Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 850 izvodih) – Brezplačno
Poštnina plačana pri pošti 3201, december 2021

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Obdobje, ki je za nami, je pretreslo marsikoga in spremenilo način dela in življenja mnogim. Skozi celo življenje
se spogledujemo s spremembami, z izgubami, z novimi začetki. Včasih jih skrbno načrtujemo, drugič nas
presenetijo, ko smo najmanj pričakovali. A z vsem tem pride tudi svež veter, nove priložnosti in napredek.
Obenem se spopadamo s skrbmi, strahovi, kajti po navadi moramo iz rok spustiti vse, kar je poznanega,
preizkušenega, čeprav morda ne najbolj učinkovitega, a vendar nam rutina pomeni domačnost, poznane
situacije. Pred neznanim nas je vedno strah, nimamo kontrole nad situacijami, tveganji. Porajajo se dvomi v
lastne odločitve in dostikrat je treba zbrati mnogo poguma in zaviti iz stare poti proti novim izzivom.
Tudi v življenju društev Krajevne skupnosti Šmartno v R. d. se je dogajalo in se dogaja. Svoj mandat v krajevni
organizaciji Rdečega križa je zaključila Marija Trobec. Dolga leta je bila zavzeta in predana delu, za kar ji
izrekam iskreno zahvalo. Na njeno mesto prihaja nova moč Marta Rataj. Želim ji veliko dobre volje in lepega
sodelovanja. Svoj mandat funkcije predsednika v društvu upokojencev je zaključil Andrej Pogladič, v tej
funkciji nadaljuje Matevž Žugelj. Prav tako gre zahvala Andreju Pogladiču za uspešno sodelovanje in Matevžu
Žuglju dobre želje za popotnico v bodoče.
Prihajajo prazniki, prihaja novo leto. Ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost. Vzemimo vse kar prihaja in
poskusimo iz tega narediti nekaj boljšega. Sr(e)čno!
Nataša Dimec
predsednica
sveta KS

Ilustratorka: Lara B.

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.
PODELITEV PRIZNANJ KS ZA LETO 2020
Spoštovani krajani!
V začetku septembra letošnjega leta smo dobitnikom podelili priznanja KS za leto 2020. Zaradi
epidemioloških razmer smo prireditev izvedli v manjši zasedbi. Priznanja so podelili podžupan MOC
Vladimir Ljubek, predsednica sveta KS Nataša Dimec in predsednica Komisije za podelitev priznanj
Barbara Ramšak. Dogodka so se poleg dobitnikov priznanj udeležili tudi njihovi predlagatelji,
predstavnica MOC Oddelka za okolje in prostor ter komunalo Ana Trunkl, župnik Janko Ivančič,
predstavnici POŠ in Vrtca Mavrica ter člani sveta KS.
Za izvedbo krajšega kulturnega programa se zahvaljujemo Darji Brežnik, Nastji Borinc in za
povezovanje programa Maji Motoh Žnidar.
Velikokrat premalo izrazimo našo hvaležnost ljudem, ki se
nesebično razdajajo za druge.
»Sočloveku moraš nameniti čas – tudi če gre za malenkosti,
narediti kaj za drugega – nekaj, za kar ne prejmeš nobenega
plačila, temveč ti je samo v čast, da si lahko to storil.«
Dobitnikom priznanj čestitamo!
Od leve proti desni: Barbara Ramšak, Nataša Dimec, predstavnik Lovske družine Kajuh
Šmartno v R. d. - Bojan Stožir, Damjan Juh, Martin Vozlič, Marjana Krajnc, Štefanija König, Lana Apotekar, podžupan Vladimir Ljubek.

