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Kaj je značilno za Smlednik?
Da ima vsaka hiša svoj hrib in graben,
vas pa toliko križišč kot velemesto London.
Ali poznaš Šentomprgo?
Sprehodi se po njej,
pomagaj si s knjižico in zemljevidom.

Sprehod po
Smledniku in Valburgi
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Osnovna šola Simona Jenka

1

wikimedia.org

Prav letos, leta 2018, obeležujemo 50 let šole na
tej lokaciji, vendar se je pouk učencev v Smledniku
začel že leta 1815, torej poteka že več kot 200 let.
Šola nosi ime po pesniku Simonu Jenku, ki je bil
učenec smledniške šole v letih od 1842 do 1844.
Njen učenec je bil tudi Jakob Aljaž (1853-1855).
Leta 1856 se je kot učitelj na šoli zaposlil
Martin Krek. Začel je pisati šolsko kroniko.
Bil je tudi zborovodja, organist in mežnar. V času
njegovega službovanja so šolo povečali. Šolski
okoliš je bil tedaj veliko večji, poleg današnjih vasi
je zajemal še Trboje, Žerjavko, Verje, Zgornje in
Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh.

Jakob Aljaž
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Spomenik kmečkim uporom

2
Podložni kmetje so se na smledniškem gospostvu
upirali nepravičnim dajatvam in tlaki, bili so celo
med bolj upornimi. Sodelovali so v vseslovenskem
kmečkem uporu leta 1515, nato pa še štirinajstkrat,
vse do odprave tlačanstva v letu 1848. Večkrat so
se cesarju tudi pritožili. Valvasor pravi, da so bili
smledniški kmetje nekaj posebnega, saj so plesali
ples s sabljami, čeprav lesenimi. Nošenje sabelj je
bil tedaj privilegij plemstva.
Avtorji skulptur, ki so bile postavljene leta 2015 v
spomin na puntarsko preteklost, so domačini Miro
in Helena Rismondo, Bogdan Jerič in Bojan Kranjc.
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Blejčkova kapelica v Valburgi

3
Je poznobaročna zidana kapelica zaprtega tipa s
trikapno opečno streho, valovitim venčnim zidcem
in okrasno geometrijsko poslikavo v notranjosti. V
njej je kip sv. Jožefa, ki v roki drži lilijo. Vaščani so
kupili novega, ker je bil po vojni stari kip uničen.
Kapelico je sprva urejal Blejčkov ata, Jernej
Potočnik, ki je bil grajski vrtnar. Kasneje so to delo
prevzeli vaški mežnarji. Danes jo urejajo domačinke
iz bližnje okolice. V preteklosti so se pred kapelico
poslovili od pokojnega sokrajana in opravili
morebitno spravo z njim, tako da so zmolili Oče naš.
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Mežnarjeva hiša
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Mežnarjeva hiša, Valburga 10, je spomenik
nepremične kulturne dediščine zaradi ohranjene
izvirne arhitekturne oblike. Pritlična, delno
podkletena hiša z veliko strešno frčado v osrednji
osi nad vhodom ima profiliran delilni zidec pod
napuščem in okenske okvire iz ometa. Takšne
značilne osrednjeslovenske oblike hiš so le še
redko ohranjene.
Od leta 1994 je hiša nenaseljena.
Nasproti hiše je spomenik NOB.
Na njem so napisana imena padlih
borcev iz Moš, Valburge, Smlednika
in Dragočajne. Postavljen je bil leta
1962.
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Dvorec Lazarini

