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Spoštovani,
ko se ozremo na koledar, vidimo, da čas beži, saj je za
nami že skoraj tretjina leta in pred nami so prvomajski
prazniki. Narava nas že razveseljuje s cvetjem in nas vabi
na delo ter druženje na prostem.
V minulem obdobju se je zvrstilo več dogodkov, ki so
jih pripravila naša društva in nam s svojimi gosti
polepšala vsakdanjik. Tudi v prihajajočem času bomo
imeli priložnosti za to. Društva in organizacije so imela
v minulem obdobju občne zbore. Nekatera med njimi so
se s priznanji in zahvalami oddolžila svojim članom za
požrtvovalno prostovoljno delo v preteklem obdobju.
Žal ugotavljamo, da nekateri (ne nujno domačini) z
objestnim obnašanjem in vandalizmom uničujejo sad
trdega dela prostovoljcev in naravo (razbita tabla na
Starem gradu, kolesarjenje po kalvariji, ipd.). S tem
kvarijo podobo kraja in lokalni skupnosti povzročajo
nepotrebne stroške, ki že tako skopa sredstva, namesto
za izboljševanje, porabljajo za popravila. Zato pozivamo
vse, da se tega vzdržite, morebitne kršitelje opozarjate
na nepravilnosti in jih prijavljate pristojnim organom.
Upamo, da se bo odnos do okolja izboljšal tudi s projektom
Usposabljanje za vodnika po naravi, ki se prične v teh
dneh.

OBNOVA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA 2020-2029
Kot ste lahko zasledili na spletni strani KS Smlednik (http://www.
smlednik.si/novica/29/obnova-gozdnogospodarskega-nacrta-2020-2029.
html), Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
vabi lastnike gozdov in zainteresirano javnost k dajanju pobud
pred pričetkom obnove gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode za ureditveno obdobje 2020 – 2029.
Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo h kakovosti
načrtovanja gospodarjenja z gozdovi na območju gozdnogospodarske enote Medvode v naslednjem desetletju, zato z veseljem
pričakujejo vaš odziv.
Pobude pošljite do 31. maja 2019 po elektronski pošti na naslov:
andrej.jeklar@zgs.si ali po navadni pošti na naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana. Pri pripravi pobud lahko uporabite obrazec, ki
se nahaja na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.
ZAHVALA IN PROŠNJA PGD SMLEDNIK
Gasilsko društvo se zahvaljuje podjetju Petro plus, d. o. o. (še
posebej Marku Burji in Damjanu Šteru), ki je prisluhnilo njihovim potrebam po operativni opremi in v celoti financiralo
nakup termo kamere, ki jim zelo koristi pri intervencijah in
zagotavlja večjo varnost gasilcem.
PGD pričenja z zbiranjem prispevkov v materialni ali finančni
obliki za srečelov na gasilski veselici, ki bo 15. junija. Če želite
prispevati, pokličite Nejca Hočevarja na telefon 031/861 403.
OBVESTILO TURISTIČNEGA DRUŠTVA SMLEDNIK
V začetku maja se bo predvidoma pričela prenova Okrepčevalnice na Starem gradu, ki bo zaradi tega nekaj mesecev (predvidoma do začetka septembra) zaprta. Točen datum bo objavljen
na spletni strani društva in z letaki na oglasni deski krajevne
skupnosti in parkirišču pod gradom.
Turistično društvo še vedno zbira donacije za prenovo objekta
na Starem gradu. Zelo je dobrodošlo darovanje materiala, še

posebno lesa v obliki hlodov, desk ali plohov. Priporočajo se
tudi za denarne donacije. V času gradnje bodo zelo dobrodošle
tudi pridne roke, saj bo tako delo hitreje napredovalo. Za vse
aktivnosti bo skrbel gradbeni odbor. Vse informacije bodo na
voljo v Turističnem društvu Smlednik, lahko pa tudi pokličete
na telefon 041/426 146 predsednika TD Marjana Malija in se
osebno dogovorite o možni pomoči, terminih in drugem. Zelo
hvaležni bodo za kakršnokoli pomoč.
VABILA NA DOGODKE
27. april ob 9. uri: shod na parkirišču pod Starim gradom pri
vodnem zajetju.
Društvo vas vse, ki radi hodite, vabi na tradicionalni Pohod po
poteh spominov in prijateljstva. Pohod poteka po že znani poti
pod Starim gradom do Skaručne, povratek pa po vzporedni poti
spet nazaj na Stari grad, kjer bo zaključek in malica za udeležence. Pohod traja približno štiri ure in bo v vseh vremenskih
razmerah, torej se ne prestavlja. Običajno dobra volja prevlada
tudi nad kdaj malo slabšimi vremenskimi razmerami.
1. maj ob 10.30: na Starem gradu.
Godbeniki Godbe Medvode bodo zaigrali prvomajsko budnico
ob Okrepčevalnici na Starem gradu. Kresa na predvečer 1. maja
ne bo, bo pa okrepčevalnica imela podaljšan čas obratovanja.
Vabljeni.
5. maj ob 9.00: pred/v župnijski cerkvi v Smledniku.
V čast sv. Florijanu, zavetniku gasilcev, bo nedeljska maša v ta
namen. Ob 8.40 se zberejo člani PGD Smlednik in Zbilje v svečanih uniformah, sledi postroj in odhod v sprevodu v cerkev.
18. maj ob 16:30: na trgu Sv. Urha v Smledniku (pred
Kulturnim domom).
Zelo priljubljena prireditev Flancanje vsako leto privabi veliko

ljudi. Izmenjava sadik je postala znana tudi zunaj meja naše
krajevne skupnosti in občine.
Prireditev se bo pričela s kulturnim programom. Poleg izmenjave sadik bodo organizatorji Društvo za ustno zgodovino, TD
Smlednik in KUD Smlednik pripravili pester spremljevalni program. Nastopil bo pevski zbor Smleški žarek in folklorna skupina Oton Župančič iz Sore. Pri programu bodo sodelovale tudi
članice študijskega krožka Zvedave punce z razstavo svojih izdelkov. Lahko si boste ogledali tudi skupni vaški vrt, ki v letu
od postavitve že dobiva končno podobo.
Več o sami prireditvi boste lahko v maju prebrali na internetni
strani krajevne skupnosti Smlednik.
23. maj ob 20:00: v Kulturnem domu Smlednik, vstop prost.
V tednu ljubiteljske kulture bo mešani pevski zbor Smleški žarek izvedel spomladanski koncert z vedno lepimi ljudskimi pesmimi. Klekljarice pa bodo pripravile razstavo svojih lepih in
domiselnih izdelkov. Zaželeni so prostovoljni prispevki.
SKLEPNA MISEL
V več kot 190 državah bomo 22. aprila praznovali svetovni
dan Zemlje, ko se od leta 1970 dalje odvijajo različni dogodki
za osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji. Naslednji dan
(23. aprila) je svetovni dan knjige. Spodobi se, da oba praznika
proslavimo s spoštljivim odnosom. Pa ne samo na ta dan, temveč vsak dan. Proslavimo pa tudi 1. maj, saj spet pridobiva na
pomenu. Ne pozabite izobesiti zastav.
Ob prihajajočih praznikih želimo verujočim vesele velikonočne
praznike, vsem pa obilo veselja ob navedenih in drugih dogodkih na prostem.
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