
Str.  16
1. šolski dan za prvošolčke

Str. 10
Zakaj je prišlo do menjave izvajalca 

nege na domu - odgovor Občine

Pletenice
 SEPTEMBER  Št. 09/2021

Občina 
Dol pri Ljubljani

www.dol.si

Občinsko glasilo 

Str. 24
Klasično branje je zakon 

– beri z nami tudi ti!

Str. 12
Prireditev 
Cesar v Dolu 



napOveD DOgODkOv

koledar dogodkov
16. 9.

21. 9.

Sobote in 
nedelje v 
septembru

7. 10.

Iz Dolskega v svet diplomacije
Iz Dolskega v svet diplomacije, pogovor o delu in s tem 
povezanimi njegovimi knjigami in članki
dr. Božo Cerar
erbergova paviljona

Diplomacija velesil pred dvema stoletjema
Diplomacija velesil pred dvema stoletjema, ob novi izdaji 
knjige vladimirja Šenka o Ljubljanskem kongresu
prof. dr. andrej Rahten (Zgodovinski inštitut Milka kosa 
SaZU)
erbergova paviljona

Jubilejna razstava Cesar v Dolu,
Jubilejna razstava Cesar v Dolu, 
strokovno vodenje po razstavi
dr. viktor grilc, g. alojzij grebenc
erbergova paviljona

Poletni glasbeni paviljoni
Hostnik pa krečič
erbergovi paviljoni

18.00

18.00

17.00 in po 
dogovoru

19.00

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

September 2021
Številka 9/2021

Pletenice so informativno 
glasilo Občine Dol pri Ljubljani. 

Izhaja enkrat mesečno in ga 
brezplačno prejme vsako 
gospodinjstvo v občini. 

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Kodent-Kokalj in družbenik, 

k. d.

Uredniški odbor
Katja Kralj

Aleksandra Resman
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico 
do redakcijskega urejanja in 

krajšanja besedil, ki so predolga 
ali vsebujejo neprimerno in 

žaljivo vsebino. Pisma bralcev, 
ki so dolga nad 1500 znakov 

(s presledki vred) zaradi 
omejenega prostora ne bodo 

objavljena. Navodila za oddajo 
prispevkov in pisem bralcev 
ter cenik oglasnega prostora 

najdete na spletni strani www.
dol.si.

Naslednja številka izide 15. 
oktobra 2021. Prispevke za 

objavo pošljite na elektronski 
naslov pletenice@dol.si. Zadnji 
rok za oddajo prispevkov je 1. 

oktober 2021.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov
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Priporočam JUBIZOL 
fasadni sistem!

2525
let

garancije

do

40%40%
prihranek
energije

do

Fasadni sistemi s priporočilom

Družba JUB d.o.o. vabi prebivalce občine Dol pri 
Ljubljani, da nas obiščete in izkoristite ugodnosti, 
ki vam jih ponujamo v našem JUB Design Studiu v 
Dolu pri Ljubljani 28. 

V letu 2021 vam ob nakupu fasadnega sistema 
ponujamo:

• 38 % popust pri nakupu belega in grafitnega 
stiropora;

• 30 % popust za nakup strong stiropora; 
• 35 % popust pri nakupu ostalih materialov za 

fasade (mrežice, lepilo, omet…).

Poleg tega vam ponujamo 25 % popust pri nakupu 
izdelkov za vgradnjo keramike.

Vljudno vabljeni vsak delovnik med 7.00 in 17.00. 