5
Začetki dvorca Smlednik segajo v 17. stoletje, po
vsej verjetnosti pa ga je dal postaviti Janez
Krstnik Verda grof Verdenberg. Prvotna stavba,
ki je bila veliko manjša, je ohranjena v jedru
sedanjega dvorca. Današnjo baročno podobo je
stavba dobila v času lastnika Franca Jožefa barona
Smledniškega, njegove gradbene posege pa lahko
omejimo z letnicama 1763 in 1774. V dvorcu so
kapela, poslikana svečana dvorana in nizi prostorov
s freskami.
Baročna prezidava dvorca je morda potekala po
načrtih arhitekta Lovrenca Pragerja, pri njegovi
opremi pa so sodelovali različni umetniki, med
drugim slikarja Eustachius Gabriel (poslikava
svečane dvorane) in Anton Cebej (poslikava kapele)
ter kiparja Francesco Rottman (oltar v kapeli) in
Angelo Putti (reliefi nad oltarjem). Ob graščini je
bil tudi poznobaročni park, ki je bil precej uničen po
drugi svetovni vojni.
Ker se je tedanji baron Smledniški z gradbenimi
projekt zelo zadolžil, je moral dvorec leta 1795
prodati. Novi lastniki so postali baroni Lazariniji.
Rodbina izvira iz Benetk, na Kranjsko pa je prišla v
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Dvorec Lazarini

5
štiridesetih letih 17. stoletja in bila 1687 sprejeta v
kranjske deželne stanove ter s tem dobila plemiški
naslov. To pomeni, da so lahko vplivali na večino
pomembnih življenjskih odločitev, povezanih z
davki, vojsko in drugimi ključnimi področji. Leta
1771 so dobili baronski naslov, saj so z zaščito in
stražo preprečili vdor kuge na Kranjsko, hkrati pa je
več članov rodbine padlo v vojni s Prusijo. Lazariniji
niso skrbeli samo za svoje družine, temveč tudi
za ljudi, s katerimi so sobivali. V vseh oporokah je
napisano volilo cerkvi, šoli, ubožnici,
služabnikom. Zgradili so prvi most
v Tacnu, pomembno so financirali
gradnjo nove župnijske cerkve v
Smledniku in drugo. V družini je bila
posebne pozornosti vedno deležna
izobrazba.
Po drugi svetovni vojni je bil v
dvorcu dom za vojne sirote,
kasneje pa vzgojni zavod in
osnovna šola. Od 1990 je dvorec
spet v lasti rodbine Lazarini,
v njem postopno potekajo
obnovitvena dela.
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Cerkev sv. Valburge
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Današnja baročna cerkev stoji na mestu njene
predhodnice. Podružnična cerkev svete Valburge je
edina v Sloveniji, ki je posvečena tej svetnici.
Zgrajena je bila leta 1771. V njej sta dve sliki
Leopolda Layerja in bogato izrezljana prižnica
s podobami svetnic. Slika v glavnem oltarju je
zanimiva zato, ker se lahko umakne in se pokaže
kip svete Valburge.
Sveti Valburgi se priporočajo kmetje za dobro žitno
letino, za srečo pri živini in varnost pred steklino.
Danes v cerkvi darujejo poljske maše, v njej pa
občasno potekajo tudi prireditve.
Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega
je prvi povojni vzgojni zavod v Sloveniji.
Ime je dobil po pisatelju in pravniku s področja
mladinske delikvence Franu Milčinskemu in se od
leta 1946 ukvarja z otroki z posebnimi potrebami,
natančneje z otroki in mladostniki z vedenjskimi
in čustvenimi motnjami oziroma težavami. Do
leta 1990 je zavod deloval v graščini Lazarinijevih,
od oktobra tega leta pa uporablja nove, sodobno
opremljene prostore.
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VIZ Smlednik
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VIZ Smlednik je sinonim za več kot 70 let izkušenj
pri vzgoji in izobraževanju otrok ter mladostnikov, ki
se jim je v šoli nekaj zalomilo ali pa so imeli težave
v svojem domačem socialnem okolju. Z običajnimi
pristopi pri vzgoji jim nihče ni bil kos, zato so pristali
v zavodu, kjer so vključeni v interno osnovno šolo,
ki izvaja učni program po veljavnem predmetniku.
Poleg rednega pouka so vključeni tudi v različne
interesne dejavnosti, deležni so individualne učne
ali siceršnje obravnave, kolikor je to potrebno.
Z neformalnim učenjem se vzpostavlja medsebojno
zaupanje in spoštovanje, učijo se samostojnosti in
odgovornosti ter oblikovanja ustreznih navad ter
vedenjskih vzorcev.
Zavod je dobro vpet v lokalno okolje. Razvito je
medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi. Delo s starši in gojenci teži k
čim boljši in hitrejši vrnitvi v njihovo matično okolje
ter nadaljevanje šolanja v domačem okolju.
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Krvavo znamenje
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Poznobaročna kapelica odprtega tipa je postavljena
na mestu nekdanjega deželnoknežjega morišča.
V niši je marmorni kamin kot okvir slike Marije.
V Dragočajni še vedno kroži zgodba: Ob polni luni tu
ni dobro hoditi, ker mrliči balinajo z glavami.
Od Krvavega znamenja je najlepši razgled na
Kalvarijo, saj je ta v ravni črti z njo.
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Župlnova hiša

