Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 1/2022, Poštnina plačana pri pošti 3201, september 2022

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Zakorakali smo v jesenski čas, ko pobiramo sadove svojega dela. Ta čas velja za obdobje
sprememb. Resno začenjamo novo šolsko leto, članom sveta KS se počasi izteka mandat.
Nabralo se je nekaj dogodkov, ki jih bomo na teh straneh omenili, se jih spomnili, morda
ovrednotili. Obenem se v mislih že tudi obračamo naprej v prihodnost, delamo plane. Želim se
dotakniti področij, ki se tičeta vsakega od nas.
Ob visokih temperaturah v poletju je po državi stanje vodne gladine rek, potokov, kot tudi
podtalnice izrazito padlo. Agencija Arso je pozivala k odgovornemu ravnanju s pitno vodo.
Poraba vode se je v zadnjih desetletjih izredno povečala. Skrb za vodo in okolje se začneta
doma. Se kdaj vprašate, koliko pripomorete k čistejšemu okolju, ali razumno ravnate z vodo?
S sodobnim načinom življenja okolico izredno onesnažujemo. Redno zapiranje pip med
ščetkanjem zob ali šamponiranjem las lahko dnevno pomeni kar nekaj prihranjenih litrov
vode. Da bodo v njej lahko uživali tudi naši vnuki in njihovi otroci, je treba začeti takoj. In
korak v pravo smer je najlažje narediti ravno doma.
Hvala prostovoljnim gasilcem, ki dajete svoj dragoceni prosti čas in vodo vozite v predele, kjer
jo primanjkuje.
Velika problematika je tudi odlaganja odpadkov v naravi. Odpadki so naša skrb, saj smo
njihovi povzročitelji. Brez zavedanja, da tisto, kar postavimo ali zlijemo na površino, slej ko
prej tudi spijemo v kozarcu pitne vode. Otopelost našega razmišljanja je že tako velika, da
tega početja sploh več ne povezujemo z onesnaževanjem narave in okolja, kaj šele z našim
zdravjem. Človek je postal do narave prevzeten. Misli, da jo lahko upravlja. Naravi se nikamor
ne mudi, vedno znova poskuša celiti rane, ki ji jih zadaja človek. Že zdaj smo včasih priče, da se
vedno ne da, da silovito butnejo v naš vsakdan ujme, ki so tudi posledice posegov v naravo.
Morda se zdita temi obrabljeni, a sta zelo pereči. Zavedajmo se, da smo že blizu točke, ko ne
bo več mogoče popraviti stanja v naravi. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si
moramo prizadevati vsi. Ohranimo naš planet čist in lep.
Nataša Dimec
predsednica sveta KS
KS Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini 5,
3201 Šmartno v Rožni dolini
Telefon: 03 781 71 33
Gsm: +386 51 348 400
E-pošta: smartno@celje.si
Spletna stran: www.ks-smartno.si

URADNE URE:
• sreda, od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 16:00
• 1. in 3. petek v mesecu, od 8:00 do 10:00

Svet KS Šmartno v R. d.
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA - ZAHVALA
Čistilna akcija na območju KS Šmartno v Rožni dolini je potekala v petek, 18. marca 2022. Zahvala
vsem, ki ste se vabilu odzvali in prispevali svoj prosti čas za naše lepše okolje. Zbralo se je 65
prostovoljcev. Razdelili smo se v skupine in vsaka je imela določeno območje za čiščenje. Okrog 18.
ure se je čiščenje zaključilo in vsi udeleženci so dobili toplo malico in osvežilno pijačo.
Letos je bilo pobranih 78 vreč odpadkov, kar je zelo veliko in nam ni najbolj v ponos. Tudi udeležba,
glede na število prebivalcev KS Šmartno, bi lahko bila precej večja. Nas pa razveseljuje dejstvo, da
sodelujejo družine in je zato vsako leto čedalje več otrok.
Za pomoč pri organizaciji in pripravi se zahvaljujemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmartno v
Rožni dolini, Damjanu in Evi Juh za pripravo tople malice.