OGLAS_JUBIZOL_INVESTITORKA_186 x129,5mm_SLO_avg21.indd   1 18. 08. 2021   13:56:05



3

IZ žUpanOve pISaRne

Skupaj z ravnateljem g. Gregorjem 
Pečanom sva obiskala prvošolčke v naših 
treh šolah. Prva ugotovitev je bila, da ima-
mo vpisano precej številčno generacijo, v 

vseh treh šolah je prag prestopilo 73 novih učen-
cev. Kot vsako leto smo bili priča res srčnemu spre-
jemu. Učiteljice so skupaj z učenci višjih razredov 
pripravile krajše kulturne programe in manjše po-
zornosti, tako da bodo prvošolčki in njihovi starši 
ta dan ohranili v res lepem spominu. Sam prihod 
učencev v šolo je potekal pod budnim očesom 
prostovoljcev iz društev upokojencev Dol in 
Dolsko, ki so tako kot vsa leta pomagali učencem 
pri prečkanju cest na prehodih za pešce, policisti 
in redarji pa so s svojo prisotnostjo zagotavljali, da 
je promet tekel bolj umirjeno in tekoče. Na koncu 
lahko ugotovimo, da ni bil dan samo čaroben, am-
pak tudi varen, zato se jim še posebej zahvaljujem. 
Kljub temu ne smemo pozabiti, da je september 
prometno precej drugačen. Na cestah bomo veliko 
pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke. 
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, 
prometne predpise pogosto spregledajo ali pa si 
jih razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, 
ki obveščajo o varni hoji). Poleg tega ne zmorejo 
pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega 
se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti 
predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
Med počitnicami, pred začetkom novega šolskega 
leta so bila letos izvedena nekatera večja in manjša 
investicijsko-vzdrževalna dela v Osnovni šoli Janka 
Modra, ki bodo izboljšala prostorsko ustreznost in 
funkcionalnost. Tako smo v zelo kratkem času sku-
paj s šolo spremenili prostore Knjižnice Jurij Vega 
v dodatne tri učilnice, ki bodo s svojo široko upo-
rabnostjo nadomestile dodatne selitve in prevoze 
učencev na druge lokacije zunaj šole. Poleg tega 
sem zelo vesel, da nam je uspelo pridobiti dovolje-
nje za izvedbo kanalizacije na vzhodnem delu 
Vidma v smeri proti Jubu in dovoljenje za obnovo 
vodovoda v Dolskem. Zakaj sta ta projekta tako 
pomembna? Ker v končno ureditev cest vključuje-
ta tudi izgradnjo več kot 1.200 metrov pločnika, 

kar bo bistveno pripomoglo k večji prometni var-
nosti in bolj varnim šolskim potem. 
Drugi večji dogodek je bil kulturno-zgodovinske 
narave, z enim stavkom lahko rečemo: »V nedeljo, 
5. septembra, je Dol praznoval.« Bilo je skoraj tako 
veličastno kot pred dvesto leti, ko je k nam na eno-
dnevni zasebni obisk prispel cesar Franc I. s 
spremstvom. Program, ki ga je pripravila projektna 
skupina pod vodstvom ge. Nataše Klemenčič, je 
bil prečudovit. Udeležba na prireditvi pa je bila še 
bolj veličastna kot pred dvesto leti. Poleg vas kraja-
nov, častnih občanov in županov Dola se je pova-
bilu odzvalo še veliko zelo pomembnih in vplivnih 
ljudi na področju znanosti, kulturne dediščine, dr-
žavne in evropske politike. Vsem res najlepša hva-
la za udeležbo in čas, ki ste ga namenili s svojo po-
zornostjo, da je bil ta dogodek še bolj veličasten. 
Posebna zahvala je namenjena vsem članom pro-
jektne skupine za odlično in strokovno opravljeno 
delo ter pripravljavcem prireditve za nemoten po-
tek. 
Upam, da naš prispevek k obeleževanju tega po-
membnega kulturno-zgodovinskega dogodka ne 
bo šel prehitro v pozabo, da bomo dolsko grašči-
no, to spečo Trnuljčico, ponovno prebudili, obno-
vili in jo skrbno negovali, da bi nam bila spet v po-
nos kot v tistih časih, ko so jo poimenovali »kranj-
ski Versailles«.
Na polno uživajmo še zadnje septembrske dni, pri 
tem pa se ne pozabimo pripraviti na prihajajoče 
hladnejše dni. Trenutno je cepljenje naše edino re-
alno upanje, da se nam ne ponovi pandemija. 
»Nalezimo se dobrih navad – cepimo se.«
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.  
 •Vaš župan Željko Savič

prvi šolski dan je bil čaroben! Učilnice 
so bile ponovno polne: polne veselih 
obrazov, polne prijateljstev, polne 
poletnih zgodb in polne želja po učenju. 