7
Zanimiva je v breg zidana, delno podkletena
nadstropna hiša z letnico 1887 na pravokotnem
kamnitem portalu. Vhodna vrata so lepo rezbarsko
delo. Streha je simetrična opečna dvokapnica.
Hišo so v zgodovini rodbine prilagajali velikosti
družine in potrebam. Župlnovi so bili sprva
posestniki, leta 1902 pa je tedanji gospodar
Primož Oblak v njej odprl tudi gostilno, ohranili
pa so tudi živino in posest. Gostilna je bila v hiši še
nekaj let po drugi svetovni vojni.
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Trg sv. Urha

8
Trg je duhovno in kulturno središče vasi. Nekdaj je s
trga do cerkve vodilo mogočno stopnišče.
V prelepem okolju so tu literarni večeri in koncerti,
v maju pa prireditev Flancanje.
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Kulturni dom Smlednik

8
Na desni strani trg zamejuje Kulturni dom. Kulturno
in umetniško udejstvovanje v Smledniku je staro
skoraj toliko kot sam kraj. V zgodovini so se ljubitelji
kulture združevali na različne, večkrat neformalne
načine. Že več kot sto let pa ima kultura v tem kraju
tudi povsem svoj prostor – kulturni dom. Denar
za postavitev so zbirali prebivalci Smlednika in
drugi darovalci, saj je bila fara takrat veliko večja.
Pod streho kulturnega doma so našli svoj prostor
pritrkovalci in pevski zbor, nekoč so prirejali plese,
pustovanja, razstave kulinaričnih dobrot, imeli so
kino, knjižnico ter prostor za športne dejavnosti.
Danes tu domuje Kulturno umetniško društvo
Smlednik, ki poskrbi, da je dvorana vedno polna
življenja. Tu nastajajo nove
predstave, koncerti …
Krajani lahko tu pokažejo svojo
ustvarjalno moč in domišljijo, hkrati
pa se tkejo nove medsebojne vezi,
s pomočjo katerih znanci postajamo
prijatelji.
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Freska smledniške noše na Kulturnem domu

Podobo para v smledniški
noši na Kulturnem domu je
leta 2007 izdelala akademska
slikarka Maša Bersan Mašuk
po izvirniku iz let 1837–1838,
ki ga je naslikal slikar Franz
Kurz zum Thurn und
Goldenstein. Avtor, ki je znan
po edinem portretu Franceta
Prešerna, je upodobil eno
izmed znanih različic
smledniške noše iz
19. stoletja. Različic je
obstajalo veliko, saj so se tudi
v preteklosti ljudje oblačili v
skladu s svojimi možnostmi
in okusom. Posebnost te
različice je upodobljena
trlica – orodje, s katerim so
lomili (trli) lanena stebla,
da so pridobili vlakna za
predenje. Pridelovanje lanu
in izdelovanje platna je bilo
namreč v Smledniku in širši
okolici značilno vse do
2. polovice 20. stoletja.
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Flancanje