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/
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PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN PODELITEV PRIZNANJ KS ZA LETO 2021
Za nami je obdobje, ki je korenito poseglo v naša življenja. Letošnji krajevni praznik smo praznovali
drugače in nekoliko prej kot druga leta, ker ne vemo, kaj nam bo prinesla jesen.
Tako smo skupaj v sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Šmartno izvedli praznovanje
krajevnega praznika in prevzem ter blagoslov novega orodnega vozila GV-1. Prireditev je potekala 2.
julija 2022.
Prvič smo slovesno predstavili naše najmlajše krajane, rojene v letu 2021. Na naše povabilo so starši
prijavili osem novorojenčkov, od tega šest deklic in dva fanta. Prireditev je potekala na šolskem
igrišču, kjer sta tudi vrtec in šola, ki ju bodo nekoč obiskovali. Novorojenčki in njihovi starši so prejeli

simbolično darilo – sadiko sadnega drevesa in zalivalko. Dobrodošli med nami! Čestitke vsem
novorojenčkom in njihovim staršem!
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V znanju je moč, znanje je zaklad, ki ga vedno nosimo s seboj.

To so besede staršev, ki želijo spodbujati svoje otroke na šolskih poteh. Počasi to postaja jasno učeči
se mladini in to gotovo že vedo štirje nadobudneži iz Šmartnega, ki so se izredno izkazali v šolskih
klopeh. Dve osnovnošolki in dva zlata maturanta, na katere so ponosni njihovi starši in seveda tudi
ostali krajani. Izkazali smo spoštovanje do njihovega dela, vztrajnosti in odličnih uspehov. Pohvali in
simbolično darilo sta prejeli najuspešnejši devetošolki Nika Brezlan in Sara Vozlič ter dijaka Benjamin
Jelen Ramšak in Tilen Lovrek.
Iskrene čestitke in uspešno nadaljevanje šolskih podvigov!

Iz leve proti desni:

Tilen Lovrek, Barbara Ramšak, Breda Arnšek, Nataša Dimec, Lara Vozlič, Nika Brezlan, Benjamin Jelen Ramšak

PRIZNANJA ZA LEPO UREJENO OKOLJE, VRT IN CVETLICE
Večina nas rada pogleda lepe stvari, radi vidimo lepe slike, naravo, v sebi imamo občutek za estetiko.
A kot rabi slika slikarja, da jo nariše, skladbo nekdo skomponira, tako je tudi z naravo, z okoljem. Ni
dovolj, da vrt le zasadimo. Vsaka trata, vsaka rastlina, vsaka potka rabi nego, vzdrževanje, pridne roke
in veselje do lepote.
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Veliko je lepih in urejenih hiš v našem kraju, vseh ne moremo omenjati, izpostavimo le nekatere, ki si
zaslužijo pohvalo in so bile nagrajene tudi s strani Turističnega društva Celje za lepo urejeno okolje, vrt
in cvetlice.
Priznanja so prejeli:
Magdalena Brežnik iz Gorice, Marija Dimec z Brezove, Marija Čuk iz Gorice, Irena in Marjan Kožuh z
Brezove, Kmetija Kos iz Jezerc, Turistična kmetija Razgoršek – Lepač iz Pepelnega in Prostovoljno
gasilsko društvo Šmartno v Rožni dolini.
Priznanja so podelile podžupanja MOC Breda Arnšek, predsednica sveta KS Nataša Dimec in
predsednica komisije za podelitev priznanj Barbara Ramšak.

Iz leve proti desni: Barbara Ramšak predsednica komisije za podelitev priznanj, Breda Arnšek podžupanja MOC,
Nataša Dimec predsednica sveta KS, Magdalena Brežnik, Marija Dimec, Jelka Čuk, Irena in Marjan Kožuh,
Darinka Kos, Martin Razgoršek, Silvester Kovač.