Spoštovani 
sokrajanke in 
sokrajani, 
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S prvim septembrom se je za učence Osnovne 
šole Janka Modra začelo šolsko leto malce bolj 
razbremenjeno. 
Pouk namreč zdaj ne bo več potekal na dislociranih 
enotah, kot je na primer v preteklih letih potekal 
v župnišču in na podružnični šoli Dolsko. Občina 
je zagotovila finančna sredstva v višini 95.000 
evrov in iz nekdanje knjižnice Jurij Vega so se čez 
poletje na novo vzpostavile tri učilnice. Dva druga 
razreda in en peti razred imajo zdaj popolnoma 
nove učilnice, opremljene z enojnimi mizami, kar 
še dodatno preprečuje morebitne okužbe in bo šoli 
prišlo prav tudi med obdobjem respiratornih bolezni, 
še posebej gripe. Ravnatelj Gregor Pečan je zelo 
zadovoljen in pravi, da je to izjemno dobrodošla 
pridobitev. V prihodnje se ravnatelj nadeja še novih 
pridobitev za šolo: »Še vedno so največji problem 
pokrite športne površine, ki jih imamo premalo. Iz 
leta v leto je težje. Prva prioriteta, kar se tiče šolstva, 
je  zagotoviti novo športno dvorano oziroma povečati 
kvadraturo pokritih športnih površin v matični šoli na 
Vidmu.«    • Nina Keder

V občini poteka obnova avto-
busnih postajališč. Občina 

je organizirala in naročila 
vzdrževalna dela na postaja-
liščih, vključno z brušenjem 
in pleskanjem. Trenutno so 
dela dokončana v Kamnici, 

Dolskem in Dolu, nadaljujejo 
pa se tudi na drugih postaja-

liščih, najprej ob glavni cesti. 
• Občinska uprava

Šola v Dolu dobila 
tri nove učilnice

Obnova 
avtobusnih 
postajališč

Hodnik v zgornjem 
nadstropju je zdaj dolg že 

več kot 70 metrov.

Novo odprte prostore so obiskali župan Željko 
Savič, direktor občinske uprave Rok Prevc in Jure 
Benčina, na Občini zadolžen za gradbene zadeve.
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podor skal v Zagorici

PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše 
in socialno šibkejše osebe, ki potrebujejo prevoz in 
ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, z 
aktivnimi vozniki, ki po drugi strani radi priskočijo na 
pomoč. Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam 
ob nudenju pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj 
potrebni, prinaša tudi veliko osebno zadovoljstvo in 
ustvarja nepozabne trenutke v času, ki bi ga sicer 
porabili za manj pomembne stvari in opravila. Vabimo 
vas, da se pridružite prostoferski družini – prijave 
lahko pošljete na naslov: 
obcina@dol.si ali pokličete na 01 530 32 40. Zaradi 
vas bo še več nasmehov na obrazih pomoči 
potrebnih in svet lepši! PRIDRUŽITE SE NAM IN 
POSTANITE PROSTOFER! • Občinska uprava

V Občini Dol pri Ljubljani poteka poskusni 3-mesečni 
projekt brezplačnega pravnega svetovanja občanom. 
Projekt brezplačne pravne pomoči je zastavljen kot prvi 
pravni nasvet občanom s področij pravdnih in nepravdnih 
postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, 
stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega 
prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, 
socialnih pravic, obligacijskega prava. Vabljeni na posvet 
zadnjo sredo v mesecu osebno na sedežu 
Občine. Naslednji termin je sreda, 
29. september 2021, od 12:00 do 
17:00. Pravno svetovanje bo izvajal 
Pravno-informacijski center PIC, 
prijave vsak delovnik od 9.00 do 
14.00 na telefonski številki 01 
521 18 88 ali elektronskem 
naslovu pic@pic.si. • Občinska uprava