8
Na trgu sv. Urha vsako drugo soboto v maju poteka
prireditev Flancanje. Glavni namen prireditve je
ohranjanje in raziskovanje kulturne dediščine
domačega kraja. Ob izmenjavi doma pridelanih
sadik se družimo in pogovarjamo. Gospodinje
pripravijo domače dobrote, med katerimi najbolj
slovijo flancati, kot se za Flancanje tudi spodobi.
Prireditev vsako leto popestrijo nastopi domačih
kulturnih ustvarjalcev, različne razstave in delavnice
ter vodeni ogledi zanimivih lokalnih znamenitosti.
Prireditev je navdihnilo odkritje stare fotografije
vaških flančnikov - gredic, ki so se jih spominjali le
najstarejši prebivalci Smlednika. Ta drobna, a za
skupnost zelo pomenljiva zgodba, je skupaj s
fotografijo ovekovečena na informativni tabli, ki
stoji na trgu sv. Urha:
»Še v obdobju med obema svetovnima vojnama so
bile ob Savi, v bregu pod Smlednikom, gredice, ki so
jih imenovali “flančniki”. Na teh gredicah so zaradi
sončne lege in bližine vode za zalivanje domačini
gojili zgodnje sadike domače zelenjave. Flance so si
po potrebi izmenjavali, prostor flančnikov pa je bil
verjetno nadvse plodno mesto tudi za ustno
izmenjavo različnih informacij. Čeprav je
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Flancanje

8
flančnike že več kot pred petdesetimi leti ob gradnji
Hidroelektrarne Medvode zalila Sava, nam s pomočjo
ohranjene fotografije govorijo o načinu življenja naših
prednikov, v katerem so imeli dobri medčloveški odnosi
in sožitje z naravo pomembno mesto. Vzgajanje flanc
iz semena, izmenjava flanc in gojenje rastlin je imelo za
skupnost podoben pomen kot ustno izročilo – od obeh
je bilo močno odvisno, v prvem fizično, v drugem pa
duhovno preživetje skupnosti.«
Stara šega izmenjave doma pridelanih sadik in izkušenj
se v zadnjem času na novo osmišlja in dobiva pomen
tudi za današnjega človeka in družbo. Če je bila
izmenjava flanc in izkušenj pred sto leti nujnost,
saj sadik ni bilo mogoče kupiti, je danes to izbira
ozaveščenega posameznika, da želi uživati zdravo,
lokalno pridelano hrano. Z načeli trajnostnega razvoja
se skladajo tudi ostale vrednote Flancanja: učenje
naravi prijaznega obdelovanja zemlje, izmenjava
namesto prodaja osnovnih dobrin (sadike, semena,
voda …) ter zavedanje medčloveške soodvisnosti in
solidarnosti.
Flancanje že 15 let pripravljajo društva iz Smlednika:
Društvo za ustno zgodovino, Kulturno-umetniško
društvo Smlednik in Turistično društvo Smlednik.
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Vaški vrt

8
Leta 2018 so v spomin na nekdanje »Flančnike«,
to je gredice malce nižje od cerkve pri reki Savi, na
strmini ob trgu uredili vaški vrt. Obsega 120 m2,
zasnovan je ekološko in permakulturno, kar
prispeva tako k lepemu videzu teras, oblikovanih z
naravnimi materiali, kot trajnosti, saj bo dlje časa
bolje uspeval z manj dela in sredstev. Na brežini
raste več kot 100 različnih vrst rastlin, predvsem
zelišča ter tudi nekaj jagodičevja, zelenjave in žit.
Eden od namenov vrta je namreč tudi prikaz in
ohranjanje naših kulturnih rastlin, posebej tistih,
ki so že redke. Vse rastline so podarili krajani iz 27
vrtov iz celotne KS Smlednik in so označene, zato
deluje tudi kot učni vrt.