ZAHVALA NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA DELA
Danes v naši družbi, vsak zase ve, kaj je prav, kaj je etično, moralno, humano in kaj ni. So ljudje, ki se
izmikajo nenapisanim moralnim predpisom in so ljudje, ki iz tega živijo, ki živijo iz občutka
povezanosti, pripadnosti človeštvu.
S temi načeli je naša krajanka, gospa Marija Trobec, dolgih 33 let
opravljala prostovoljno delo v krajevni organizaciji Rdečega križa v
našem kraju. Kar 32 let je zavzeto in predano vodila društvo in svoj
prosti čas namenjala sokrajanom v želji, da jim polepša trenutke in jim
olajša življenjske stiske. V teh letih se je nabralo nešteto ur
organizacijskih sestankov, dela na sedežu društva in doma, nešteto
obiskov pri ljudeh, ki so bili potrebni kakršnekoli pomoči, lahko samo
spodbude ali tudi finančnih sredstev. Obenem je znala poskrbeti za
podmladek, za nadaljevanje dela društva, privabila je nove člane, bila
odprta idejam in predlogom. Prav gotovo so jo delo in srečevanje z
ljudmi, vsi napori in ustvarjalnost, ki jo je razdajala, polnili z občutkom
zadovoljstva in jo motivirali za delovanje na njenem področju.
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Tudi na podlagi svojih bogatih poklicnih izkušenj je vedno znala ljudem pravilno svetovati in jim
prisluhniti. Zagotovo lahko rečemo, da je njena dobrosrčnost, preprostost in poštenost vsa ta dolga
leta pustila globoko sled na področju prostovoljstva.
Za vse to se ji iskreno zahvaljujemo!
Za izvedbo kulturnega programa se zahvaljujemo domačemu Kulturno umetniškemu društvu Dominik
Hriberšek, za povezovanje programa Maji Motoh Žnidar in vrtnariji Žolnir Jaka. Zahvala vodstvu
Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno v Rožni dolini.
KREATIVNE POČITNICE V KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Tudi letos je v mesecu juliju Mladinski center Celje, v sodelovanju z Mestno občino Celje, izvedel
brezplačne likovne in ustvarjalne delavnice ter športne in družabne igre za otroke. Delavnice so
potekale v domu krajanov, ker je bil v tem času največji vročinski val. Delavnice so bile lepo obiskane,
saj se jih je udeležilo triindvajset otrok. Vsako leto več, česar smo zelo veseli. Za sodelovanje se
zahvaljujemo Mladinskemu centru Celje in Mestni občini Celje.

BREZPLAČNI PREVOZI PITNE VODE
27. julija 2022 je vodstvo Mestne občine Celje na pobudo vodstva Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni
dolini sprejelo odločitev, da v času izredne suše zagotovi brezplačne nujne prevoze pitne vode na
našem območju. Do brezplačne oskrbe so opravičeni krajani Rup, Jezerc in Pepelnega, ki nimajo
javnega voda in lastniki manjših vaških zajetij pitne vode,
ki so presahnili.
Pri tem poudarjamo, da so prevozi namenjeni samo
oskrbi s pitno vodo in ne za druge namene.
Prevoze pitne vode izvaja PGD Šmartno v Rožni dolini.
Zahvala vodstvu Mestne občine Celje za posluh in
pomoč v tej težki situaciji.

6

PROŠNJA ZA DONACIJO NAMENJENO NAKUPU OTROŠKIH IGRAL
IN IZVEDBI PRAZNIČNE PRIREDITVE

Spoštovani!
S strani vodstva vrtca, šole in staršev smo prejeli prošnjo za pomoč pri nakupu otroških igral, ki bi jih
želeli namestili na šolskem igrišču. Slednje je res zelo skromno opremljeno. Vrtec in šolo obiskuje
skupaj 96 otrok, ki imajo na razpolago samo eno igralo, en peskovnik in eno gugalnico, kar je razvidno
iz fotografije.

Zavedamo se, da prostor za igro nudi otrokom priložnost, da sprostijo svojo otroško radoživost,
spoznavajo naravo, doživljajo avanture ter navezujejo socialne stike. Igrišče je zagotovo kraj za
razgovor, družabna srečanja mladih in starih. Zato si želimo, da bi s skupnimi močmi omogočili
otrokom možnost raznovrstne, brezskrbne igre. V KS Šmartno načrtujemo nabavo lesenih miz in klopi
za izvedbo pouka na prostem, kombinirano otroško igralo za otroke od enega do enajstega leta in
didaktične table.
Vsako leto meseca decembra pripravimo za vse otroke naše krajevne skupnosti čarobno praznovanje.
Tudi letos v soboto, 3. decembra 2022, ob 16. uri načrtujemo otroško predstavo v izvedbi gledališča
KU KUC, z naslovom: "Medvedja simfonija". Nato sledi prižig prazničnih lučk in obisk sv. Miklavža, ki se
pripelje s kočijo v spremstvu parkljev in angelčkov. Druženje bomo nadaljevali na šolskem igrišču.
Otroci se bodo lahko posladkali s palačinkami, ki jih bodo pripravile članice društva podeželskih žena.
A denarja za vse želje je vedno premalo. Na vas se obračamo s prošnjo, da nam z vašimi prispevki
pomagate in postanete del obsežnega projekta za izboljšanje stanja našega krajevnega igrišča in
uspešno izvedbo otroškega praznovanja. S tem prispevate k boljšemu medgeneracijskemu prepletu v
našem kraju, poskrbite, da se bomo sokrajani vseh starosti lahko družili in obdržali vaško jedro
živahno in prijetno domače.
Sredstva lahko nakažete na TRR Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini, Šmartno 5, 3201
Šmartno v Rožni dolini, številka: 01211-6450788116, sklic
SI 00-730000-2022, namen nakazila: "donacija za šmartinske otroke„
Veseli bomo vsakega prispevka. Za vašo pomoč se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 051/348 400.
Veseli bomo vašega odziva!
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52. ZLATA VRTNICA IN METLA
Turistično in kulturno društvo Celje je 30. junija 2022 že podelilo zato vrtnico za najbolj urejeno
okolje v Mestni občini Celje v minulem letu. Zlato vrtnico je tokrat prejela turistična kmetija
Razgoršek iz Pepelnega. Zelo smo ponosni, da z urejenostjo in skrbno negovanim cvetjem
pomembno prispevajo k lepši podobi našega kraja. Za vse to jim iskreno čestitamo!

