Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 2/2020, Poštnina plačana pri pošti 3201, avgust 2020

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Ko pišem tale uvodnik, nekateri uživate zaslužen dopust na morju, drugi iščete sprostitev v
svežini gora, nekateri še v potu svojega obraza služite kruh (morda celo z obvezno masko, da
je potu še več). Dijakom in šolarjem so se počitnice prevesile v drugo polovico in se počasi
iztekajo. Tako, kot so različne življenjske usode, različne vloge, ki jih moramo odigrati v
življenju, nam je skupen čas v katerem živimo, skupne so nam širše družbene razmere.
Pandemija je zanihala naša mirna in udobna življenja. Seveda imamo ljudje na vsako
življenjsko izkušnjo, ki nas doleti, različne poglede in mnenja, zato tudi trenutno situacijo vsak
gleda s svojimi očmi. Zavedajmo se, da so razmere dobre, ne rečem idealne, ampak
presenetljivo dobre. Naše misli naj bodo pozitivno usmerjene. Treba je pogledati čez planke,
videti, kako hudo je lahko v življenju ljudem in reči «hvala bogu«, dobro nam gre. Resda enim
bolj kot drugim. Nobenih zaslug nimamo, da smo se rodili ravno v tej krasni deželi. Kritizirati in
pametovati je najlažje, sodelovati in se žrtvovati za skupno dobro, zahteva malo več časa,
energije in dobre volje. Prinese pa tudi zadovoljstvo po skupnih uspehih, občutek smisla v
življenju, občutek samozavesti, da se da, če se seveda hoče. Vsak je lahko sprememba v svetu.
Začnimo pri sebi, to je tisto, kar moramo in zmoremo storiti in ni lahka naloga.
Glasilo, ki je pred vami, je tudi tokrat napisalo veliko rok in o njem razmišljalo več glav. Iskreno
se zahvaljujem vsem, ki si vzamete čas, pomagate pri oblikovanju, da smo seznanjeni o
različnih informacijah in dogodkih. Vsi skupaj si želimo še več prispevkov, kroženja idej in
informacij v prihodnje, predvsem pa več družabnega življenja v kraju, ki je trenutno malo
obstalo zaradi pandemije. Vabljeni, da sodelujete na različne načine, da lahko tako vsak po
svoje oživimo dogajanje v kraju. Skratka, vabljeni k sodelovanju na vseh področjih!
Želim vam lepe iztekajoče počitniške dni in korajžno v jesenske dni.
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.
UPORABA PARKIRIŠČ PRED PODRUŽNIČNO OSNOVNO ŠOLO ŠMARTNO V R. D.
Spoštovani krajani! Seznanjamo vas z odgovorom Mestne občine Celje, Oddelka za okolje in prostor
ter promet glede uporabe parkirnih mest pred POŠ Šmartno v Rožni dolini:
Predmetna parkirišča so na zemljišču s parcelno št. 408, k. o. Šmartno, ki je v celoti v lasti Mestne
občine Celje. Parkirišča se smatrajo kot javna prometna površina, na katerih je dovoljena uporaba
vsem pod enakimi pogoji. Na njej ni nobenega najema ali rezervacije, zato morajo uporabniki
parkirnih mest (šola, stanovalci, obiskovalci cerkve, doma krajanov), le-ta uporabljati skladno z
razpoložljivostjo. Če so zasedena, morajo uporabniki poiskati druga prosta parkirna mesta, katerih je
sedaj dovolj na makadamskem delu ob cerkvi oz. na vzhodni strani doma krajanov.
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 2020.
Izkažimo čast s prizadevanjem za skupnost in se zahvalimo za trud in požrtvovalnost posameznikov oz.
skupin.
Pisne predloge (z obrazložitvijo in utemeljitvijo) ter soglasje predlaganega kandidata za obdelavo
njegovih osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov!), ki ga najdete na naši
spletni strani https://ks-smartno.si/novice/, 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 s predlagateljevim podpisom in opremljen z žigom pravnega subjekta.