Vabljeni, da postanete prostoferBrezplačno pravno posvetovanje

Konec avgusta se je v Zagorici nad Dolskim sprožil ze-
meljski plaz. Večja skala je treščila v spodaj ležečo vikend 
hišico in jo precej poškodovala. Oškodovanka je bila k 
sreči v drugem prostoru in ni bila poškodovana, je pa zato 
popolnoma uničeno njeno bivališče. Velika zahvala gre 
dolskemu župnišču, kjer je lahko oškodovanka prenočila. 
Člani PGD Klopce so prišli na kraj dogodka, ga zavarovali 
in odstranili skale s ceste. Člani Civilne zaščite so lastnici 
objekta sporočili, da do strokovnega ogleda in ocene nevar-
nosti objekt ni primeren za bivanje, sestal pa se je tudi ožji 
sestav operativnega štaba Civilne zaščite, ki je sklenil, da se 
občanki pomaga z odstranitvijo skal iz objekta in ob njem. 
Jure Benčina, na Občini zadolžen za gradbene zadeve, 
je povedal: »Naše aktivnosti so potekale takoj naslednji 
dan, in sicer smo odstranili skale iz hiše in tako poskrbeli 
za možnost takojšnje obnove objekta. Med čiščenjem se 
je izkazalo, da se je posedel strop, zato sem takoj poslal 
izvajalce, da so ga podprli in zavarovali. Hkrati so odstranili 
stropne luči in nekaj opreme, da se ne povzroča nadaljnje 
škode.« Po naročilu Občine je bil že izveden geološki ogled 
in poročilo, v katerem je navedeno, da se problematika 

padanja skalnih gmot pojavlja že nekaj let, zato je za zago-
tovitev varnosti prebivalcev in pohodnikov nujna takojšnja 
sanacija. »Na kritičnem odseku se nahaja objekt Zagorica 
15, kjer je prijavljen en prebivalec, je pa dnevno na tem delu 
veliko pohodnikov in kolesarjev. Pod tem območjem poteka 
javna občinska cesta JP041758. To je povezovalna cesta 
med Zagorico pri Dolskem in Križevsko vasjo. Promet je 
redek do srednje gost, po njej se vozi veliko kolesarjev, je 
pa to edina povezovalna pot v primeru naravnih nesreč in 
potrebnih zdravniških oskrb. Obravnavani odsek, od koder 
je padla večja skalna gmota na objekt in na katerem se 
nahajajo slabši kamninski balvani, je dolg okoli 100 metrov.« 
Pobočje nad tem delom je precej erozivno in nevarno zaradi 
možnega padanja posameznih skal. Sicer gre za lastniško 
gozdno zemljišče, in ne državno oziroma občinsko, zato 
nadaljnji ukrepi do zdaj še niso znani. Benčina je še pojas-
nil: »Geologinja je ugotovila, da je še nekaj nevarnih skal, 
zato mora cesta po njenem mnenju ostati zaprta. Čakamo 
na poročilo po ogledu, kjer bodo določeni nadaljnji ukrepi. 
Na osnovi tega bomo sprejeli potrebne odločitve. Za varnost 
smo naročili popolno zaporo javne ceste zaradi možnega 
ponovnega podora skal. Cesta v Zagorici je zaprta v smeri 
proti Križevski vasi. Cesta proti Kamnici je prevozna kot 
doslej, zapora je le za tovornjake.« •Nina Keder 
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Kaj SmO SE NaUčILI Na 
STrOKOvNIh PrEDavaNjIh
V juniju sta bili izvedeni dve 
strokovni predavanji na temo 
zdravega načina gibanja. Na 
predavanju Zdrava hrbtenica smo 
spoznali, kako so mišične verige po 
telesu povezane s fascijo in kako 
vplivajo na statiko telesa. Zdrava 
hrbtenica je sinteza pravilnega 
gibanja ter razmerja moči in 
raztegljivosti mišic. Holističen pogled 
na naše telo nam omogoča 
razumevanje pomena zdrave 
hrbtenice. Izvedli smo tudi sklop 
praktičnih vaj.
Z leti naravno izgubljamo mišično 
moč in posledično so naše kosti 
šibkejše in manj odporne na 
poškodbe. Največja preventiva, za 
katero lahko poskrbi posameznik, je, 
da v svoj tedenski ritem vključi vaje 
za moč. Na predavanju Razvijanje 
moči smo podrobneje spoznali 
teorijo in izvedli sklop vaj za moč.