Podeljena so bila še priznanja, ki so jih prejeli: Ivanka Motoh iz Otemne, srebrno priznanje, Marija Čuk
iz Gorice pri Šmartnem in priznanje Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini.
Čestitamo vsem dobitnikom!
Metlo so letos simbolično prejeli vsi, ki uničujejo stavbe in opremo, odmetavajo smeti na ulicah in
ne čistijo za svojimi psi.
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LEPO UREJENO OKOLICO
»53. ZLATA VRTNICA IN METLA«
Turistično in kulturno društvo Celje objavlja razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj » 53.
ZLATA VRTNICA IN METLA 2022.
Predlogi morajo biti poslani na posebnih obrazcih, ki jih je za potrebe projekta Zlata vrtnica in metla
pripravilo Turistično in kulturno društvo Celje. Interesenti lahko obrazce dobijo na veči 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,
• na sedežu ali spletni strani KS Šmartno v Rožni dolini
Predloge sprejemajo do vključno ponedeljka, 1. oktobra 2022 in sicer po elektronski pošti: info@tdcelje.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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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 povezava občina Celje »servis 48« https://faults.e2manager.com/networks/6902268
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/
OPOZORILO!
Lastnike psov naprošamo, da v urbanem okolju počistijo iztrebke in tako pripomorejo k čistemu in
urejenemu okolju. Pospravljanje za svojim psom je “nujno zlo”. Potrebujemo samo kanček
odgovornosti ter vrečke za pobiranje iztrebkov. Mnogi krajani so nezadovoljni, ker med sprehodom
opažajo, da po zelenicah, sprehajalnih poteh in javnih površinah ležijo pasji iztrebki.
V pasjih iztrebkih je izredno veliko bakterij, parazitov in glist, ki so škodljivi za ostale pse in tudi ljudi,
zlasti za otroke in tiste, ki imajo oslabljen imunski sistem. Poleg tega pasji iztrebki onesnažujejo
zemljo s patogenimi klicami.
Pobiranje pasjih iztrebkov je dolžnost in globa za nepobrani pasji iztrebek je 80 ali več evrov.
Svet KS Šmartno v R. d.