SMLEDNIK brosura 2018.indd 20

05/07/18 19:50

Kapelica sv. Urha
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Na levi strani trga sv. Urha je kapelica sv. Urha. To je
baročna kapelica, zgrajena v letih 1847–1851.
Poslikava je delo Layerjeve delavnice, kip sv. Urha
pa je iz nekdanjega glavnega cerkvenega oltarja.
Podobo trga je v preteklosti dopolnjevala šola. Pouk
je v njej potekal do leta 1968. Ko so zgradili novo
šolo, so tu postavili mrliške vežice.
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Cerkev sv. Urha

9
Cerkev stoji na lokacije prejšnje, srednjeveške cerkve in
je izjemen spomenik cerkvene umetnosti 19. in
zgodnjega 20. stoletja. Poleg mnogih domačih
umetnikov dajejo notranjščini poseben pečat zlasti slike
dunajskega slikarja Leopolda Kupelweiserja in graškega
slikarja Josefa Tunnerja.
Zgrajena je bila v letih od 1847 do 1849 po načrtih
dunajskega arhitekta Karla Rösnerja, enega tedaj
vodilnih arhitektov cesarske prestolnice. Velik del
sredstev za gradnjo je prispeval Franc Ksaver Feliks
baron Lazarini. Baron in njegova žena Ana Marija sta
cerkvi podarila tudi oltarno sliko Čudež sv. Urha, ki jo
je naslikal Leopold Kupelweiser, vodilni dunajski slikar
tega obdobja. Izdelal je tudi načrte za oltar. Po baronovi
smrti pa je Ana Marija cerkvi podarila tudi Tunnerjevi
sliki Smrt sv. Frančiška Ksaverja in sv. Ana Samotretja.
Cerkvene orgle so delo Franca Goršiča, ki velja za
zadnjega orgelskega mojstra pri nas.
Cerkev prvotno ni bila poslikana, v začetku 20. stoletja
pa so cerkev v celoti poslikali. Delo je opravil slikar Anton
Jebačin.
Na južni fasadi cerkve je sončna ura.
Farna cerkev je znana tudi po pritrkovalcih, ki s
pritrkovanjem obogatijo praznike.
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Pokopališče

9
Pokopališče je bilo urejeno sočasno s cerkvijo. Staro
pokopališče je bilo delno na območju današnje cerkve.
Ko vstopimo na pokopališče, na levi strani stoji
spomenik gospoda Martina Kreka, prvega učitelja v
Smledniku. Postavili so mu ga prijatelji in tovariši, tako
piše na njem.
Na sredi pokopališča je spomenik žrtvam prve svetovne
vojne, pet metrov visok, oblikovan kot sarkofag s
podstavkom. Na njem je vklesano posvetilo z imeni
padlih faranov. Na vrhu je kamnito razpelo.
Pokopališče zaključuje kapela Snemanja s križa, grobna
kapela baronov Lazarini. Postavljena je bila v letih 1861
- 1862. Zgrajena je v neoromanskem slogu, nad vhodom
je grb rodbine Lazarini. V notranjosti je nad grobnico
manjši oltar z oljno sliko.
V kapeli je vsako leto 2. novembra maša za Lazarinijeve,
tradicija, ki traja neprekinjeno od šestdesetih let
19. stoletja in se ni prekinila niti v letih po drugi svetovni
vojni, kar je bržkone izjema v slovenskem prostoru.
Nad Trgom svetega Urha se dviga mogočna
nadstropna trška zgradba, pokrita z dvokapnico, ki se na
čelnih straneh zaključuje v čop. To je župnišče. Fasada je
oblikovana značilno za prvo polovico 19. stoletja, v veži
pa so ohranjeni oboki iz 18. stoletja.
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Vodno korito z domačim imenom pater