vIDEO: IDEja Za vaDbO Na 
PrOSTEm
Če se vam ni uspelo udeležiti 
predavanj in vas zanima praktičen 
prikaz vaj na telovadnem ogrodju v 
Dolskem, smo pripravili posnetek, ki 

je na voljo na povezavi: 
https://www.dol.si/sl/news/video-
ideja-za-vadbo-na-prostem.html

brEZPLačNE vaDbE SO v 
DOLSKEm POTEKaLE OD jUNIja 
DO KONCa avGUSTa
V Dolskem na novem igrišču ob 
podružnični šoli smo junija začeli z 
brezplačnimi vadbami za različne 
ciljne skupine. Vadbe so bile 
namenjene vsem, ki imajo željo po 
ukvarjanju s športom in športnimi 
dejavnostmi, a jim je manjkala manjša 
spodbuda. Hkrati je bila vadba 
zasnovana za vse, predvsem pa za 
začetnike, ki so želeli biti vodeni 
skozi pravilen vadbeni proces. 
Vsakokrat smo se najprej dobro 
ogreli, sledile so funkcijske vaje, ki so 
potrebne za učinkovito opravljanje 
vsakodnevnih življenjskih zahtev. V 
drugem delu vadbene ure smo 
izvedli tudi vaje za moč in 
vzdržljivost, primerne in prilagojene 
vadečim osebam.
Skupina udeležencev nad 60. letom 
starosti je z vadbenim programom 
Gibanje v zlatih letih zaključila v 

avgustu. Vadeči so dejavnost opisali 
takole:

»Organizirane vadbe se v večini 
zaključujejo ob koncu šolskega leta. 
Potem pa vsi čakamo september, da se 
spet kaj dogaja. A tokratno poletje je 
bilo drugačno, saj nam je bila 
omogočena brezplačna vadba v 
okviru projekta Gibanje nas druži. 
Poleg tega je poletje idealen čas za 
nabiranje kondicije na prostem. 
»Pridi z mano, se razgibaj in dobro se 
imej!« je bilo vodilo začetne skupinice, 
ki je s tem sloganom zrasla v prijetno 
skupino. Brez strokovne podpore si 
težko predstavljamo pravilno uporabo 
orodij za vadbo na prostem, predvsem 
pa  predstavitev ostalih različnih vaj, 
ki smo se jih naučili tekom vadbe. 
Tudi vadba v družbi spodbudi k dobri 
energiji in redni udeležbi. Prav tako 
motivacijski prispevek vaditeljice. 
Hvala organizatorju in vaditeljici za 
to pozitivno izkušnjo! 
Z veseljem bi se udeleževali vadbe 
tudi v septembru in oktobru. Brane, 
Francelj, Nives, Malči, Milena, Vane, 
Olga, Zlatka in ostali«

S skupnimi močmi smo 
člani Športnega društva 
Partizan in Občina Dol 
pri Ljubljani v začetku 
septembra uspešno 
zaključili aktivnosti v 
projektu Gibanje nas 
druži, sofinanciranem iz 
Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 