OGLAS
V naši vrtnariji vam v prihajajočih jesenskih dnevih po ugodnih cenah ponujamo vse za ureditev
grobov, gredic in okenskih zasaditev.
Poleg raznobarvnih visečih in grednih mačeh, jesenske rese, hojhere, različnih trajnic, ciklam, lončnih
krizantem in substratov, lahko pri nas dobite vse za ureditev grobov za 1. november (rezano cvetje,
polsuhe in sveže aranžmaje, različne nasade in sveče).
Veselimo se vašega obiska,
Vrtnarstvo Žolnir
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Obvestilo podjetja simbio
NE ODLAGAJTE ODPADKOV V NARAVO IN IZVEN ZABOJNIKOV!
Vse več občanov nas redno obvešča o skrajno neprimernem ravnanju z odpadki. Nekateri
posamezniki ne odlagajo odpadkov na ustrezna zbirna mesta, ampak jih odvržejo, kjerkoli se jim
zahoče, bodisi poleg zabojnikov, v gozdove ali cestne jarke.
Kakršnokoli nepravilno odlaganje odpadkov je nedopustno in kaže na sila neprimerno ravnanje, ki
škoduje okolju ter s tem vsem, ki živijo ali se gibajo v bližini odpadkov, ki ležijo na tleh.
Zato apeliramo na vse občanke in občane,
da odpadke odlagate na ustrezna zbirna mesta in v ustrezne zabojnike!
Napačno odlaganje odpadkov je PREKRŠEK, ki se kaznuje z denarno kaznijo v višini 100 EUR za fizične
osebe ter 400 EUR za pravne osebe.
Prosimo očividce, ki vidijo kršitelja pri napačnem odlaganju kosovnih odpadkov in drugih odpadkov,
da pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 16 16 ali na telefonsko številko medobčinskega
inšpektorata 03 42 65 830 (inspektorat@celje.si).
KAKO LAHKO ODGOVORNO IN LJUDEM PRIJAZNO POSKRBITE ZA ODPADKE?
1. PREMISLITE
Če ste neko stvar potrebovali vi in je v nekem trenutku ne potrebujete več, je velika verjetnost, da jo
nekdo drug. Zato:
• preverite, ali bi to stvar morda kdo kupil (Bolha, oglasniki, bolšji sejem, komisijske trgovine …)
• jo podarite (dobrodelne ustanove, kot sta Rdeči križ in Karitas, materinski domovi, zavetišča
za brezdomce …)
• predajte jih centru ponovne uporabe (CPU Vojnik, Rogaška Slatina ...).
2. VIŠKE ODPADKOV PRIPELJITE V ZBIRNI CENTER ALI KUPITE TIPSKO VREČKO
Preveč plastične in kovinske embalaže, papirja in kartona, zelenega reza, stekla?
Viške ločeno zbranih odpadkov lahko pripeljete in BREZPLAČNO predate v zbirnem centru (Vojnik,
Bukovžlak …).
Imate občasno preveč mešanih komunalnih odpadkov ali embalaže?
Kupite tipsko vrečko na Petrolovih bencinskih servisih. Cena je 3,29 EUR, vanjo pa je vključena cena
odvoza in obdelave zbranih odpadkov.
Na dan praznjenja odpadkov tipsko vrečko priložite k vašemu zabojniku
za odpadke.
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KOSOVNI ODKPADKI
Velik delež nepravilno odloženih odpadkov predstavljajo kosovni odpadki. To so vsi tisti komunalni
odpadki, ki zaradi oblike, velikosti ali teže niso primerni za zbiranje v zabojnikih, kakršne imate doma
pred hišo, blokom ali na ekološkem otoku.
Nekaj primerov običajnih gospodinjskih kosovnih odpadkov:
• Vzmetnice
• Kavči, sedežne
• Pohištvo
• Preproge, talne obloge
• Športna oprema – smuči, kolesa, jadralne deske
• Orodje – samokolnice, lopate
• Otroška oprema – vozički, stolčki, večje igrače
• Sanitarna oprema - umivalniki, WC školjke, bide, kopalne kadi, tuš kabine
• Večji kovinski, leseni ali plastični predmeti: stojalo za perilo, pomivalno korito, plastični vrtni
stoli in mize, kovinske palice, radiatorji
• Pralni in pomivalni stroji, štedilniki
• TV sprejemniki, računalniška oprema
In kaj ne sodi med kosovne odpadke?
• nevarni odpadki
• mešani komunalni odpadki
• azbestna kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest
• gradbeni odpadki
• steklo
• zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki
• jedilno olje
• avtomobilske in druge pnevmatike, deli avtomobilov
• obleke
• embalažni materiali
Kam s kosovnimi odpadki?

1. Naročite odvoz
• Vsako gospodinjstvo ima možnost brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do enega
kubičnega metra odpadkov enkrat letno.
• Ko prejmemo izpolnjeno naročilnico, se dogovorimo za dan odvoza.
2. Kosovne odpadke lahko peljete v svoj najbližji zbirni center.
3. Večje količine kosovnih odpadkov Simbio odpelje tudi po naročilu, vendar je njihov prevzem in
odvoz treba plačati v skladu s cenikom
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KAM Z GUMAMI, AZBESTOM, STREŠNO KRITINO IPD.?
V Zbirni center Bukovžlak.
V zbirnem centru lahko gospodinjstvo odloži do 8 gum na leto. Najbolje je sicer, da občani odpadne
gume prepustijo vulkanizerju ob menjavi. Ta jih je dolžan brezplačno prevzeti.
Za nekomunalne odpadke (gradbeni odpadki - keramika, beton, opeka, strešna kritina, azbest) je
količina omejena na prostornino štirih avtoprikolic osebnega vozila (skupaj cca. 3
m³/leto/gospodinjstvo), kar lahko koristi le povzročitelj OSEBNO OB OSEBNI IDENTIFIKACIJI.
ALI STE VEDELI,
… da so na nekaterih ekoloških otokih postavljeni tudi zabojniki za odpadno električno in
elektronsko opremo ter tekstil?
… da lahko v zbirni center pripeljete in brezplačno predate vse odpadke iz gospodinjstev, razen
mešanih komunalnih odpadkov?