POVZETEK DELOVANJA SVETA KS V LETU 2020 - 2021
Za nami so tri leta sodelovanja, dela, uspehov, truda, druženja, veselja…vsega po malem. Vsak zase
čuti, česa je bilo zanj največ. Upam, da bi vsi izbrali kaj pozitivnega, spodbudnega, kljub temu, da nam
morda čas ni bil najbolj naklonjen.
Življenje nam vsak dan ponuja nove izzive, moramo se soočati s spremembami, sprememb pa nihče
ne mara. Le tisti, ki je dovolj pogumen in drzen, ter primerno motiviran ve, da v coni udobja ne rastejo
rožice, da postopanje na mestu ne prinaša samopotrditve, ne samozavesti in ne bogastva.
Ob tej priložnosti želim poudariti tisto, kar smo naredili v minulem dvoletnem obdobju. O delu se je
veliko govorilo in tudi opozarjalo se je na napake. Kar je prav, saj nam to daje nov zagon in vnemo, da
morebitne napake popravimo, da stvari, ki jih počnemo, napravimo še boljše in uspešnejše. Bilo je
uspešno in dovolite, da se na kratko ozrem na dosežke.
Dokončana je izgradnja javnega vodovoda Zlaka –
Šentjungert. Trenutno je to najpomembnejši projekt, tako v
finančnem smislu kot sicer, saj je oskrba z vodo za vsakega
človeka primarnega pomena. Pridobile so se vse odstopne
izjave zemljišč in dokumentacija za izgradnjo javnega
vodovoda Rupe – Jezerce. Zgrajen je bil nov most v
Pepelnem, saniran plaz na lokalni cesti Brezova – Vojnik,
asfaltiran je bil del cestišča na Zlaki, odsek ceste Gorica –
Šentjungert, delno ceste Gorica pri Šmartnem – Žolnir –
Rebec. Izvedla se je tudi preplastitev ceste Brezova in ceste
Gorica pri Šmartnem – Lopata.
Sprotno so se izvajala nujna vzdrževalna dela. V sodelovanju z MOC in Celjsko Škofijo je prišlo do
odkupa zemljišča na pokopališču.
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V mesecu septembru se je uredilo odvodnjavanje meteorne vode z
osrednje pešpoti na pokopališču. Na novo so se položili robniki in
asfaltirala se je glavna pot. Ob poti so se postavile klopi in namestila
se je ambientalna osvetlitev. Okvirna cena projekta je znašala 65.000
EUR. Investicijo je v celoti krila Mestna Občina Celje iz proračunskih
sredstev. Pridobili so se vsi načrti in dokumentacija za rekonstrukcijo
mrliške vežice in okolice. Prenova se bo izvršila v prihodnjih letih.
Ravno tako smo izvedli večja vzdrževalna dela v domu krajanov.
Objekt smo v celoti prepleskali in nabavili potrebno opremo za
obratovanje objekta. V mesecu oktobru je bila izvedena sanacija
oken in vseh lesenih površin na zunanji strani doma. Dela so bila
nujno potrebna. Obnovila so se igrala na šolskem igrišču. Otrokom, ki
obiskujejo Podružnično osnovno šolo Šmartno v R. d., smo s
položitvijo betonskih plošč iz južne strani izboljšali dostop do šole.
Potekajo tudi dogovori za ureditev vaškega jedra in ureditev igral za
naše najmlajše.
Seveda ni možno našteti vsega, kar se je do sedaj izvedlo in kaj je še predvideno za prihodnja
proračunska obdobja.
Za večino realiziranih projektov smo hvaležni MOC in koncesionarju občinskih cest Javnemu podjetju
Vodovod – Kanalizacije. Za sodelovanje in za uspešno izvedene projekte se jim iskreno zahvaljujemo.
Nataša Dimec,
predsednica sveta KS
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – ZAHVALA

V okviru vseh protikoronskih ukrepov smo v kraju speljali spomladansko čistilno akcijo, ki se jo je
udeležilo 55 krajanov, med njimi je bilo tudi nekaj otrok. Pobrali smo 460 kg odpadkov.
Akcija je bila nujno potrebna. Vidi se, da je korona povečala število
pohodnikov in sprehajalcev, ki puščajo za sabo smeti. Ko hodite po
naravi, naj bodo sledi vaših korakov, vse kar ostane za vami.
Ob uspešno izpeljani čistilni akciji se iskreno zahvaljujemo vsem
udeležencem.
Naš kraj je lepši. Čuvajmo ga.

ZLATA VRTICA IN METLA ZA LETO 2020
Sodelovali smo v akciji Zlata vrtnica in metla 2020, ki jo že 51. leto organizira Turistično in kulturno
društvo Celje. Priznanja so v letu 2021 prejeli tudi naši krajani. V kategoriji javni objekti je priznanje
prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno v Rožni dolini in v kategoriji individualni objekti Marija
Dimec iz Brezove. Bronasto priznanje je prejela Marija Čuk iz Gorice pri Šmartnem. Vsem dobitnikom
iskreno čestitamo.
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KREATIVNE POČITNICE V KS ŠMARTNO
V mesecu juliju je Mladinski center Celje izvedel
brezplačne likovne in ustvarjalne delavnice ter športne in
družabne igre za otoke. Delavnice so potekale v domu
krajanov in na prostem. Z obiskom smo bili zelo
zadovoljni, saj se jih je udeležilo petnajst otrok. Za
sodelovanje se zahvaljujemo Mladinskemu centru Celje.
Posebna zahvala krajanki Nini Kugler, ki je bila
prostovoljno pripravljena sodelovati in pomagati pri
organizaciji.

