so
meglena, v gozdu dehtijo ciklame, lastovke se spreletavajo pred odhodom.
Šolarji in dijaki so razživeli šolske zgradbe, obenem pa tudi povečali gostoto prometa. Vsak
otrok je naš otrok, je moj otrok, pazimo nanje. V cestnem prometu so ti še posebej ogroženi,
ker so hitri, neizkušeni in nepredvidljivi.
Približuje se krajevni praznik, praznik vseh nas, ki živimo v Šmartnem. Vljudno ste vabljeni na
vse prireditve, ki jih z veseljem in prizadevnostjo pripravljajo društva in posamezniki. Vzemite
si čas zase, za sosede, sokrajane in za druženje. Raziskave Svetovne zdravstvene organizacije
kažejo, da je dobro razvita socialna mreža posameznika eden prvih temeljev za zdravo in
dolgo življenje. To pa je nekaj, kar lahko storimo sami zase, pri tem ne rabimo ne zdravil in ne
zavarovanja. Veselje med sosedi, prijatelji ali sokrajani razvedri misli, prežene utrujenost in
visok pritisk.
Ob tej priložnosti pozivam tudi k predlogom za dobitnike priznanj KS, izkažimo čast s
prizadevanjem za skupnost in se zahvalimo za trud in požrtvovalnost.
Sicer pa dela v kraju potekajo, kraj se spreminja in mi z njim. Spreminjamo navade,
spreminjamo interese, potrebe, želje in prav je tako. Res pa je, da se vsaka stvar lahko še
izboljša. Če je človek preveč zadovoljen z obstoječo situacijo ga ovira pri rasti in napredku.
Pomembno pri tem je, da to spoštujemo tako pri sebi kot pri drugih. Da znamo spodbuditi,
pohvaliti, pokazati hvaležnost, sprejeti pomoč, če jo potrebujemo in pomagati, ko jo drugi
potrebuje. Tian tudi z vašo pomočjo napreduje v svojih sposobnostih. Hvala vsem, ki ste
pomagali in še boste.
V mesecu juliju je potekala delavna akcija in smo s skupnimi močmi olepšali naš dom krajanov,
za kar se vam najlepše zahvaljujem. Kar nekaj vas je, ki vidite delo, priskočite na pomoč
prostovoljno ter ga opravite na tiho, brez izpostavljanja.
Prihaja jesen s svojimi darovi. Kar smo spomladi posejali, bo zdaj rodilo. »Svet je kakor
ringaraja: vse prihaja in odhaja, vse v krogu se vrti, zdaj smo tu in zdaj nas ni.« (A. Štefan)