Na sedež krajevne skupnosti prejemamo pritožbe krajanov glede odlaganja odpadkov v zabojnike na
ekoloških otokih. Naprošamo vas, da odpadke odlagate v zabojnike, namenjene določeni vrsti
odpadkov, zložene ali strgane. Dogaja se, da stojijo poleg zabojnikov za steklo in papir, polne vreče ali
zaboji steklenic in kozarcev, pa tudi vreče, polne mešanih odpadkov. Nastajajo črna odlagališča, ki so
zelo moteča za okolico, predvsem pa za krajane, ki živijo v bližini. Vzemite si čas in odpadke razvrstite
v zabojnike, ki so za to namenjeni. V primeru, da je kateri izmed zabojnikov že napolnjen, odpadke
odpeljite na drug ekološki otok, ki se nahaja v bližini in pokličite na brezplačno telefonsko številko
080 16 16, da ga pridejo izprazniti. Vsak uporabnik naj sam poskrbi, da bo ekološki otok, ko ga
zapusti čist in urejen. Zavedajmo se, da vsako naše dejanje vpliva na okolje in nenazadnje izraža našo
kulturo.
Svet KS Šmartno v Rožni dolini
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PGD Šmartno v R. d.
ZAHVALA OB PREVZEMU GASILSKEGA VOZILA GV-1
V mesecu juliju smo v Šmartnem v R. d. prevzeli novo gasilsko vozilo GV-1. Ob tej priložnosti bi se še
enkrat zahvalili MO Celje in GZ Celje, župniku g. Janku Ivančiču, Maji Motoh Žnidar, učencem in
učiteljicam POŠ Šmartno, članom prosvetnega društva Dominik Hriberšek, botrom, donatorjem,
gostom in vam spoštovani krajani. Hvala domačim gasilkam in gasilcem za trud, ki ste ga vložili, da
nam je s skupnimi močmi uspelo doseči zastavljeni cilj. Posebna zahvala tudi vodstvu KS Šmartno v
Rožni dolini za finančno in organizacijsko pomoč pri izvedbi prireditve.
REZULTATI TEKMOVANJ V LETU 2022
Naša mladina nastopa in tekmuje na meddruštvenih, občinskih in pokalnih tekmovanjih skozi celo
leto. Letos so dosegli naslednje uvrstitve:
• Meddruštveno tekmovanje za KS Petrovče: pionirke in pionirji so dosegli 1. in 7. mesto,
• Meddruštveno tekmovanje v Ljubečni: pionirke in pionirji so dosegli 2. in 4. mesto
• Meddruštveno tekmovanje v Trnovljah: pionirji 1. mesto,
• Na občinskem tekmovanju Gasilske zveze Celje: pionirji 1. in 2. mesto, pionirke 1. mesto, mladinci
7. mesto, mladinke 1. mesto,
• Na pokalnem tekmovanju mladine celjske regije: pionirji 2. mesto, pionirke 1. mesto, mladinci 7.
mesto, mladinke 5. mesto,
• Na občinskem tekmovanju Gasilske zveze Celje v gasilski orientaciji: pionirji 2., 5., 6., 9. in 13.
mesto, pionirke 2., 3., in 4. mesto, mladinci 6. in 15. mesto, mladinke 2. in 3. mesto, pripravnice 1.
mesto.
Mladi gasilci so uspešni in zavzeti, zato smo v našem društvu zelo ponosni nanje. Brez odrekanj in
trdega dela teh rezultatov zagotovo ne bi bilo.
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ZAHVALA OB PRIREDITVI GASILSKE OLIMPIJADE 2022 V CELJU
Od 17. do 24. julija 2022 je potekala gasilska olimpijada Celje 2022. Organizatorji se zahvaljujejo za
ves trud in pomoč pri sami izvedbi dogodka, ki ga v naši državi še lep čas ne bo. Temu se pridružujemo
tudi v PGD Šmartno v Rožni dolini, hvala vsem članicam in članom za res dobro opravljeno delo in
pomoč pri izvedbi tega pomembnega dogodka. Delo smo opravili s pozitivno energijo in dobro voljo.
Ponovno smo dokazali, da gasilci dihamo skupaj in delujemo kot eno.
OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI
Letos je tema meseca požarne varnosti preprečevanje požara litij-ionskih baterij in poteka pod
sloganom »Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij.«
Litij-ionske baterije so v mobilnih telefonih, prenosnih in tabličnih računalnikih, igračah, orodju,
invalidskih vozičkih, električnih skirojih, kolesih, vozilih itd., ki se dnevno uporabljajo. Zato v mesecu
požarne varnosti želimo uporabnike in prebivalce opozoriti, da te naprave lahko tudi zagorijo, jim dati
napotke, kako ravnati v takem primeru, ter jih seznaniti z ukrepi za preprečevanje požarov na
tovrstnih napravah.
V mesecu oktobru bomo izvedli gasilsko vajo in obiskali naše najmlajše na POŠ Šmartno z vso našo
tehniko in opremo.
Na pomoč,
UO PGD Šmartno v R. d.

