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Spoštovani,
prvi pomladni mesec nam je končno postregel z nekaj
sončnimi in toplejšimi dnevi. Prve pomladne cvetlice nas
veselo pozdravljajo na sprehodu po gozdu in drugih poteh.
Narava nam bo odslej iz tedna v teden postregla z lepšimi
cvetovi in pogledi. Vse to nam ogreje dušo in telo. Ta polnost
naravnega kroga nas spomni in opomni, da po še tako hudi
ali nenavadni zimi življenje v naravi prevlada. Prav tako bodo
minile tudi težave s korona virusom. Po objavljenih podatkih
je bilo število potrjenih primerov okužbe z aktualnim virusom
v občini od začetka epidemije do sredine tega marca 1.480 ali
malo manj kot devet odstotkov občanov, kar je približno na
ravni republiškega povprečja. Prišli bodo še toplejši in lepši
dnevi in bolezen se bo umaknila, seveda z našo pomočjo.
Tokrat, še bolj kot lansko leto, upamo, da za daljši čas, če že
ne dokončno. Ker epidemija traja že tako dolgo, je mrtvilo v
ožji in širši družbi povzročilo že pravo apatijo in tudi zastoj
v delovanju lokalnih društev, ki zato tokrat ne namenjajo
posebnih sporočil. Pa vendar se nam že nakazujejo boljši
dnevi. Zaenkrat kaže, da se položaj umirja, a še vedno zahteva
našo pozornost in priučeno ravnanje.
Pravkar se je končalo svetovno prvenstvo v nordijskem
smučanju, kjer so nas razveseljevali tudi slovenski smučarji,
saj so bili zelo uspešni in osvojili rekordno število medalj. Prav
vsi udeleženci si zaslužijo priznanje za nastop, bili so odlični,
še posebej pa nas je razveseljevala naša krajanka Anamarija
Lampič. Upravičeno se veseli težko priborjenih bronastih

snežink in poleg tega še malega kristalnega sprinterskega
globusa. Verjetno si ne moremo niti predstavljati, koliko truda,
odpovedovanja, premagovanja samega sebe in neskončne
potrpežljivosti je treba za take rezultate. Naj omenimo še dva
krajana, ki sta tudi nastopila na SP in zasedla kar solidna
mesta: Roka Tršana in Janeza Lampiča. Vsem iskrene čestitke!
Žal pa moramo nadaljevati z že znano problematiko odpadkov
in neodgovornega obnašanja. Tudi v občinskem glasilu Sotočje
ste lahko prebrali (oziroma si preberite) izčrpen članek o
odlaganju smeti na ekološke otoke in navodila za pravilno
odlaganje, saj nepravilno odlaganje postaja občinska težava.
V glasilu Sotočje je tudi članek glede težav, ki jih neodgovorni
vozniki(-ce) in sprehajalci(-ke), med njimi še zlasti skrbniki(-ce) psov, povzročajo kmetom. Pozivamo vas na kulturen in
odgovoren odnos do premoženja drugih, in na to opozarjajte
tudi druge – dnevne migrante, obiskovalce, turiste, goste.
Prosimo vas, da spoštujete navodila za ravnanje z odpadki,
saj so tudi otoki v naši KS in širši okolici mnogokrat nasmeteni
z iztrebki in odpadki, ki tja ne sodijo.
Obveščeni smo bili, da se je povečalo število vlomov na
našem območju. Prosimo vse, da ste pozorni na neznance in
okolico ter da sumljive dogodke prijavite policiji.
Ponovno opozarjamo tudi na občinska proračuna za leti
2021 in 2022, ki bosta participativna (to pomeni, da bomo
krajani lahko predlagali in glasovali, za kaj se bo namenil
del sredstev). Kot ste mogoče že zasledili v medijih, naj bi
bilo v proračunu za KS Smlednik skupaj namenjenih 46.000
evrov za uresničenje lokalnih projektov v vrednosti med
3.000 in 20.000 evri za dvig kakovosti bivanja in krepitev v
lokalni skupnosti, ki jih lahko predlagajo posamezne osebe
ali skupine. Izvedba naj bi potekala v štirih fazah. V prvi fazi

(med 7. aprilom in 7. majem 2021) bodo stari nad 15 let (na dan
oddaje predloga) s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
lahko podali predloge projektov, ki bodo morali ustrezati tudi
drugim merilom (izvedeni morajo biti na zemljišču, ki je v
javni lasti, izvirati morajo iz pristojnosti, ki jih ima lokalna
skupnost, imeti morajo zaprto finančno konstrukcijo oziroma
morajo biti realno finančno ovrednoteni). V tej in naslednjih
dveh fazah naj bi potekale tudi javne predstavitve in razprave
krajanov glede tematik ter oblikovanje projektnih predlogov in
do sredine tega leta izbor in glasovanje o projektih (upravičeni
predlagatelji, po posameznih skupnostih, prek spleta ali na
občini). V četrti fazi – v zadnji polovici tega leta in v letu
2022 - pa naj bi potekala izvedba.
Kot ste mogoče tudi že zasledili, je v občinskem proračunu
predvideno, da se bo v KS izvajalo tudi nekaj drugih projektov,
ki naj bi vplivali na izboljšanje kakovosti bivanja. Med temi
so gradnja prizidka k osnovni šoli, prva faza (projektiranje)
kanalizacije za vas Smlednik, rušitev in novogradnja dela
vrtca v Valburgi in drugo. Le upamo lahko, da bodo pristojni
poskrbeli, da bodo potrebe krajanov zadovoljivo dolgoročno
rešene.
Omenimo naj tudi možnost odprtega (brez gesla)
brezplačnega dostopa do spleta prek točke WiFi4EU pred
Kulturnim domom Smlednik in na Trgu sv. Urha. Ob povezavi
boste preusmerjeni na spletno stran VisitMedvode in nato
boste lahko do dvanajst ur brezplačno brskali po spletu. Več
o tem projektu in dostopu lahko preberete v zadnjem Sotočju
ali na spletnih straneh občine.

SKLEPNA MISEL

Marec je mesec, ko praznujejo ženske in matere. Kmalu
bomo praznovali materinski dan, zato se le spomnite svojih
mater. Podarimo jim toplo besedo in čestitko, po možnosti
tudi topel objem. Tako bomo polepšali dan našim mamam
in sebi. Iskreni Hvala! si gotovo zaslužijo, pa ne le na ta
dan, temveč vsak dan v letu. Mogoče bo do takrat možen že
tudi tisti pravi medčloveški objem, ki naše življenje naredi
prijetnejše in daje občutek topline ter bližine.
V začetku naslednjega meseca bodo verujoči praznovali Veliko
noč. Vsem želimo vesele praznike in prijetno praznovanje v
okviru možnosti.
Naj sestavek sklenem v duhu materinskega dne z verzi Neže
Maurer:

Vsak mora sam za svojo srečo.
Matere ostajajo ob poti
kot počivališča za utrujene,
kot znamenja za vrnitev.
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