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let zgodb. In mi te dni skupaj pišemo novo. Zgodbo, ki
se je bomo čez nekaj let z veseljem spominjali. Gotovo
ste že opazili plakate, ki imajo poseben znak in napovedujejo
prihajajoče dogodke. Ta poseben znak je logotip letošnjega
praznovanja.
Na omenjenih plakatih, ki jih bomo redno menjali, boste sproti
obveščeni, kaj se bo dogajalo tekom tekočega meseca. Prav
tako boste lahko na lučeh javne razsvetljave opazili zastave z
omenjenim logotipom.
In kaj logotip predstavlja? Logotip predstavlja moderno različico
križa, ki krasi kapelice križevega pota na kalvariji. Združuje
simbol križa in srce. Zakaj smo izbrali omenjeni logotip? Ker
praznujemo obletnico, ki je vezana na pridobitev krstne in
pogrebne pravice cerkva v Hrašah in Smledniku, kar je bilo za
takratne čase velika pridobitev in napredek. In srce, ker smo
skupnost. Ker se družimo, veselimo, si pomagamo in podpiramo.
Le tako nam bo namreč letošnje praznovanje uspelo, kot si želimo,
in le tako bomo prav v vsak dom naše krajevne skupnosti prinesli
kanček tega veselega praznovanja. Za nas je logotip oblikoval
Aleš Galičič, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.
Tudi vse druge krajane vabimo, da se po svojih zmožnostih in
znanjih vključite ter prispevate k praznovanju. V maju lahko
prispevate z oddajo odpadnega papirja, lahko se pridružite
urejanju vaškega vrta, lahko nas podprete finančno ali le z
obiskom prireditve, ki vas nagovori. Programi prireditev bodo
resnično zelo pestri.
Naši študijski krožki se predstavljajo tudi zunaj našega kraja.
V Jakopičevem sprehajališču (Ljubljana, Tivoli) bo do 5. junija
na ogled razstava, ki so jo ob svoji 25-letnici pripravili študijski
krožki pod vodstvom ACS in v soorganizaciji Ministrstva za
okolje in prostor. Fotografije so prispevali tudi člani študijskih
krožkov, ki delujejo v prostorih KS Smlednik. Lepo vabljeni na
ogled razstave, ki postreže s čudovitimi fotografijami celotnega
območja Slovenije.
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NOVA LOKACIJA VOLIŠČA V SMLEDNIKU
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo spremenilo Zakon o
volitvah v državni zbor in določilo, da morajo biti od 1. februarja 2018
dalje vsa volišča arhitektonsko dostopna invalidom. Skladno z zahtevo
Državne volilne komisije je Občina Medvode ob pomoči krajevnih
skupnosti zagotovila nove lokacije volišč. Trudili smo se, da bi nove
lokacije volišč našli čim bližje sedanjim ter vam tako omogočili, da tudi
v prihodnje glasujete v vaši bližini.
V KS Smlednik je spremenjena le ena lokacija volišča, in sicer boste
namesto v prostorih KS Smlednik volili v OŠ Simona Jenka, Smlednik
73.
Druge lokacije volišč na območju občine Medvode ostajajo nespremenjene.
Verjamemo, da boste volivci tudi nove lokacije volišč sprejeli in jih
vzeli za svoje. Prvič bodo nova volišča odprta že na zakonodajnem
referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z
drugim tirom železniške proge Divača–Koper, predvidoma 13. maja
2018.

VZDRŽEVANJE ŽIVIH MEJ IN
OMEJITVE ORANJA OB CESTAH
Vzdrževanje ograj, živih mej, obmejnih zasaditev in obdelovanje
kmetijskih površin ob cestah in križiščih je v pomladansko poletnih
mesecih še posebej občutljiva tema. Odlok Občine Medvode je glede
tega zelo jasen in pravi, da je v varovalnem pasu ceste prepovedano
zasajati ali postavljati karkoli, kar bi poslabšalo vidljivost in ogrožalo
samo telo ceste. Vse krajane zato ponovno opozarjamo in prosimo, da
vse žive meje, drevje, ograje in ostale zasaditve dosledno obrezujete,
kmete pa, da upoštevate odmike oranja do te mere, da je odmik od
ceste ustrezen.
Verjamem, da se da z nekaj pozitivne naravnanosti in upoštevanjem
določil omogočiti čim bolj varno in nemoteno udeležbo vsem udeležencem
v prometu.

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA
V domu Krajevne skupnosti Smlednik oddamo v najem poslovni prostor
v pritličju v velikosti 30 m2 (dva prostora: 16 in 14m2). Prostor je
namenjen mirni storitveni dejavnosti. Souporaba dveh sanitarij za
stranke. Prostor je bil leta 2015 prenovljen. Prvi krog zbiranja ponudb

se zaključi 31. maja 2018. Do takrat po pošti zbiramo pisne ponudbe
za najem, ki naj vsebujejo: ponujeno ceno na m2 (brez stroškov, ki se
obračunajo dodatno), opis in vizija razvoja dejavnosti ter njen prispevek
k dvigu kakovosti bivanja krajanov naše skupnosti, podatke pravne
osebe, želeno obdobje najema.
Ponudbo za najem poslovnega prostora pošljite ali oddajte na naslovu:
Krajevna skupnost Smlednik, Smlednik 4b, 1216 Smlednik, s pripisom
»Najem poslovnega prostora«.
Dodatne informacije in najava ogleda prostora prek e-pošte
krajevna.skupnost@smlednik.si ali telefonske številke 040 333 842.