10
Okrog leta 1925 so naredili vaški vodovod. Napeljali
so ga do premožnejših vaščanov, za vse druge pa od
studenca v zgornjem delu vasi v tri korita. Eno je bilo
pri Pangeljčku, drugo pri Župlnu, tretje pa na bivšem
šolskem vrtu. Pri teh koritih so zajemali vodo, prali
in napajali živino.
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Kalvarija
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Beseda Kalvarija je v prvotnem pomenu besede
pomenila grič Golgota (latinsko Kalvarija,
slovensko Lobanja), kjer so križali Jezusa Kristusa.
Poleg tega beseda kalvarija označuje splošni izraz za
hudo trpljenje. V Sloveniji je Kalvarija
pogosto geografsko ime in označuje manjši grič, kjer
so postavljene postaje križevega pota.
Ob vznožju Starega gradu v Smledniku je Kalvarija s
štirinajstimi baročno rokokojskimi kapelicami
križevega pota in tremi križi na vrhu. Je svojevrstna
arhitekturna posebnost. Zgraditi jo je dal
smledniški graščak baron Franc Smledniški leta 1772
v osi oziroma ravni črti, ki povezuje Stari grad in
Krvavo znamenje, kapelico v spomin na
deželnoknežje morišče na polju pod podružnično
cerkvijo v Valburgi. Da je lahko uresničil svojo zamisel
o postavitvi Kalvarije v ravni črti, je svoje zemljišče
zamenjal s sosednjim zemljiščem bližnjega kmeta
svobodnjaka Jakoba Jeraja. O tem priča tudi pogodba,
ena prvih v slovenskem jeziku.
Kalvarija je bila obnovljena dvakrat, in sicer leta 1872
in 1992, obnovitvena dela so bila končana leta 2001.
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Grad Smlednik, Stari grad

12
Grad Smlednik ali Stari grad nad Smlednikom je bil
grad, ki je stal na vzpetini od Zbiljskega jezera in
severno od Šmarne gore, imenovan Smledniški hrib.
Danes so vidne le ruševine.
Prvi lastnik gradu naj bi bil leta 1136 vitez Ulrih
Smledniški, ki je bil podložen grofom Andeškim iz
Kamnika. V 13. in 14. stoletju so bili smledniški
vitezi iz rodu gospodov Planinskih-Svibenskih in leta
1328 sta brata Henrik in Ulrih Planinski zastavila
grad. Leta 1332 so ga prodali Frideriku žovneškemu
svobodniku, torej poznejšim grofom Celjskim.
Po izumrtju Celjanov leta 1456 je gospostvo prešlo
v posest njihovih dedičev Habsburžanov in postalo
deželnoknežja komorna posest. Upravljali so ga
številni zastavni imetniki. Leta 1795 so ga kupili
Lazariniji.
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Grad Smlednik, Stari grad

12
Prvotni grad je bil samostojen obrambni stolp z
obrambnim jarkom, zgrajen v romanskem slogu.
V obdobju gotike so okrog njega obzidali ploščad
trapezaste oblike. Po potresu leta 1511 so
stolpu dozidali bivalne prostore in zunanje obzidje
z obrambnimi stolpiči v renesančnem slogu. Grad
so obnavljali do leta 1610. Predstavlja zasnovo in
razvoj srednjeveškega gradu v osrednji Sloveniji v
najčistejši obliki.
Leta 2005 je bil del obzidij obnovljen, rekonstruiran
je bil tudi grajski vodnjak.
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Študijski krožek Spoznajmo dediščino Smlednika sestavljamo:
Andreja Burja Čerin, Majda Ferbar, Metod Ferbar, Olga Mali, Vera Nuhijev Galičič, Marija Šubic,
Marija Ulčar in mentorica Marija Pipan.
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri nastanku naše knjižice.
Knjigo v slovenščini in angleščini in drugo gradivo najdete na spletni strani KS Smlednik:
www.smlednik.si
Sprehod po Smledniku in Valburgi
Pripravili: člani študijskega krožka Spoznajmo dediščino Smlednika
Uredila: Marija Pipan
Pregled: mag. Tatjana Dolžan Eržen
Jezikovni pregled: Robert Peklaj
Fotografije: arhiv KS Smlednik, arhiv TD Smlednik, arhiv OŠ Simona Jenka Smlednik,
Društvo za ustno zgodovino in Marija Pipan
Oblikovanje: Aleš Galičič
Tisk: Peter Fabjančič
Založila Gorenjski muzej in KS Smlednik
Zanju: mag. Marjana Žibert in Nežka Bogataj
Smlednik, 2018

Krajevna skupnost
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