Zaključen projekt »Gibanje nas druži«
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NEKaj bESED O POLETNIh 
vaDbah jE POvEDaLa TUDI 
vaDITELjICa:
»Že v samem začetku se mi je projekt 
zdel odlična ideja, zato sem se tudi 
odločila za sodelovanje. Kot bodoči 
kineziologinji mi je jasno, da je 
gibanje nujno potrebno, še posebno 
za kvalitetno staranje. Gibanje na 
prostem ima še dodatno vrednost, saj 
naravna svetloba in sveži zrak 
pripomoreta k še boljšemu počutju in 
na ta način dobimo popoln paket. 
Kvaliteto vadbe vedno oblikujemo vsi 
navzoči. Trener oz. vodja je tam za 
strokovni del, popravke in 
motivacijo, glavni del pa opravijo 
vadeči s svojo voljo in željo po 
napredku. Naša skupina Gibanje v 
zlatih letih v okviru projekta se je v 
dveh mesecih razširila na lepo število 
vadečih, ki so zelo pridno vztrajali in 
pokazali interes. Dobra energija in 
razmigano telo sta razloga, ki 

pomembno pripomoreta k vztrajanju 
in konsistenci. Super bi bilo, da 
skupina nadaljuje z vadbo, saj 
vadba sama ne vzame veliko časa – 
prinese pa lahko ogromno koristi.   
 Vaditeljica Janja«

Na prošnjo udeležencev programa 
Gibanje v zlatih letih, ki je bil med 
vsemi projektnimi programi tudi 
najbolje obiskan, se je Občina 
odločila, da slednjim sofinancira 
vadbe vse do konca oktobra (če 
bodo vreme in epidemiološke 
razmere to omogočali). Ker je nekaj 
mest še prostih, ste na vadbe vabljeni 
tudi drugi občani, stari nad 60 let, ki 
se želite v prijetni skupini gibati na 
prostem. Vadbe potekajo 2-krat 
tedensko (torek in sreda) od 8.30 do 
9.30. Predhodno se prijavite na info@
sadmavrica.si.
Poleg omenjenih brezplačnih vadb v 
organizaciji ŠD Partizan Dolsko je za 

dodatno spodbudo h gibanju 
poskrbela tudi Občina Dol pri 
Ljubljani. V sodelovanju s Petro 
Majdič smo organizirali pet vadbenih 
dogodkov (le-ti so imeli nekoliko 
večji poudarek na nordijski hoji) in 
5-dnevno gibalno varstvo za otroke.
Projekt smo zaključili v septembru v 
krogu projektnih partnerjev, 
predstavnikov LAS Srce Slovenije in 
udeležencev aktivnosti z manjšim 
gibalnim piknikom.  
 •ŠD Partizan Dolsko in Občinska uprava

Operacijo delno financira Evropska unija 
iz sredstev Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (ESRR), v okviru pristopa 
CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi LAS Srce Slovenije, v programskem 
obdobju 2014–2020.

Konferenca o prihodnosti Evrope je nova 
odprta in vključujoča oblika posvetovalne 
demokracije, njen namen pa je Evropejcem 
omogočiti večji vpliv pri oblikovanju 

evropskih politik. Začela se je maja letos, potekala bo 
pa do junija 2022. Skupno predsedstvo (Evropska 
komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je 
zavezalo, da bo spremljalo njen potek in ugotovitve. K 
sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje 
število ljudi vseh starosti, spolov in prepričanj iz vseh 
družbenih okolij, še posebej lokalne skupnosti, 
nevladne organizacije, izobraževalne in kulturne 
ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.

KaKO SE LahKO vKLjUčITE?
1. Na spletni platformi objavite svoje zamisli in 
predloge na kakršno koli temo o prihodnosti Evrope

•Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in 
ideje pa računalnik avtomatično prevede v izbran EU 
jezik.
•Objavlja lahko kdor koli, ki se zaveže k spoštovanju 
temeljnih načel konference.
•Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje.
•Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope.
•Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali 
spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem 
konference.
•Organizirajte in objavite lasten dogodek o 
prihodnosti Evrope.