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

Nataša Dimec
predsednica Sveta KS

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.
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ KRAJANOM, SKUPINAM LJUDI,
ZAVODOM, PODJETJEM, ORGANIZACIJAM, DRUŠTVOM ALI SEKCIJAM
Komisija za podelitev priznanj v KS Šmartno v Rožni dolini poziva organizacije, društva, sekcije,
skupine ljudi, zavode, podjetja in posameznike v KS Šmartno v R. d., da podate predloge za
podelitev priznanj KS Šmartno v Rožni dolini za leto 2019.
Pisne predloge z obrazložitvijo in soglasje predlaganega dobitnika priznanja za obdelavo njegovih
osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov!) posredujte v tajništvo KS Šmartno
v R. d., Šmartno v R. d. 5, 3201 Šmartno v R. d. ali na e-naslov: smartno@celje.si V tem primeru
mora biti predlog v pdf. obliki, podpisan s strani predlagatelja in opremljen z žigom pravnega
subjekta.
ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV: najkasneje do ponedeljka, 30. septembra 2019!
Merila za podelitev priznanj so podrobneje opisana v Pravilniku o priznanjih KS Šmartno v Rožni dolini,
ki vam je na vpogled v tajništvu KS. Komisija za podelitev priznanj bo prispele vloge pregledala in jih
posredovala v obravnavo Svetu KS Šmartno v Rožni dolini.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
NA OBMOČJU MOC LETU 2019
Krajane seznanjamo, da je na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si
objavljen javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo MKČN za komunalne vode do 50 PE v letu 2019.
Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje. Predvideno je
sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov, a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno MKČN. Davek
na dodano vrednost ni predmet sofinanciranja. Do sredstev po tem razpisu so upravičeni investitorji
– fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Mestne občine Celje, kjer z Operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni
strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po
elektronski pošti na e-naslov mestna.obcina.celje@celje.si do petka, 20. 9. 2019, do 14. ure. Mestna
občina bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije do petka, 27. 9.
2019, do 14. ure.
Rok oddaje vlog in način prijave: Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno
Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do petka, 27. 9. 2019, do 14. ure.
Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS MALE KOMUNALNE
ČISTILNE NAPRAVE 2019«.
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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LEPO UREJENO OKOLICO
»JUBILEJNA – 50. ZLATA VRTNICA IN METLA«
Turistično in kulturno društvo Celje objavlja razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj
»JUBILEJNA – 50. ZLATA VRTNICA IN METLA 2019.
Razpisni pogoji in pravila sodelovanja pri projektu Zlata vrtnica in metla
1. Predlagatelj NE prijavi sebe za nobeno od kategorij v okviru projekta Zlata vrtnica in metla!
2. Število predlogov, ki jih lahko interesenti posredujejo, je omejeno. Celjske lokalne skupnosti
lahko posredujejo največ pet (5) predlogov za podelitev priznanj, organizacije in podjetja lahko
posredujejo največ tri (3) predloge, posamezniki pa lahko posredujejo le en (1) predlog za
podelitev priznanja za lepo urejeno okolje, vrt in cvetlice v tekočem letu. Predlogi za Metlo se ne
štejejo v kvoto predlogov za priznanja.
3. Predlogi morajo biti poslani na posebnih obrazcih, ki jih je za potrebe projekta Zlata vrtnica in
metla pripravilo Turistično in kulturno društvo Celje (v nadaljevanju TKDC). Interesenti lahko
obrazce dobijo na več mestih:
 na internetni strani TKDC: www.td-celje.si
 pisarni Turističnega in kulturnega društva Celje (Gosposka ulica 3, Celje),
 po e-pošti, če je predhodno dogovorjeno,

4. Poleg izpolnjenega obrazca predlagatelji pošljejo tudi fotografijo predloga (zaželeno je, da je
fotografij več kot le ena) – fotografije naj bodo v digitalni obliki – fotokopije fotografij ali
fotografije v Wordovem dokumentu ne pridejo v poštev;
5. Predlagan objekt, ureditev, okolica ali vrt naj spada v eno izmed naslednjih ocenjevalnih kategorij
projekta Zlata vrtnica in metla 2019:
 individualni stanovanjski objekt (enodružinske, oziroma »več družinske« hiše);
 večstanovanjski objekt (večstanovanjske hiše z več lastniki, bloki..)
 javni objekt in površina

(objekti in površine namenjene javnim kulturnim, izobraževalnim,

zdravstvenim, administrativnim, športnim… dejavnostim in prometu);
 poslovni objekt (trgovine, gostišča, obrtne dejavnosti, industrijski in skladiščni objekti in površine…);
 kmetija (tudi turistične in izletniške kmetije);
 Metla 2019 (neurejeni ali zanemarjeni objekti in površine, ne glede na obliko lastništva, ki bi si
zaslužili javni opomin, grajo…);