V posameznem letu se podeli največ štiri priznanja društvom oz. organizacijam in polnoletnim
krajanom, ter štiri priznanja mlajšim krajanom oz. njihovim skupinam.
ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV: najkasneje do srede, 30. septembra 2020!
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 popolne vloge s
podpisano splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, pregledala in jih posredovala v obravnavo
Svetu KS Šmartno v Rožni dolini.
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NAJEM PROSTOROV DOMA KRAJANOV
Krajane obveščamo, da imamo še proste termine za najem prostorov doma krajanov (dvorane, avle).
Zainteresirane vabimo, da nas kontaktirajo preko e-pošte: smartno@celje.si ali tel. št. 051 348 400,
kjer bodo prejeli vse potrebne informacije. Cenik in ostala dokumentacija, vezana na najem prostorov,
je na vpogled na spletni strani KS Šmartno v R. d. https://ks-smartno.si/dokumentacija/
ČISTILNA AKCIJA 2020
Župani mestnih občin so se na videokonferenčnem sestanku Skupščine Združenja mestnih občin
Slovenije (ZMOS) dogovorili, da bo v vseh mestnih občinah potekala akcija čiščenja okolja.

Tudi v našem kraju je v sredo, 29. aprila 2020, potekala čistilna akcija in s tem smo obeležili svetovni
dan Zemlje, ki ga obeležujemo že 50 let in je letos posvečen podnebnim ukrepom.
Zbirno mesto je bilo pred Domom krajanov Šmartno, kjer smo se razdelili v pare in zagotovili varnost
ljudi v sled pandemije. Vsak udeleženec je lahko prejel zaščitno masko, plastične rokavice in PVC
vrečke za zbiranje odpadkov. Veseli nas, da se vsako leto zbere večje število krajanov. Da bo narava
ostala čista in nas še dolgo navduševala v svoji lepoti, se zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki ste se
udeležili čistilne akcije. HVALA, ker vam ni vseeno za naš kraj! Zahvalo za tako številno udeležbo smo
prejeli tudi s strani MOC, saj se nam je telefonsko zahvalila podžupanja ga. Breda Arnšek.
Letos je bilo pobranih nekaj manj smeti kot prejšnje leto. Takšen rezultat je razveseljiv, saj se na ta
način kažejo pozitivni učinki vsakoletnega vztrajanja pri organizaciji akcije.
Se vidimo naslednje leto... Vsak od nas je odgovoren za čisto in urejeno okolje!

Vse kar potrebuje svet, so dobri zgledi.
Svet potrebuje ljudi, ki so zmožni živeti svoje
sanje in se boriti za svoje ideje!
Valkire
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OBVESTILO VO-KA
Krajani zaselkov Zlaka in Šentjungert bodo do konca poletja dobili nov vodovod, na katerega se bo lahko

priključilo deset objektov, ki imajo lastna zajetja ali kapnico, ter tudi objekti, ki so sicer priključeni na vodohran
Šmartno v Rožni dolini, a imajo probleme z oskrbovalnim tlakom in zato sedaj potrebujejo tlačne črpalke.
Po zaključku naložbe Mestne občine Celje, v vrednosti 400.000 EUR, bo sledila še pridobitev uporabnega
dovoljenja in ta bo omogočila tudi začetek pridobivanja soglasij za gradnjo individualnih priključkov. Občani, ki
se bodo želeli priključiti na nov vodovod naj po zaključku del, predvidoma jeseni, pokličejo na telefonsko
številko +386 (3) 42 50 300 ali pošljejo sporočilo na info@vo-ka-celje.si in uslužbenci JP Vodovod-kanalizacija,
d.o.o jim bodo posredovali napotke v zvezi s priključitvijo na javni vodovod.
OBVESTILO UPORABNIKOM IN OBISKOVALCEM DOMA KRAJANOV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Spoštovani uporabniki oz. obiskovalci Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini! Prosimo vas, da si ob vstopu v
prostore doma krajanov razkužite roke in vstopate z zaščitno masko, držite medosebno razdaljo vsaj 1,5 m
oz. dosledno upoštevate splošne ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2, ki so
objavljeni na spletni strani:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
PRIJAVA OKVARE NA JAVNI RAZSVETLJAVI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE

Mestna občina Celje izvaja nadzor nad infrastrukturo javne razsvetljave in z njo povezanimi stroški s pomočjo
programske opreme E2 MANAGER Javna razsvetljava. Občani in obiskovalci mesta Celje lahko o okvarah na
javni razsvetljavi obveščate preko spletne aplikacije ali preko brezplačne aplikacije “Prijavi okvaro” na
pametnem telefonu.
Spletni portal »PRIJAVI OKVARO«: povezava občina Celje
Povezava za aplikacijo – sistem android: https://goo.gl/ph4N2c
Povezava za aplikacijo – sistem iOS: https://itunes.apple.com/us/app/prijaviokvaro/id1190327655?mt=8
Program Javna razsvetljava je del platforme E2 MANAGER. Aplikacijo E2 MANAGER Stavbe za napredno
upravljanje stavb uporablja že preko 80 slovenskih občin. Več informacij najdete na povezavi
www.e2manager.com.
Lahko pa okvaro na javni razsvetljavi sporočite tudi na tel. št. 03 42 01 490, več na spletni strani:
https://www.elektrosignal.si/prijavi-okvaro-z-mobilno-aplikacijo/
*Do vseh povezav lahko dostopate preko naše spletne strani ali Facebook-a
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PROSTORSKI PORTAL MESTNE OBČINE CELJE
Seznanjamo vas, da lahko na spletni strani Mestne občine Celje: https://prostor.celje.si/
dostopate do prostorskega portala (zbirke interaktivnih zemljevidov s specifičnimi tematikami):
• Celebus, linije in postajališča,
• cestne zapore,
• parkirišča,
• zelene površine,
• celjski prostorski plan,
• prikaz stanja prostora,
• servis 48,
• lokacije defibrilatorjev (AED enot).

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE
OBČINE CELJE V LETU 2020
Obveščamo vas, da je na spletni strani https://moc.celje.si/javna-narocila?start=4 objavljen javni
razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprava na območju MOC. Rok za oddajo vlog:
25.9.2020.
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur
glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s
priporočeno pošiljko.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti
»OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2020
…« in nazivom ter naslovom vlagatelja.
Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno
občino Celje najkasneje do 13.11.2020. Poročilo o opravljenih meritvah pa predložiti v roku 3-9
mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana
v letu 2020.

Odpiranje vlog ne bo javno.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.
Svet KS Šmartno v Rožni dolini
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PGD Šmartno v R. d.
V letošnjem letu je bilo v Sloveniji in tudi v okolici Šmartnega v Rožni dolini precej naravnih in drugih
nesreč, ki so zahtevale takšno ali drugačno pomoč različnih služb kot so: medicinska pomoč,
veterinarska pomoč, pomoč gorskih / jamarskih reševalcev, policije in seveda pomoč gasilcev.
Prosimo, da vedno ko pride do dogodka, kjer si ne morete sami pomagati, pokličete številko 112. Tam
so zaposleni ljudje, ki vedo kako pomagati in bodo obvestili dotično službo, ki bo v najkrajšem času
pomagala, tudi v primerih ko prostovoljni gasilci ne moremo ali ne znamo pomagati.
Ne pozabite, ko kličete številko 112, bodite čim bolj natančni pri opisu dogodka. Navedite sledeče
podatke:
• KDO kliče,
• KJE se je zgodilo,
• KAJ se je zgodilo,
• KDAJ se je zgodilo,
• ŠTEVILO ponesrečencev in VRSTO poškodbe.
Še posebej prosimo, da pri klicu sporočite čim bolj natančno lokacijo nesreče. Pogosto so podatki o
lokaciji premalo natančni, gasilci pa zaradi POMANJKLJIVIH INFORMACIJ iščemo kraj dogodka na
napačnem mestu in izgubljamo dragocene minute. Prosimo vas, da nekdo od domačih ali sosedje,
počaka ob cestišču in pravilno usmeri intervencijsko vozilo na kraj dogodka. Le z natančnim opisom in
krajem dogodka in medsebojnim sodelovanjem bomo uspešno opravljali naloge zaščite in reševanja
ljudi, živali in premoženja.
Na pomoč!
Poveljnik PGD Šmartno v R.d.
Kovač Matjaž g.č.I. st.