NOGOMETNI TURNIR
Tako kot vsako leto je tudi letos v mesecu avgustu potekal nogometni turnir na Korošici. Ekipa
Šmartno mladi so osvojili tretje mesto in ekipa Šmartno veterani peto mesto. Vsem udeležencem
čestitamo za dosežen uspeh.

ZAHVALA
Spoštovani obiskovalci doma krajanov, od sedaj naprej vas pri vstopu v dom pričakuje lesena
skulptura Ostržek, ki vam je zagotovo poznan po dolgem nosu. Z njim se lahko otroci tudi
fotografirate.
Omenjeni pravljični junak je avtorsko delo našega krajana Ilije Kelavića iz
Brezove, ki je že večkrat doniral svoja dela in dokazal, da je v sklopu
raznih krajevnih prireditev vedno pripravljen sodelovati s svojimi
umetninami. Za njegovo nesebično pomoč in donatorstvo se mu iskreno
zahvaljujemo. Na njegovi nadaljnji umetniški poti mu želimo še veliko
uspehov.
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NEPRAVILNO ODLAGANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH
IN NA POKOPALIŠČU ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Že dlje časa ugotavljamo, da posamezni krajani nepravilno odlagate komunalne odpadke na ekoloških
otokih. Eden izmed takšnih otokov je v Pepelnem, na križišču cest Rupe, Pepelno, Jezerce. Večina
sokrajanov si želi urejenega okolja in čiste narave.

Zavedajmo se, da s tem, če odvržemo odpadke na mesta, ki tja ne sodijo, kršimo Odlok o načinu
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni
občini Celje - 35. in 36. člen odloka (Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011). Za tovrstna
dejanja ste v skladu s 47. členom omenjenega odloka lahko sankcionirani (z globo 100,00 EUR
fizična oseba in z globo 1.000,00 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik).
Zato uporabnike prosimo, da dosledno ločujete odpadke in jih odlagate v označene zabojnike. Okolica
ekološkega otoka ni javno smetišče. Prav tako so določeni odpadki zdravju škodljivi. Morebitne kršitve
lahko prijavite medobčinskemu inšpektoratu na tel. št. inšpektorata 03 42 65 830 ali e-mail:
inspektorat@celje.si

V zadnjem času opažamo, da posamezniki v kontejner pred vežico pri pokopališču odlagajo razne
kosovne in gospodinjske odpadke, ki v zabojnik ne sodijo. To vsekakor ni dovoljeno, niti ni korektno
do najemnikov grobov pokopališča. Iz prihodkov grobnin pokrivamo namreč tudi stroške odvoza
pokopaliških odpadkov. Zato bomo s poostrenim video nadzorom preverjali odlaganje odpadkov.
SKRB ZA OKOLJE NAJ BO PRIORITETA VSEH NAS!
Svet KS Šmartno v Rožni dolini