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
Od četrtka, 17., do sobote, 19. maja, bo pred domom KS potekala zbiralna
akcija papirja. Denar zbranega papirja bomo namenili dogodkom, ki se
bodo zvrstili v letošnjem letu. Veseli bomo, če pripeljete papir in nas s
tem podprete.
Za vašo pomoč se vam zahvaljujemo.

ZBIRANJE NEVARNIH GOSPODINJSKIH ODPADKOV IN
ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 4., in torek, 5. junija, pred domom
KS postavljen zbiralnik nevarnih gospodinjskih odpadkov in odpadne
električne ter elektronske opreme. Odprt bo od 9:30 do 17:00.
V premično zbiralnico lahko prinesete nevarne odpadke iz gospodinjstev
(npr. motorna in jedilna olja, akumulatorje in baterije, čistilna sredstva,
barve, lake in topila, zdravila in pesticide) ter manjšo odpadno električno
in elektronsko opremo (kartuše/tonerje, monitorje in računalniške
pripomočke, elektronske medije, male kuhinjske aparate, električna
orodja, odslužene telefone, žarnice in plinske sijalke, električne
igrače).

VABILO NA FLANCANJE 2018
V soboto, 12. maja, vas člani Društva za ustno zgodovino, TD Smlednik
in KUD Smlednik lepo vabimo na letošnje Flancanje. Prireditev se bo
začela ob 16. uri s slavnostnim odprtjem vaškega vrta.
Verjetno ste že opazili, da zadnji mesec na župnijski zemlji na hribčku
ob trgu nastaja vrt, ki smo ga poimenovali vaški vrt. Z njim želimo
namreč oživiti tradicijo flančnikov, ki so nekdaj stali na pobočju ob reki
Savi, a jih je ob izgradnji HE Medvode zalila reka Sava. Na vrtu bomo
zasadili različna zdravilna zelišča in dišavnice. Ureditev vaškega vrta je
povezala smledniška društva, ustanove in posameznike, ki smo združili

moči za skupno dobro. V prihodnosti si želimo, da bi vaški vrt postal
prostor druženja, učenja in skupnega ustvarjanja.
Prireditev se bo nadaljevala ob 17. uri s tradicionalno izmenjavo doma
pridelanih sadik, vmes pa bo tudi letos potekal pester spremljevalni
program.
V kulturnem programu ob 16. uri bosta nastopila MPZ Smleški žarek
z učenci OŠ Simona Jenka Smlednik in folklorna skupina KUD Oton
Župančič iz Sore. V vmesnem času si boste obiskovalci lahko ogledali
razstave in delavnico:
• študijski krožek Zvedave punce bo pripravil razstavo polstenih izdelkov
in doma pridelanih zelišč in čajev,
• razstavo cvetlic iz papirja z delavnico pod mentorstvom Albince Bizjak
in Olge Mali,
• TD Smlednik in KS Smlednik pa v sodelovanju z OŠ Simona Jenka
Smlednik in Vrtcem Medvode (enota Smlednik) pripravljajo razstavo
Kulturna dediščina Smlednika skozi oči mladih.
Na prireditvi bomo letos zbirali prostovoljne prispevke v namen ureditve
vaškega vrta. Veseli bomo vsakega vašega prispevka in se zanj že
vnaprej zahvaljujemo.

SMLEŠKI ŽAREK

SMLEŠKI ODMEVI
Smleški odmevi predvidoma izhajajo
zadnji teden v mesecu.
Urednik: Nežka Bogataj
Jezikovni pregled: Robert Peklaj
Grafična priprava in tisk: Grafika Fabjančič
Naklada: 650 izvodov

Uredništvo: KS Smlednik, Smlednik 4b,
1216 Smlednik
Telefon: 01 3627 008 (v času uradnih ur)
Uradne ure KS vsak četrtek od 1800 do 2000
E-naslov: krajevna.skupnost@smlednik.si

Smlednik.si

V petek, 18. maja, ob 20. uri bo imel KUD Smlednik - sekcija MePZ
Smleški žarek koncert v Kulturnem domu Smlednik, in sicer v počastitev
900 let prve pisne omembe v arhivih vasi Hraše, Smlednik, Trboje,
Vodice, Zgornje in Spodnje Pirniče.
Peli bomo slovenske ljudske pesmi.
Gostje večera:
• Zvone Nagode bo predstavil župnika Jakoba Aljaža,
• Društvo upokojencev Vodice.
• Žabce in Ropotavčki.
• Trbojske pevke z godcem Jožetom.
Smledniške kleklarce vam bodo predstavile izdelke, ki so jih ustvarile
tekom leta. Na koncertu si boste lahko ogledali smledniško ljudsko
nošo.
Vstopnine ni. Lepo vabljeni!