Planinci
Planinska sekcija Šmartno v R.d. v letošnjem letu ne načrtuje-planira nobenega pohoda zaradi
situacije COVID-19. Zelo velik logistični zalogaj je organizirati prevoz in potem še nočitev po navodilih,
oziroma kriterijih NIJZ. Organizirajte si enodnevne družinske izlete in upoštevajte navodila, preverite
tudi odprtost koč. V upanju, da bo drugo leto drugače, vam želim VAREN KORAK!
Predsednik PS Šmarno v R.d.
Točaj Bojan
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DU Šmartno v R. d.
Lepo pozdravljeni, spoštovane članice - člani. Upam, da ste poletne mesece, kljub pojavu koronavirusa
(Covid-19), preživeli zdravi in kar se da lepo.
Zaradi navodil NIJZ je tudi našemu društvu težko planirati oz. organizirati kakršnokoli druženje ali
izlete oz. piknike. Zaradi upoštevanja preventivnih zaščitnih ukrepov vas OBVEŠČAMO, da bodo od 1.
9. 2020 dalje potekale uradne ure društva OB ČETRTKIH, med 9. in 11. uro! Hkrati se bodo
brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, izvajale 3. 9. in 5. 11. 2020 (dva četrtka), v
času uradnih ur. V primeru, da se bodo ukrepi v zvezi s Covid-19 sprostili, ima društvo v planu za
mesec:

SEPTEMBER: sobota, 19. 9. 2020 - jesenski popoldanski piknik (ogled Žičke kartuzije z gostijo na
Krošlovi kmetiji).
OKTOBER: nedelja, 11. 10. 2020, ob 14.30 srečanje in kostanjev piknik na kmetiji Razgoršek,
ter v soboto, 24. 10. 2020, ob 15. uri srečanje starejših krajanov (če bo to izvedljivo oz. v skladu z
navodili NIJZ).
Podrobnosti bodo objavljene naknadno, preko obvestil na spletni strani KS in Facebook, na oglasni
deski DU, preko poverjenikov in oznanil pri sveti maši, ob sobotah oz. nedeljah.
Andrej Pogladič,
predsednik DU