Društvo invalidov Erika
Spoštovani krajani,
vabimo vas na sedem dnevni oddih v Stubičke Toplice na Hrvaško, v Hotel Matija Gubca.
Cena po osebi znaša 290,00 EUR in vključuje polpenzion v dvoposteljnih sobah, neomejeno kopanje,
savne, dve polurni masaži in avtobusni prevoz.
Podrobnejše informacije: Edo VODEB, tel. 041 425 500.
Edo Vodeb
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KORK Šmartno v R. d.
V letošnjem letu je KORK Šmartno v R. d. delovala v omejenih razmerah. Kljub temu smo imeli
sestanek v mesecu maju in v mesecu juniju, ko smo izvolili novi odbor.
Zahvalile smo se naši dosedanji predsednici Mariji
Trobec za dolgoletno vodenje KORK. S svojo
dobrosrčnostjo, čutom do sočloveka in znanjem je
Marija veliko prispevala v našem in širšem okolju.
Z delovanjem v KORK je je Marija začela leta 1998.
Vlogo predsednice je prevzela leta 1999 in jo
uspešno vodilo do letos. Gospa Marija, HVALA
VAM in verjamemo, da se nam še boste kdaj
pridružili s koristnimi nasveti.
Želimo, da bomo tudi v bodoče uspešno delovali, skrbeli za starejše, bolne in za ljudi, ki se znajdejo
v finančni stiski. V letošnjem letu srečanje starejših krajanov ni bilo izvedljivo. Kljub temu smo
razdelili prehrambene pakete, izvedli obiske starejših in nudili denarno pomoč pri adaptaciji hiše.
Skupaj v sodelovanju z DU smo izvajali merjenje krvnega sladkorja in holesterola.
Verjamemo, da bodo v prihodnjem letu razmere dopuščale večje aktivnosti in druženja. V primeru
situacij, ki jih lahko rešimo skupaj, se obrnite na poverjenice, oziroma na predsednico KORK, Marto
Rataj, tel. 041 594 590.
Vsem krajanom želimo zdravja, lepe božične praznike in vse dobro v letu 2022.
NOVOLETNA
Nam leto je minilo, se marsikaj zgodilo,
bilo je dobro in slabo, želimo,
da v novem letu bolje bo,
da zdravi bi bili veseli,
veliko sreče in miru imeli.
(iz zbirke Šopek spominov Marije Trobec)
Marta Rataj,
Predsednica KORK Šmartno v R. d.

KOTIČEK IZ VRTCA – NOVOLETNE ŽELJE
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POŠ Šmartno v R. d.
SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI!
Šolsko leto je že dodobra zakorakalo v šolske prostore med učence, učenke in seveda nas, profesorice.
Zelo smo veseli in zadovoljni, da smo lahko do sedaj pouk in vse načrtovane dejavnosti izpeljali po
načrtu. Da nam ni bilo dolgčas in da smo se imeli lepo, bi vam radi predstavili v naslednjem prispevku.
V tem šolskem letu šolo obiskuje 61 učencev, ki so
razdeljeni v štiri oddelke: 1., 2. in 3. razred so
samostojni ter kombinirani 4. in 5. razred.
V prvih mesecih smo izvedli že dva športna dneva –
ATLETIKO in POHOD po okoliših poteh, ki smo ga
zaključili s sladkanjem s kostanjem, katerega nam je
prijazno pripravila naša Anita Matko.
Za nami je tudi že prvo tekmovanje – LOGIKA.