Vrtec Šmartno v R. d.
Spoštovani starši in dragi otroci!
Želimo vam zdravo in uspešno vrtčevsko leto.
Skupaj bomo odkrivali nove poti, spletali socialne vezi ter spodbujali srčnost, ustvarjalnost in
domišljijo.
Pustimo otrokom, da z vsemi čutili odkrivajo svet okoli sebe. Pustimo - ker zmorejo več kot lahko
verjame odrasel svet.
Vrtec Mavrica Vojnik
enota Šmartno v R. d.
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DU Šmartno v R. d.
Spoštovane članice, člani!
Poletje se počasi poslavlja od nas in prihaja jesen, polna pisanih barv ter pridelkov, za katere smo se v
vročem in sušnem poletnem času močno trudili. Tudi UO DU se je skozi pretekle mesece trudil, da je
izpolnjeval plan dela. Uspešno smo izvedli občni zbor, izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola, izvedli delavnico Gibam se, predavanje na temo Živeti za trenutke in Zvočno
kopel, celodnevni izlet po Slovenskih Goricah, popoldanska izleta: ogled Žičke kartuzije in ogled gradu
Komenda na Polzeli, z zaključkom na Gori Oljki. V upanju, da ste zdravi, vas v nadaljevanju ponovno
seznanjamo z aktivnostmi, ki so še pred nami in na katere vas vabimo, da se jih udeležite v čimvečjem
številu.
S prvim petkom v mesecu, tokrat že 7. OKTOBRA, ob 9. uri pri domu krajanov, pričnemo s pohodi po
obronkih Šmartnega. Vsi, ki ste zdravi in lahkih nog, se nam pridružite.
OKTOBER:
• SOBOTA, 8. 10. 2022, ob 15. uri srečanje starejših krajanov 70 in več let, v domu krajanov.
• NEDELJA, 16. 10. 2022, ob 14.30 uri nedeljsko popoldansko srečanje, kostanjev piknik pri
Lepač.
• PETEK, 28.10.2022 ob 16. uri – Predavanje na temo problematike demence (predstavitev testiranje za zgodnje odkrivanje demence) v domu krajanov.
NOVEMBER:
• SREDA, 02. 11. 2022, med 9. in 11. uro BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA,
SLADKORJA IN HOLESTEROLA v Domu krajanov Šmartno - pisarna krajevne organizacije
RDEČEGA KRIŽA.
• PETEK, 11. 11. 2022 veselo MARTINOVANJE z Vagabundi na Dolenjskem, gostilna »Pri JAPU«,
Praproče pri Temenici, Šentvid pri Stični. Odhod ob 11. uri izpred doma krajanov.
DECEMBER:
• obdaritev starejših, bolnih in nepokretnih članov ob božično - novoletnih praznikih
• PETEK, 16.12.2022 ob 15. uri – SILVESTROVANJE, Čolnarna MUZELJ, Loče.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV IN KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
VAS VABITA
NA SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV, STARIH 70 IN VEČ LET,
KI BO V SOBOTO, 8. OKTOBRA 2022 OB 15. URI
V DOMU KRAJANOV ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI.
Prijave zbirajo poverjeniki DU in KO RK po zaselkih, najkasneje do 5. oktobra 2022.
Predsednik DU in predsednica KO RK,
MATEVŽ ŽUGELJ, l.r. MARTA RATAJ, l.r.
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KO RK Šmartno v R. d.
KO RK deluje po programu, ki smo si ga zastavili v začetku leta. Po dveh letih epidemije so se razmere
za druženje izboljšale. Z veseljem smo v mesecu maju organizirali srečanje starejših in invalidnih krajanov pri Čolnarni Muzelj v Ločah. Ob prijetnem druženju smo malo
poklepetali, si izmenjali novice in obljubili, da se prihodnje leto znova
dobimo. V oktobru poteka teden rdečega križa, ki je namenjen
solidarnosti. V primeru socialne ogroženosti ali kakšnih drugih težav,
nas kontaktirajte in vam bomo poskušali pomagati. Med letom
obiskujemo najstarejše krajane ob njihovih jubilejih in rojstnih dnevih
ter opravimo še več drugih manjših, a za nekatere velikih dejanj.
Veselimo se meseca decembra, ko bomo obiskali starejše in invalidne
krajane, ter jim zaželeli lepe praznike.
Predsednica KO RK,
Marta Rataj