Vrtec Šmartno v R. d.
Srečanje ob zaključku šolskega leta.
Pohod na Kunigundo.
Bilo je nasmejano in polno lepih trenutkov, ki vedno znova pišejo spomine.
Vse dobro in uspešno otrokom, ki stopajo na pot šole.
Ostali otroci pa dobrodošli v vrtec v šolskem letu 2020/21.
Dogodivščin poln preostanek počitnic, želimo. In ostanite zdravi.
Katarina Marčič, Martina Gorišek, Suzana Videnšek, Sonja Zavšek
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Župnija Šmartno v R. d.
Za nami je čas počitnic in dopustov, pred nami pa so novi začetki in dogodki. Korona, ki je dosegla tudi
našo domovino, naše kraje, je zamajala celotno človeštvo. Ob koroni smo spoznali, kako zelo smo
ranljivi, povezani med seboj in odvisni drug od drugega. Korona je zaznamovala vse najpomembnejše
dogodke letošnjega leta. Močno je prizadela tudi verno občestvo. Skoraj dva meseca ni bila dovoljena
udeležba vernikov pri sveti maši. V karanteni smo obhajali najpomembnejše dogodke Cerkvenega
leta. Tudi največji krščanski praznik Veliko noč, smo praznovali le v krogu družine. Odpovedati smo se
morali prazniku svete birme, prvega svetega obhajila, odpadle so številne poroke in krsti. Tudi pogrebi
so potekali v najožjem družinskem krogu, brez udeležbe svojcev pri sveti maši. Ob ponovni
»sprostitvi« smo se morali navaditi na nove oblike navzočnosti pri bogoslužjih, ki zahtevajo
razkuževanje rok, nošenje mask in varnostno razdaljo. SP pravi: »Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore
k dobremu.« Tudi nas ta preizkušnja ni oddaljila od Boga, temveč nas je še bolj utrdila v veri in
medsebojni ljubezni. Hvala vsem dobrotnikom naše župnijske cerkve, vsem, ki jo vzdržujete, čistite,
krasite in bogatite s sodelovanjem pri bogoslužju. Hvala vsem, ki skrbite za našo skupno duhovno
mater, da je njena zunanja podoba vedno čista in urejena, njena notranja podoba pa goreča v
ljubezni, edinosti in medsebojni povezanosti. Vabim tiste, ki imate doma bolne, ostarele, onemogle,
da jim enkrat na leto omogočite obisk duhovnika.
Pred nami je kar nekaj pomembnih dogodkov, ki bodo zaznamovali življenje v naši župniji in našem
kraju. Čeprav imamo v cerkvi vsak teden nova oznanila, ki jih redno objavljamo tudi na spletni strani
župnije Šmartno, bom na kratko predstavil glavne dogodke.
V nedeljo, 20. septembra 2020, ob 10. uri bo v naši župniji podelitev zakramenta svete birme.
Birmovalec bo škof dr. Stanislav Lipovšek. V sredo, 16. septembra, ob 19. uri bo srečanje birmovalca z
birmanci, starši, botri in župnijskim občestvom. Ob 19.30 bo g. škof daroval sveto mašo. V nedeljo, 1.
novembra bomo obhajali praznik Vseh svetih. Sveti maši bosta ob 9. in ob 14. uri. Ob 14.45 bo na
pokopališču molitev za rajne in blagoslov grobov. V nedeljo, 8. novembra bomo obhajali zahvalno
nedeljo. Vabim vse ljudi dobre volje, da prinesete čim več pridelkov zemlje za okrasitev in blagoslov. V
nedeljo, 15. novembra, ob 10. uri bomo obhajali Martinovo nedeljo, za našo župnijo lepo nedeljo,
žegnanje. Tokratno slovesnost bo vodil domačin, g. Niko Marovt, ki bo ta dan z nami obhajal ZLATO
MAŠO – 50 let duhovništva.
Vlom v naše župnišče: V noči s četrtka, 25. junija na petek, 26. junija 2020 je skupina neznancev
vlomila v župnišče v Šmartnem. Če bi kdo kar koli izvedel o storilcih, naj to sporoči na policijo
(telefonska številka 113 oz. anonimna številka 080-1200) ali v župnišče. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem g. Vikiju Krajncu, ki je nudil pomoč pri odpravi škode po vlomu.
Janko Ivančič,
župnik

8

KUD Šmartno v R. d.
Folklorna skupina KUD Šmartno v Rožni dolini vabi na prireditev
»PRAV LUŠTNO JE RES NA DEŽELI«,
ki bo v nedeljo, 13. septembra 2020, 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. V primeru slabega vremena prireditev
odpade.
VABLJENI!

Oglas
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ŽIVALI OPOZARJAM NA SVOJO PRISOTNOST,
VENDAR JIH PRI TEMNE VZNEMIRJAM.

PARKIRAM NA PARKIRIŠČIH.
Vozilo ustavljam in parkiram tako, da ne oviram dru-

Z govorjenjem živali opozarjam na svojo prisotnost,

gih. Tudi če sem trenutno sam, zagotovim

da se lahko umaknejo. Živalim se ne približu-

prehodnost stranskih vlak in poti ter

jem in jih ne hranim. Psaimam
pod nadzorom. Ne

omogočim parkiranje tudidrugim.

povzročam nepotrebnega hrupa in
spoštujem pravico do
miru v naravi.