1. oktobra so nas obiskali šmartinski gasilci in skupaj z
njimi smo izvedli EVAKUACIJO. Po izvedeni evakuaciji so
nam predstavili še gasilski avto, opremo, učenci pa so
tudi gasili z aparatom in vodo. Izkušnja je bila zanimiva
in polna adrenalina. Hvala PGD za čudovit dopoldan.
Prvi teden v oktobru so četrtošolci odšli v PLANINSKO
ŠOLO V NARAVI. Domov so se vrnili nasmejani in
povedali, da so preživeli čudovit teden, poln dogodivščin in novega znanja. Tretješolci so obiskali
kmetijo Razgoršek, kjer so jih kot vedno lepo sprejeli, postregli in jim pripravili zanimive delavnice
(kuhanje mila, spletanje zapestnic,…). Hvala kmetiji Razgoršek za zanimiv in pester dopoldan.
V torek, 12. oktobra, smo v goste povabili Tomija Majcna, ki nam je predstavil različne inštrumente in
nanje seveda zaigral, mi pa smo ga spremljali s pesmijo in plesom. Zagotovo je tudi koga navdušil, da
postane profesionalni glasbenik kot je on sam.
Sledili so še TEHNIŠKI DNEVI na temo jeseni, KULTURNI DAN na temo TO SEM JAZ, prvošolce pa je
obiskal policist, ki je naše najmlajše pospremil po varni poti.
Pred odhodom na JESENSKE POČITNICE smo se spomnili še na naše preminule. Pred domom krajanov
smo pod vodstvom Vesne Sevšek Kolin izvedli KOMEMORACIJO.
Smo že v mesecu novembru in za njim prihaja najbolj prazničen december. Tudi letos vas žal ne bomo
mogli povabiti v dvorano na prireditev, zato bomo za vas ponovno pripravili spletno prireditev.
Vabljeni k ogledu.
V NEBO POGLEJTE IN ZASE ZVEZDICE PREŠTEJTE. ZA VAS 2022 ZVEZDIC NAJ ZAŽARI IN V VAŠ DOM
MIR, LJUBEZEN IN ZDRAVJE NASELI, VAM VSEM IZ SRCA ŽELIJO UČENCI IN UČITELJICE POŠ ŠMARTNO
V ROŽNI DOLINI.
Milanka Kralj,
vodja POŠ Šmartno v R.d.
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KOTIČEK IZ ŠOLE – NOVOLETNE ŽELJE
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Ilustratratorka: Julija
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Ilustratorka: Ula
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DU Šmartno v R. d.
Spoštovane članice, člani!
Zaradi epidemioloških razmer smo bili v letošnjem letu pri delu zelo omejeni. Kljub vsemu nam je
uspelo izvesti določene aktivnosti. V mesecu juniju smo imeli volilni občni zbor društva in izvolili nove
člane UO, NO in Častnega sodišča.
Upravni odbor sestavljajo: predsednik Matevž Žugelj, namestnika Andrej Pogladič in Janko Jezernik,
tajnica Simona Anderluh, blagajničarka Štefanija König. Poverjeniki po naseljih ostajajo isti, razen za
naselje Otemna je novi poverjenik Ivan - Janko Videnšek in za naselje spodnje Šmartno Alenka
Šmarčan. Ponovno imamo uradne ure ob sredah, med 9. in 11. uro v Domu krajanov Šmartno v R. d. V
društvu je trenutno evidentiranih 234 članov.
S KO RK in Patronažno službo ZD Celje smo v tem letu trikrat krat izvedli brezplačne meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola. Z ZD Celje, Centrom za krepitev zdravja smo imeli delavnico »Ali sem
fit«. Prav tako smo organizirali celodnevni izlet na Primorsko, nedeljsko popoldansko srečanje v
gostinskem lokalu v Šmartnem in kostanjev piknik na turistični kmetiji v Pepelnem.
Našim članom ob njihovih jubilejih čestitamo (60 in
70 let pošljemo voščilnico, za 80 in 90 let jih
obiščemo na domu in obdarimo).
V primeru smrti članov objavimo osmrtnico na Radiu
Celje in svojcem pošljemo žalno vizitko. Pokopa se
običajno udeleži tudi praporščak. PGD Šmartno smo
donirali 200,00 EUR za nabavo vozila GV1.

Hrastovlje-ogled romarske cerkve Sv. Trojica

Za prihodnje obdobje imamo planirane določene aktivnosti, katerih realizacija bo odvisna od
epidemioloških razmer. Ob koncu leta bomo obdarili naše starejše bolne in nepokretne člane. V
petek, 17. 12. 2021 želimo izvesti silvestrovanje pri Čolnarni MUZELJ. V januarju 2022 načrtujemo s
Centrom za krepitev zdravja pričetek delavnice »Gibam se«, ki bo predvidoma trajala 13 tednov (1x
tedensko/1 uro), ob sredah, med 9. in 10. uro v dvorani doma krajanov. Delavnica bo imela poudarek
na telesni drži, ravnotežju in koordinaciji, vajami za gibljivost, vajami za moč, aerobni vadbi s
pripomočki, počitku in regeneraciji. Srečanja bodo sestavljena iz kratkega predavanja na temo ter
praktičnega prikaza in izvedbe vaj. O vseh aktivnostih, ki bodo potekale v prihodnje, vas bomo
obveščali preko oglasne deske doma krajanov, facebook in spletne strani KS, oznanil pri sv. maši ter
poverjenikov.
Zaradi epidemioloških razmer smo se primorani prilagajati novemu načinu življenja. Da bi lahko
ponovno zaživeli normalno življenje, se več družili, udeleževali raznih ogledov kulturnih
znamenitosti…, prosimo vse naše člane, da se cepijo, da ostanemo zdravi mi in naši najbližji.
Leto 2021 se poslavlja, prihajajoče leto naj bo prepleteno z zdravjem, veseljem in osebnim
zadovoljstvom. Miren božič ter srečno 2022.

MATEVŽ ŽUGELJ, l. r.
Predsednik DU Šmartno v R. d.
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PGD Šmartno v R. d.
Spoštovane Šmartinčanke in Šmartinčani, podjetniki, dragi prijatelji gasilstva.
Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše prispevke ob nabavi novega gasilskega vozila in za vse, kar
dobrega storite za nas!
Hvala, da ste nam v teh časih, ki niso lahki, priskočili na pomoč. Z vašo srčnostjo in solidarnostjo lahko
nemoteno delujemo in se razvijamo. Ohranimo neomajnost in pogum!
ZAHVALA
V mesecu septembru smo uspeli izpeljati in prikazati društveno vajo na domačiji »Kačjek« v Rupah.
Hvala lastnikoma domačije, da sta nam omogočila prikaz izvedbe vaje.