 •Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v 
živo ali prek spleta: pogovor, debata, srečanje …
•Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane 
dogodke, ki se dotikajo tem, ki so pomembne za 
prihodnost Evrope.
•Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino 
konference o prihodnosti Evrope, ki določa standarde 
za spoštljivo vseevropsko razpravo.
•Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih 
udeleženci podali na dogodku.
•Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT, 
informacijske točke v šestih slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? Ključne ideje in 
priporočila s platforme bodo prispevala k omizjem z 
evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim 
zasedanjem Evropskega parlamenta, kjer se bo 
razpravljalo o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj 
pa bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov 
konference.

vEč Na SPLETU:
•futureu.europa.eu (spletna platforma konference o 
prihodnosti Evrope)
•slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji)
•europedirect.si (informacijske točke EUROPE 
DIRECT) •Tina Radaković, Predstavništvo  
 Evropske komisije v Sloveniji

Evropska komisija vabi: Konferenca o prihodnosti Evrope
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Vljudno vas vabimo k soobliko-
vanju proračuna za leto 2022. 
Participativni proračun je pro-
jekt, s katerim imate prilo-

žnost, da aktivno sodelujete pri obli-
kovanju še lepše in uspešnejše občine. 
Omogoča vam, da podate svoje pred-
loge, kako spremeniti in izboljšati vaš 
kraj, lahko pa tudi zgolj glasujete in 
podprete tiste projekte, ki se vam zdi-
jo najboljši in najbolj primerni.
V lanskem in predlanskem letu ste ob-
čani že sodelovali v Participativnem 
proračunu za leto 2020 in 2021 ter gla-
sovali za projektne predloge, ki so jih 
prijavili posamezniki iz vaše vaške 
skupnosti. 
Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo 
zagotovljena za izvedbo izbranih pro-
jektov v Proračunu Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2022, je 120.000 EUR, 
po 20.000 EUR za vsako vaško sku-
pnost. 
Predlog projekta lahko prijavi oseba, 
ki je dopolnila 15 let in ima stalno pre-
bivališče v Občini Dol pri Ljubljani. Pri 
prijavi je potrebno upoštevati tudi 
ostala merila za upravičenost projekt-

nih predlogov. Skrajni rok za oddajo 
vaših predlogov je petek, 29. 10. 2021. 
Projektne predloge oddate na pripra-
vljenem obrazcu, objavljenem na sple-
tni strani občine, in sicer:
•po elektronski pošti do 24:00 na na-
slov obcina@dol.si ali
•osebno v glavni pisarni do 12:00 ali
•po navadni pošti na naslov Občina 
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 
1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se 
poštni žig).
Glasovalo se bo le za tiste predlagane 
projektne predloge, ki bodo ustrezali 
merilom za upravičenost projektov in 
jih bo Komisija za izvedbo 
Participativnega proračuna uvrstila na 
listo za glasovanje. Glasovanje bo mo-
žno v prostorih Občine (v glavni pi-
sarni), in sicer od 15. 11. do 30. 11. 
2021 v času uradnih ur občinske upra-
ve. 
Financirana bo izvedba tistih projek-
tov, ki bodo na glasovanju prejeli naj-
več točk. Če bodo po tem ključu osta-
la nerazporejena sredstva, bo v finan-
ciranje poleg teh uvrščen tudi najvišje 
uvrščen predlog, ki ga bo s preostali-

mi sredstvi še mogoče financirati. 
Po pomoč pri pripravi projektnih pre-
dlogov se lahko ves čas obračate tudi 
na občinsko upravo; za posvet ali po-
moč pri pripravi in prijavi predloga 
pišite na elektronski naslov obcina@
dol.si. Potrudili se bomo odgovoriti tu-
di na vsa vaša vprašanja in dvome ter 
vas pravilno usmeriti. Vse informacije 
o Participativnem proračunu vam bo-
do ves čas na voljo tudi na spletni stra-
ni Občine.
Vabimo vas torej, da izkoristite prilo-
žnost, se še bolj povežete s sokrajani 
in oblikujete dobre projekte. Sami za-
gotovo najbolje veste, kaj je za vaš kraj 
najbolj primerno in potrebno, kaj je 
potrebno spremeniti, skratka, kako in 
na kakšen način še nadgraditi prijetno 
življenje v naši Občini.
Verjamemo in zaupamo, da boste ime-
li veliko dobrih idej!

mErILa Za PrOjEKTNE 
PrEDLOGE 

1. Predlog projekta mora 
prispevati k uresničevanju 

javnega interesa na območju Občine 
Dol pri Ljubljani.