SPOŠTUJEM LASTNINO.
TUJA LAST NI MOJA PRAVICA.
Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in gozdarska de-

SEM ZGLEDDRUGIM.
S spoštljivim odnosom do narave, s širjenjem nara-

javnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljam zemljišč ali nabiram

vovarstvene zavesti in s podporoorganizacijam, ki

pridelkov, kot so sadje, kmetijski pridelki ali drva. Prav tako ne upo-

Slovenija leži na stiku med alpsko, sredozemsko in celinsko regijo
Evrope, zato je njena narava raznolika in lepa. S sistemskim varstvom

gim. Ravnam v skladu s pravili in zakoni ohranjanja na-

in izvajanjem številnih aktivnosti želimo zagotoviti, da bi sedanje ge-

rave ter o morebitnih kršitvahobvestim pristojne organe.

rabljam lovskih opazovalnic in drugih zgradb.

se ukvarjajo z ohranjanjem narave, sem zgled dru-

neracije, ki živijo na tem prostoru, izboljšale svoj odnos do narave in

Vrata ograd pašnikov zapiram za seboj.

jo posledično ohranjale. Več kot tri četrtine zemljišč je v zasebni lasti,
a je vsem dovoljen spoštljiv obisk gozdov, rek, gora in morja ter uporaba poti. Podajanje v naravo na oddih in rekreacijo ima na območju
Slovenije dolgo tradicijo, za dober zgled pa skrbi vrsta organizacij.
Obiskovanje narave in uživanje njenih dobrobiti je vse bolj priljubljeno.
Domačim se pridružujejo tuji obiskovalci, prav tako se povečuje ponudba
za tiste,ki aktivno preživljajo svojprosti čas v naravi. Da bi naravo in njene
dobrobiti ohranilizanas inprihodnjerodove,se jetreba močnopotruditi.
Zapisani kodeks predstavlja usmeritve, ki spoštujejo zakonodajo ter
temeljijo na tradiciji in ravnanjih, izoblikovanih skozi čas. Usmeritve
so zapisane splošno in poljudno, tako da jih lahko uporablja vsak.

SPOŠTUJEM SEBE.
POZNAM SVOJE ZMOŽNOSTI IN JIH
UPOŠTEVAM.

NE HODIM PO KMETIJSKIH
POVRŠINAH.
Ne hodim po travnikih, njivah, vinogradih,
sadovnjakih inblizu čebelnjakov.

Obisknaravenačrtujeminprilagajamtrenutnimvremenskim pogojem, svojemu znanju, zmožnostim in sposob-

IZOGIBAM SEDELOVIŠČEM.

nostim. Izvedem ga tako, da bom v njem užival inhkrati
spoštoval naravo in njene prebivalce. Poskrbim za svojo

Izognem se deloviščem na kmetijskih in

varnost in varnostdrugih.

varnost sebein drugih. Na morju ne plujem

gozdarskih površinah ter tako poskrbim za
v bližini ribogojnic,gojilnic školjk in ribiških ladij med delom.

SEM USTREZNO
OPREMLJEN.
Imam ustrezno obutev, obleko inostalo
opremo za načrtovani obisk narave ter
dovolj hrane in pijače z nekaj rezerve.

NARAVO OBISKUJEM, KER JETO
DOBRO ZAME.

SPOŠTUJEM NARAVO.
NE PUŠČAM SLEDI.

Naravo obiskujem, ker je to dobro za moje zdravje in
dobro počutje. Obisk narave in rekreacija v njej krepita
telo in duha. Ko sem na obisku v naravi, spoznavam
sebe in naravo ter se od nje učim.

Odpadke, tudi biološke in še posebej nevarne, odnesem s seboj in odložim v za to namenjene smetnjake ali na urejeno zbirališče. Nikoli jih
ne puščam ali odlagam v naravo. Kurim le
na ustrezno pripravljenih kuriščihin ogenj

SPOŠTUJEM LOKALNO
SKUPNOST.
SPOZNAVAM IN UPOŠTEVAM LOKALNEOBIČAJE.
Pri svojem obisku spoznavam lokalne

SPOŠTUJEM DRUGE.

pred odhodom popolnoma pogasim
ter pospravim. V času velike požar
ne ogroženosti upoštevam prepo

običaje, jih spoštujem inupoštevam.

SPOZNAVAM IN UPORABLJAM LOKALNA IMENA.