PREGLED GASILNIKOV
V nedeljo, 9. januarja 2022, bomo med 9. in 11. uro v garaži gasilskega doma zbirali gasilske aparate gasilnike za pregled. Pregled in overjanje delovanja aparata bodo opravili na gasilski brigadi v Celju.
Nove gasilnike je treba pregledati po dveh letih, starejše pa vsako leto. Veljavnost uporabe preverite
na nalepki aparata. Že uporabljen gasilnik je potrebno napolniti in overiti. Veliko gasilnikov imate po
gospodinjstvih in v gospodarskih poslopjih, preverite njihovo skladnost z navodili, saj v trenutku
začetnega požara njihova uporaba pomeni rešitev.

Vsem krajankam in krajanom želimo srečno, zdravo,
uspešno in mirno NOVO LETO 2022.
Tudi v prihajajočem letu si želimo dobrega in
uspešnega sodelovanja.
PGD Šmartno v Rožni dolini
Ilustratorka: Sara
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Vrtec Šmartno v R. d.
TRAJNOSTNA MOBILNOST V ZGODNJEM OTROŠTVU
Mobilnost je možnost premikanja ljudi in je odvisna od razpoložljivih potovalnih načinov. Le ti se
začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu, ko otrok budno spremlja svoje starše in ponotranja
družinske navade. S svojim zgledom otroke spodbujamo k trajnostni mobilnosti. Pomembno je, da jim
omogočimo čim več gibanja tudi z načinom prihajanja in odhajanja iz vrtca.
Naša enota je v osrčju narave in raznolikih eko sistemov. Otroci z veseljem odhajajo na travnik ali v
gozd, ki je v naši neposredni bližini.
Pred igro BELI ZAJČEK smo otrokom prebrali zgodbo o belem zajčku. Otroci so zgodbi prisluhnili in jo
podoživljali preko različnih dejavnosti. Nato so otroci zajčka obrisali in ga izrezali. Mlajšim otrokom so
pri izdelavi pomagali starejši vrstniki. Sive zajčke smo prilepili na plakat.
In tako so bili sivi zajčki pripravljeni da iz dneva v dan postanejo bolj beli. Otroci so z veseljem prihajali
v vrtec na različne načine in spodbujali drug drugega. Eden izmed otrok se je nekajkrat v spremstvu
staršev pripeljal v vrtec s kolesom. Drugo deklico so starši od doma pospremili peš. Nekateri pa so
prihajali peš od trgovine. Z javnim prevozom ni prihajal nihče, saj so avtobusne povezave slabe. Manj
kot polovica otrok je v vrtec prihajala z avtomobilom, saj so precej oddaljeni in nimajo druge
možnosti.
Izvajali smo različne dejavnosti na temo trajnostne mobilnosti. Otroci so najprej iskali slike prevoznih
sredstev v različnih revijah in slikanicah. Ob tem so navdušeno komentirali, kako prihajajo v vrtec.
Spremljali smo njihov pogovor. Nato smo postavljali vprašanja kot so: „Kako bi še lahko prišel v vrtec?
Kaj meniš, zakaj je bolje, da v vrtec pridemo peš ali s kolesom? Ali meniš, da je bolje, da več
uporabljamo avtobus, vlak in zakaj? Kaj pri tem naredimo dobrega zase in za naravo?“
Odgovori so kar deževali. Otroci tik pred vstopom v šolo so povedali, da s takšnim načinom manj ali
pa nič ne onesnažujemo okolja, da smo bolj aktivni, se več gibljemo in je to dobro za naše telo. Le to
so otroci povezali z projektom Zdravje v vrtcu, ki ga izvajamo že vrsto let. Malo mlajši otroci so to
takoj povezali z zgodbico in dejali, da potem zajček postane bel. Otroci so z lastno aktivnostjo in
zavzetostjo motivirali tako svoje vrstnike kot tudi starše. Na to temo smo izdelali tudi plakat. Otrokom
smo pripravile nekaj sličic, ki so jih izrezali in pod njih napisali s čim bi si želeli prihajati v vrtec.
Otroci kraj že zelo dobro poznajo in se dobro orientirajo. Tokrat smo namenili pozornost ne samo
stavbam, ampak vsem stvarem, ki nas obdajajo. Kraj smo velikokrat prehodili in bili pozorni, kaj nam
na poti do vrtca predstavlja nevarnost in kako se lahko temu izognemo, kaj lahko naredimo, da bo pot
bolj varna.
Neposreden stik z okoljem je otrokom omogočal prostorsko predstavo, logično mišljenje, domišljijo,
motoriko, socialno vedenje, ravnanje in vedenje v prometu. Njihova motiviranost za prihode je bila
vedno bolj pogosta. Bili so notranje motivirani in k takšnemu ravnanju pritegnili še druge.
S projektom smo zavedanja o pomenu ohranjanja čiste narave in zdravja ljudi še bolj ozavestili, si
pridobili še več znanja in izkušenj, ki jih bomo z veseljem v vnašali v prakso in bodo tako postala del
nas.
Katarina Marčič, dipl. vzg.,
Vrtec Mavrica Vojnik,
Enota Šmartno v R. d.
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VOŠČILO KS
Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo,
ustvarjalno in polno lepih trenutkov.
Ob prihajajočih božičnih praznikih vam želimo obilo miru, sreče in veselja, v novem letu pa naj vas
spremljajo zdravje, dobra volja in zadovoljstvo.
Svet KS Šmartno v Rožni dolini