Predloge, ki morajo vsebovati vse zahtevane vsebine razpisa, sprejemajo do vključno ponedeljka, 30.
septembra 2019 in sicer po elektronski pošti: info@td-celje.si ali v pisarni Turističnega in kulturnega
društva Celje, Gosposka ulica 3, 3000 Celje. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski
številki: 03 492 69 20 ali 031 318 271 ali po zgoraj navedeni e-pošti.
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NAMESTITEV PROMETNEGA ZNAKA NA PEŠPOTI V ŠMARTNEM: OBMOČJE ZA PEŠCE
Na pešpoti od cerkve sv. Martina proti »Kvedrovi« kapeli je nameščena prometna signalizacija, ki
označuje cono za pešce. V zvezi s tem krajanom dajemo razlago, kaj pomenijo navedeni prometni
znaki:
 Območje za pešce – označuje mesto v naselju, kjer se začenja območje namenjeno pešcem in v
katerem je vožnja dovoljena le kolesarjem in uporabnikom posebnih prevoznih sredstev.
 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) določa, da je najvišja dovoljena hitrost v območju za
pešce 10 km/h.

Skratka, traktorji smejo voziti po tej cesti, vendar ne hitreje kot 10 km/h. Prednost imajo pešci in
kolesarji. Krajane vljudno prosimo, da navedeno signalizacijo dosledno upoštevajo.
Hvala za razumevanje.
Svet KS Šmartno v R. d.

KUD Šmartno v R. d.
Folklorna skupina KUD Šmartno v Rožni dolini vabi vse krajane na prireditev
»PRAV LUŠTNO JE RES NA DEŽELI«,
ki bo v nedeljo, 15. septembra, ob 15. uri .
Prireditev bo potekala na prostem pri Domu krajanov, ob župnišču. Predstavilo se bo več folklornih
in etno skupin od blizu in daleč.
Vstopnine ni (dobrodošli bodo prostovoljni prispevki)!
V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu krajanov!

Vabljeni!
Mitja Dimec,
predsednik KUD Šmartno v R.d.
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Gledališka predstava
Pisatelj, dramatik in akademik Branislav Nušić (1864–1938) še danes velja za enega najpopularnejših
srbskih pisateljev. Študiral je pravo, bil je novinar, dramaturg, gledališki upravnik, politik in diplomat,
predvsem pa izjemno vsestranski pisec. Popularnost pa si je prislužil predvsem kot humorist in
komediograf, saj njegove komedije razgaljajo anomalije družbe in časa, v katerem je živel, še zlasti pa
sta ga zanimala oblast in denar, kot sprožilca posameznikovih dejanj. In tudi "naši" enodejanki Oblast
in Analfabet prav aktualno povzemata in opisujeta dogajanje na politični sceni danes, s pogledom na
oblast s strani malega človeka.
Vabljeni v Dom krajanov Šmartno v Rožni dolini, v petek
8.11.2019, ob 20. uri, k uživanju v neverjetni aktualni sporočilnosti komediji,
ki sta nastali v stari, predvojni Jugoslaviji.
KUD France Prešeren Vojnik

