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oja dežela, lepa in gostoljubna. V začetku novembra je bil
zaključek letošnje akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna.
Tudi letos so turistična društva v naši krajevni skupnosti prejela
kar dobršen del nagrad. Verjetno tudi zato, ker so aktivno
sodelovala v akciji in oddala prijavo za lepo urejene dele vasi.
Ena od nagrad je tudi za urejenost športnega parka ob OŠ Simona
Jenka. Veseli me, da so tudi drugi krajani opazili, da je park redno
lepo vzdrževan. Nagrado sem prevzela v imenu KS Smlednik, a
menim, da so zanjo zaslužni tudi drugi. Res je, da smo bili na KS
Smlednik pobudniki za postavitev parka, a ustvariti nekaj novega
in lepega ni tako težko, kot potem to novo in lepo vzdrževati dalj
časa. Vsi lahko namreč vidimo, da ekološki otoki kljub rednemu
čiščenju še prehitro postanejo veliko smetišče. Zdi se, da smet
kar privlači druge smeti in kaj hitro je cel kup ob smetnjaku in
ne v njem. Zato naj na tem mestu nagrado »predam« hišniku
OŠ Simona Jenka Igorju Novaku, ki od postavitve naprej redno
skrbi za čistočo in vzdrževanje parka. Na igrišču ni smeti, trava
je redno pokošena in vzdrževana, oprema v parku je še vedno
kot nova. Želim si, da bi tako ostalo tudi v prihodnjih letih. Torej
iskrena hvala Igorju.
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ecember, ki smo ga ravno začeli, nas spodbuja, da pogledamo
nazaj v leto. Z delom v pisarni krajevne skupnosti sem zelo
zadovoljna. Uresničili smo zastavljene projekte. Naš proračun je
občutno manjši zaradi predaje pokopališča in komunale. Smo pa
že pričeli z aktivnostmi in načrtovanjem dogajanja v prihodnjem
letu. In kaj bo v letu 2018 tako posebnega? V letu 2018 praznujemo
900 let prve omembe dveh krajev, ki ležita na območju krajevne
skupnosti Smlednik. Leta 1118 se prvič omenjata kraja Flednich
(danes Smlednik) in Grasach (danes Hraše). Bertolf in Herbart,
tedaj pomembna gospoda, sta oglejskemu patriarhu Ulriku I.
odstopila del svojih posesti v zameno za krstno in pogrebno
pravico cerkvic v Smledniku in Hrašah. Vabimo vas k praznovanju
častitljive obletnice. Praznovali jo bomo vse do oktobra.
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raznovanje torej. Najprej prihajajoči prazniki in potem
častitljiva obletnica. Naj vam ob tem zaželim sreče, veselja
in zdravja. Naj bo leto 2018, ki prihaja, prijetno, zabavno in
naj nas poveže, da bodo naši zanamci čez 900 let spet lahko
praznovali.
Srečno 2018!
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PREGLED LETA 2017
Leto 2017, ki ga zaključujemo, je bilo pestro. Vidnih rezultatov
je bolj malo, a naj na kratko povzamem ključne zadeve. V letu
2017 je KS Smlednik sanirala mrliške vežice (sanacija vitraža,
ker je zamakal), sredi leta pa smo skladno z zakonodajo
prenesli pokopališko dejavnost na Občino Medvode. Uspešni
smo bili na LAS projektih, kjer smo prejeli 14.341,43 evrov
za projekt Smleška noša. Z dokončanjem projekta čakamo,
ker še ni potrditve s strani pristojnega ministrstva. Izvedli
smo kar nekaj del v stavbi krajevne skupnosti: sanacija peči
v kleti, izolacija podstrehe in sanacija stanovanja. S pripravo
projekta smo pomagali in podprli projekt sanacije telovadnice
v OŠ Simona Jenka Smlednik. Dobili smo novega tajnika.
IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
V teh dneh smo že prejeli prvo pošiljko snega. Obveščamo
vas, da se bo zimska služba v tej zimi izvajala skladno z
veljavno kategorizacijo občinskih cest, ki je bila sprejeta v letu
2016. Za izvajanje del zimske službe je odgovorno podjetje
Gorenjska gradbena družba, d. d.. V primeru vprašanj,
reklamacij ali potrebe po informacijah o izvajanju zimske
službe se lahko pokliče vodjo zimske službe Vida Jagodica
(041/731-015) ali vodjo vzdrževanja Damijana Pestotnika
(041/731-025) ali vodjo cestne baze Medvode Klemna Pirca