POZDRAVLJAM.
Običajje,dasevnaravipozdravljamo.Pozdravje

ved in ognja sploh ne zanetim.

priložnost za komunikacijo z domačini in med-

Kulturna krajina, ki jo obiskujem,je rezultat tradicionalne rabe prostora, kar se

sebojnoizmenjavoinformacijmedobiskovalci.

odraža tudi v imenih krajev in območij. Prispevam k ohranjanju poime-

HODIM POPOTEH.

novanj in razumevanju krajine, tako

Po poteh hodim zaradi zmanjšanega vpli -

da jih spoznavam in uporabljam.

va na naravo in svoje varnosti. Z motorni mi vozili in kolesi se vozim po zanje na-

DAJEM PREDNOSTŠIBKEJŠIM.

menjenih cestah in poteh ter pri tem

Na poteh dajem prednost šibkejšim od sebe. V zavetiščih dajem pred-

upoštevam omejitve in prepoved vožnje

nost tistim, ki zavetje bolj potrebujejo. V prometu in na večnamenskih

v naravnem okolju ter na zasebnih zemljiščih.

poteh ima prednost pešec pred kolesarjem in motornimi vozili, kolesarpred
motornimi vozili. Na vodi imajo plavalci

SPOZNAVAM NARAVO IN PRISPEVAM K
NJENEMU OHRANJANJU.

in potapljači prednost pred plovili, pre-

Pozanimam se o naravnih vrednotah tervarovanih in zavarovanih območjih, pravila upoštevam pri obisku v naravi. Rastline in živali samo

mu, manjše plovilo se umakne večjemu.

opazujem in jih ne poškodujem, vznemirjam ali vzamem iz njihovega
naravnega okolja. Rastline, gobe, gozdne plodove in mah nabiram,
kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v skladu s pravili. Ne
vstopam v gozdne rezervate in mirne cone v gozdovih
in zavarovanih območjih. Sploh pa ne posegam v brlo
ge, gnezda, gnezdišča, krmišča in zavarovana območja

mikajoče se plovilo se umakne stoječe-

SKRBIM ZAVARNOST.
S svojim znanjem, védenjem in spremljanjem razmer ostalim pomagam po svojih zmožnostih, ne da bi ogrožal svojo varnost.V primeru nesreče pokličem 112 in sledim
navodilom.

na morju. V naravo ne izpuščam hišnih ljubljenčkov in
rastlin ter tujerodnih in invazivnih živali in rastlin, niti jih
ne prenašam z enega na drug kraj.

VIR: Zveza tabornikov Slovenije in drugi (2018). Kodeks „Obisk v naravi“. Dostopno prek: https://www.pzs.si/javno/javno/Obisk-v-naravi-SLO-zlozenka-splet.pdf

10

KUPUJEM LOKALNO.
Lokalno skupnost podpiramtako,
da kupujem lokalne izdelke in
uporabljam lokalne storitve.
Na tak način pomagam tudi
pri ohranjanju krajine in
narave.

Pregled dogodkov v KS Šmartno v R. d.

SEPTEMBER
3.

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

9:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

13.

Predstava „PRAV LUŠTNO JE RES NA DEŽELI“ – pred domom krajanov

15:00

KUD Šmartno v R. d.

16.

Srečanje birmovalca z birmanci, starši, botri in župnijskim občestvom

19:00

Župnija Šmartno v R. d.

18.

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom

19:00

PGD Šmartno v R. d.

19.

Jesenski popoldanski piknik

20.

Sveta Birma

10:00

30.

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Župnija Šmartno v R. d.

Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj KS
Krajevna skupnost Šmartno v R. d.

OKTOBER
11.

Kostanjev piknik

14:30

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

16.

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom

19:00

PGD Šmartno v R. d.

24.

Srečanje starejših krajanov

15:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

NOVEMBER
1.
14:45

5.
9:00

8.

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

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Zahvalna nedelja

9:00

Župnija Šmartno v R. d.

14.

Krajevni praznik

15.

Martinova nedelja . „lepa“ nedelja

10:00

Župnija Šmartno v R. d.

20.

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom

18:00

PGD Šmartno v R. d.

29.

Prva adventna nedelja

Če veliko majhnih ljudi,
na veliko majhnih krajih
stori veliko majhnih stvari,
se bo svet zagotovo spremenil.
afriški pregovor