Društvo invalidov Erika
Spoštovani krajani, sporočamo vam, da je v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini začelo delovati
Društvo invalidov Erika (ekskurzija, rekreacija, izobraževanje, kultura, animacija). Društvo ima sedež
na naslovu Slatina v Rožni dolini 30. Predsednik Edvard Vodeb ga je ustanovil na podlagi večletnih
izkušenj delovanja v enem od invalidskih društev na celjskem področju. Med člane vabimo tako
invalide in prostovoljce, kot vse tiste, ki želijo z donacijami prispevati v dobrobit društva. Letna
članarina znaša 5 €.
Društvo invalidov Erika bo za svoje člane pripravljalo različne aktivnosti. Že na jesen, med 26. in 28.
oktobrom, vas popeljemo na trodnevno ekskurzijo v Bosno. V tem času si bo pod vodstvom lokalnega
vodiča moč ogledati mesto Travnik, Bosanske piramide in prestolnico Sarajevo z Baščašijo. Vse
podrobnejše informacije so vam na voljo pri predsedniku Edvardu Vodebu na GSM: 041 425 500.
Pridružite se nam!
Predsednik društva Erika,
Edvard Vodeb
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Društvo upokojencev Šmartno v R. d.
Lepo pozdravljeni naše spoštovane članice - člani. Upam, da ste poletne mesece preživeli zdravi in kar
se da lepo. UO DU je tudi med letnimi počitnicami pripravljal načrte za naša skupna druženja in
doživetja, zato vas v nadaljevanju seznanjam s planom dela in vabim na vsa druženja v še preostalih
mesecih letošnjega leta, kot sledi:
SEPTEMBER:
 PETEK, 20. 9. 2019, ob 10. uri v Športni dvorani Podčetrtek – Srečanje vseh članov PZDU Celje s
kratkim kulturnim programom; poskrbljeno bo za hrano, pijačo in dobro razpoloženje z
ansamblom Užah. Cena udeležbe znaša 6,00 EUR, prevoz v lastni režiji. Za doplačilo možni ogledi
Olimja, Jelenovega grebena, čokoladnice, cerkve s samostanom (vstopnina 1 EUR) ali obisk vinske
kleti Ilek Janeza z degustacijo njegovih vin ali 3-urno kopanje v Termah Olimje (6 EUR).
Zainteresirani pokličite svoje poverjenike ali se zglasite v pisarni društva v času uradnih ur.
OKTOBER:
 Nedelja, 13. 10. 2019, ob 15. uri – popoldansko srečanje – kostanjev piknik na Turistični kmetiji
»RAZGORŠEK«, Pepelno;
 Sobota, 19. 10. 2019, ob 15. uri – Srečanje starejših krajanov, starih 70 in več let, v Domu
krajanov (Organizator v letu 2019 KO-RK);
NOVEMBER:
 V SREDO, 6. 11. 2019, med 9. in 11. uro BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA in sicer v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d.:
 Sobota, 23. 11. 2019, – MARTINOVANJE, celodnevni izlet: relacija Zg. Kungota – Svečina –
Voličine – Cvetkovci. Natančen potek izleta bo objavljen naknadno.
Predsednik DU,
Andrej Pogladič
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Pregled dogodkov v KS Šmartno v R. d.

SEPTEMBER
15.

„PRAV LUŠTNO JE RES NA DEŽELI“

15:00

Kulturno društvo Šmartno v R. d.

18.

Predstavitev brezplačne delavnice Gibam se

9:00

18.

Urška Hajnšek, diplomirana fizioterapevtka iz Centra za krepitev zdravja ZD Celje

Zbiralna akcija papirja za pomoč Tianu – v Domu krajanov

16:00

Krajevna skupnost Šmartno v R. d.

20.

Srečanje članov PZDU Celje v Podčetrtku

9:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

OKTOBER
13.

Kostanjev piknik na turistični kmetiji „Razgoršek“

15:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

16.

Zbiralna akcija papirja za pomoč Tianu – v Domu krajanov

16:00

Krajevna skupnost Šmartno v R. d.

19.

Srečanje starejših krajanov starih 70 ali več let

15:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

NOVEMBER
1.
14:45

3.

Molitev za rajne na pokopališču in blagoslov grobov
Župnija Šmartno v R. d.

Zahvalna nedelja

9:00

Župnija Šmartno v R. d.

6.

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

9:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

NOVEMBER
6.
17:00

8.
20:00

9.
16:00

Predstava za otroke

Knjižnica Šmartno v R. d.

Predstava Oblast in Analfabet

Kulturno društvo France Prešeren Vojnik

Krajevni praznik

Svet krajevne skupnosti Šmartno v R. d.

10. Martinova nedelja – „lepa“ nedelja
9:00

10.
10:00

23.

Župnija Šmartno v R. d.

Tržnica „Šmartno se predstavi“ na šolskem igrišču
Martinovanje – celodnevni izlet

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