OGLAS
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MIKLAVŽEVANJE
Dragi otroci!
Bliža se najbolj pravljični mesec v letu.
Vabimo vas na ogled otroške gledališke predstave »POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM« v izvedbi
gledališča KU KUC iz Beltincev. Predstava bo v soboto, 4.12.2021, ob 16. uri pred Domom krajanov
Šmartno v Rožni dolini.
V kolikor bodo razmere dopuščale, nas bo obiskal sveti Miklavž in obdaril naše najmlajše krajane otroke s stalnim prebivališčem v naši KS, ki niso starejši od 10 let (vključno z letnikom 2011). Pri
tem bomo organizatorji strogo upoštevali vsa priporočila in navodila, ki bodo veljala na dan prireditve.
Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo, da nam prijavnico, ki je pogoj za udeležbo na
miklavževanju, oddate v poštni nabiralnik KS Šmartno v R. d. (nahaja se pri vhodu v dom krajanov).
Rok za oddajo prijav je najkasneje do ponedeljka, 29. novembra 2021. Po navedenem datumu
prijave žal ne bodo več možne.
V primeru poslabšanja epidemiološke situacije praznovanja ne bomo izvedli, vendar bodo otroci
darilo vsekakor prejeli. O načinu prejema darila vas bomo obvestili na dan prireditve preko spletne
strani KS Šmartno v R. d in facebooka. Vljudno vabljeni k prijavi!
Za praznično vzdušje bomo poskrbeli s prižigom lučk in glasbo. Naj bo to dan veselega pričakovanja.
Vsi obiskovalci od 12. leta dalje, ne pozabite na osebni dokument in dokazilo o izpolnjevanju PCT
pogoja. Obveza uporaba zaščitne maske. Držite se vseh ukrepov Vlade Republike Slovenije ter
Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje širjenja koronavirusa.
KS Šmartno v R. d. in KORK Šmartno v R. d.
PRIJAVNICA ZA MIKLAVŽEVANJE
Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika:___________________________________________,
naslov: ____________________________________________________________________________
prijavljam otroka:_______________________________________, rojen/a _____________________.
na miklavževanje, ki bo v soboto, 4.12.2021, ob 16. uri pred Domom krajanov Šmartno v R. d.
Dovoljujem, da KS Šmartno v Rožni dolini navedene osebne podatke uporabi za namen miklavževanja.
Prav tako izjavljam, da bom na prireditvi upošteval vsa navodila organizatorja ter se držal vseh
priporočil NIJZ. Prireditev bo organizator fotografiral, zato dovoljujem objavo fotografij v krajevnem
glasilu Šmartinčan in na facebook strani.
Datum:______________ Lastnoročni podpis starša oz. zakonitega zastopnika:__________________
V Krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato bomo vaše podatke in podatke otroka skrbno
varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list Evropske unije L 119, 4. 5. 2016) ter jih uporabili le za potrebe miklavževanja v letu 2021.
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