(040/588-064). Pogoj za pričetek pluženja je, da je na cesti
10 cm snega. Ceste morajo biti po zakonu splužene v 24
urah od začetka sneženja, pločniki v 48 urah. Določen je tudi
prednostni vrstni red pluženja.
Ker je vidljivost obcestnih ovir in ograj v času izvajanja
pluženja precej slabša kot sicer, vas pozivamo, da iz območja,
kjer se pluži in nariva plužen sneg, odmaknete vse premičnine.
Ostale nevarne odseke in ovire ustrezno označite z lesenim
količkom ali čim podobnim.
ODDAJA STANOVANJA
Krajevna skupnost oddaja v najem stanovanje. Stanovanje je
bilo v novembru v celoti prenovljeno. Velikost stanovanja je
62m2: kopalnica, kuhinja z dnevno sobo, hodnik in 2 sobi.
Kuhinja je opremljena, ostali prostori niso. Cena najema
je 400 evrov. Stroški obratovanja se obračunajo dodatno.
Prvi krog zbiranja ponudb se zaključi 18. decembra. Do
takrat po pošti zbiramo pisne ponudbe za najem, ki naj
vsebujejo: predstavitveno pismo in želeno obdobje najema.
Predstavitveno pismo naj vsebuje vsaj življenjepis najemnika
in podatke o članih gospodinjstva (število članov, starost
članov), ki bodo prebivali v stanovanju.
Po predhodnem dogovoru je možen tudi ogled stanovanja.
Za ogled nas kontaktirajte prek e-pošte krajevna.skupnost@
smlednik.si . Pisne ponudbe za najem stanovanja pošljite ali
oddajte na naslovu: Krajevna skupnost Smlednik, Smlednik
4b, 1216 Smlednik, s pripisom “Najem stanovanja”. Odpiranje
prejetih ponudb iz prvega kroga bo 21. decembra v času
uradnih ur KS Smlednik.
TEATER NA DEVET NA AFERO JULIJA IN ROMEO
Mladinska gledališka skupina Teater na devet (pod okriljem
Kulturno umetniškega društva Smlednik) vas vabi na

celovečerno predstavo z naslovom Afera Julija in Romeo,
ki bo premierno uprizorjena 15. decembra ob 19. uri v
Kulturnem domu v Smledniku. Prva ponovitev bo že v soboto,
16. decembra, prav tako ob 19. uri. Brezplačne vstopnice so
na volji pri Katji (031/226 131) in Urbanu (040/220 640).
PREDAVANJE O ZDRAVILNIH ZELIŠČIH
Društvo upokojencev Smlednik organizira v sredo, 20.
decembra, ob 11. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Smlednik
predavanje o zdravilnih zeliščih, ki utrjujejo imunski sistem.
Predstavljena nam bodo tudi zelišča in pripravki, ki delujejo
v boju proti demenci. Predavateljica nam bo posredovala tudi
recepte za pripravke iz zelišč.
Predavateljica Marjana Škrabar se že več kot 20 let ljubiteljsko
ukvarja s spoznavanjem in uporabo zdravilnih zelišč.
4. TEKMOVANJE V PRIPRAVI KUHANEGA VINA
IN DOMAČEGA ČAJA

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
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Občina Medvode skupaj z Javnim zavodom Sotočje Medvode
in Knjižnico Medvode pripravlja sklop prireditev Veseli
december v Medvodah, ki bodo popestrile ta praznični čas.
Tekmovanje v pripravi kuhanega vina in domačega čaja bo
potekalo v soboto, 16. decembra, z začetkom ob 18. uri na
prostoru pri Tržnici Medvode. Prireditev bo popestrila skupina
Kranjci. Lepo vabljeni, da podprete ekipo KS Smlednik.