Knjižnica Šmartno v R. d.
V krajevnih knjižnicah že dobri dve desetletji uspešno izvajamo predšolsko bralno značko Malček
Bralček za otroke od 3. do 6. leta starosti. V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da pripravimo tudi
knjige in kartonke, primerne za otroke do 3. leta starosti. K sodelovanju vabimo starše, saj želimo s
tem poudariti pomembnost branja otrokom že od rojstva dalje. V bralno značko Malček Bralček se
lahko vključite v vašem vrtcu.
Knjige si lahko izposodite v knjižnici, za otroka je vpis brezplačen. Če pri izbiri primernih knjig za
vašega otroka potrebujete nasvet, vam bodo v knjižnici z veseljem svetovali.
Vabljeni na pravljično ustvarjalne urice, ki se bodo v Knjižnici Šmartno pričele 26. oktobra 2022, ob 17.
uri in bodo potekale vsako zadnjo sredo v mesecu, od oktobra do maja.
V nedeljo, 13. novembra 2022 vabljeni vsi krajani, da se s svojimi izdelki/pridelki predstavite na
stojnici prireditve »Šmartno se predstavi«. Prijave za stojnico sprejemamo na telefonski številki 03
426 17 76 ali pa osebno v knjižnici Šmartno, do 28. oktobra 2022.
V sredo, 23. 11. 2022 pripravljamo gledališko predstavo za otroke v izvedbi Gledališče Pravljičarna.
V mesecu obdarovanj pripravljamo delavnico ročne izdelave nakita v tehniki nizanja perlic (breading
tehnika) za otroke in odrasle z gospo Darjo Trivan, priznano mojstrico izdelave nakita v beading
tehniki, katere izdelke nosi tudi priznani model Bernarda Marovt.
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OGLAS
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Pregled dogodkov v KS Šmartno v R. d.

OKTOBER
1.

Dan starejših oseb

3.

Svetovni dan otrok

4.

Svetovni dan varstva živali

5.

Svetovni dan učiteljev

7.

Pohod po obronkih Šmartnega

9:00

8.

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Srečanje starejših krajanov 70 in več let – Dom krajanov Šmartno

15:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d. in KO RK Šmartno v R. d.

16.

Kostanjev piknik pri Lepač

14:30

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

16.

Svetovni dan hrane

23.

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

26.

Pravljično ustvarjalne urice

17:00

Knjižnica Šmartno v R. d.

28.

Predavanje na temo problematike demence

16:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

30.

Premik ure na zimski čas

3:00

31.

Dan reformacije

NOVEMBER
1.
14:45

2.

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

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola – dom krajanov

9:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

4.

Pohod po obronkih Šmartnega

9:00

6.

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Zahvalna nedelja

9:00

Župnija Šmartno v R. d.

11.

Martinovanje z Vagabundi na Dolenjskem – Gostilna „Pri JAPU“

11:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

13.

Martinova nedelja – „lepa“ nedelja
Predstavitev pridelkov/izdelkov na stojnici „Šmartno se predstavi”

10:00

Župnija Šmartno v R. d. in Knjižnica Šmartno v R. d.

20.

LOKALNE VOLITVE

21.

Svetovni dan pozdrava

23.

Gledališka predstava za otroke

17:00

Knjižnica Šmartno v R. d.

27.

Prva adventna nedelja

30.

Pravljično ustvarjalne urice

17:00

Knjižnica Šmartno v R. d.

DECEMBER
1.

Dan boja proti AIDS-u

2.

Pohod po obronkih Šmartnega

9:00

3.

Društvo upokojencev Šmartno v R. d

Gledališka predstava, prihod Miklavža in prižig lučk

16:00

KS Šmartno v R. d.

Dan invalidov

10.

Dan človekovih pravic

16.

Silvestrovanje – Čolnarna Muzelj

15:00

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

25.

BOŽIČ

26.

Dan samostojnosti in enotnosti

28.

Pravljično ustvarjalne urice

17:00

Knjižnica Šmartno v R. d.

31.

Silvestrovo

Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne,
a njihov odmev je neskončen.
Mati Tereza