2. Predlog projekta mora biti 
takšen, da je njegova izvedba v 

pristojnosti Občine Dol pri Ljubljani 

(na občinskih zemljiščih oziroma 
občinski infrastrukturi) in ga je 
mogoče izpeljati v okviru občinskih 
zmogljivosti.

3. Predlog projekta še ni bil uvrščen 
v Investicijski načrt Občine Dol 

pri Ljubljani oziroma ni z njim v 
navzkrižju oziroma še ni uvrščen v 
Občinski proračun za leto 2022. 

4. Predlog projekta ne sme biti v 
nasprotju z zakonodajo ali 

urbanističnimi akti.

5. Predlog projekta ne ustreza 
pogojem pridobitve 

nepovratnih sredstev iz drugih 
občinskih razpisov. 

6. Predlog projekta mora biti 
realno izvedljiv v proračunskem 

obdobju 2022.

7. Predlog projekta mora biti 
skladen z občinskimi 

prioritetami, ki zajemajo vsaj eno od 

Spoštovani občanke in občani! 

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, 
če kumulativno izpolnjuje naslednja merila:

Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2022:
projekt participativni 
proračun »Po izboru občanov«

Merila za upravičenost projektnih predlogov
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Redno letno srečanje z rokodelskimi in prehranskimi 
ponudniki Srca Slovenije je bilo v nedeljo, 29. avgusta 
2021, na dan, ko je na gradu Tuštanj pri Moravčah 
potekal tradicionalni rokodelski dan. 

naslednjih področij delovanja:
•gospodarski oziroma turistični 
razvoj, 
•pospeševanje kulturnih dejavnosti,
ohranjanje dediščine,
•medgeneracijsko sodelovanje,
skrb za zdravje (šport, rekreacija, 
ostalo),
•skrb za okolje,
•razvoj in urejenost vaških jeder,
•samooskrbnost,
•skrb za urejenost.

8. Predlog projekta mora biti v 
največji meri umeščen in 

izveden v enem od 6 območij vaških 
odborov: Dol, Dolsko, Senožeti, Laze, 
Beričevo ali Klopce. 

9. Predlog projekta mora biti 
finančno ovrednoten med 2.000 

EUR in 20.000 EUR (z DDV).

10. Vsak predlog projekta mora 
biti posredovan na svojem 

Obrazcu za prijavo projektnega 
predloga.

11. Predlog projekta mora biti 
posredovan na Občino Dol 

pri Ljubljani do 29. 10. 2021 do 12:00, 
če bo oddan osebno, do 29. 10. 2021 
do 24:00, če bo oddan po elektronski 
pošti na naslov obcina@dol.si 
oziroma do 29. 10. 2021, če bo oddan 
po navadni pošti (upošteva se poštni 
žig).

mErILa Za PrIjavITELjE  

1. Predlog projekta lahko prijavi 
oseba, ki je na dan oddaje 

projektnega predloga stara vsaj 15 let 
in ima stalno bivališče v Občini Dol 
pri Ljubljani.

2. Posamezni prijavitelj lahko odda 
največ dva projektna predloga. 

V primeru, da bo posamezni 
prijavitelj oddal več kot dva 
projektna predloga, bo projektna 
predloga, ki se bosta uvrstila v 
nadaljnjo obravnavo, določil žreb. 

3. Prijavitelj v projektnem 
predlogu ne sme nastopati kot 

izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot 
lastnik izvajalca in ne kot oseba, 
udeležena v poslovodstvu izvajalca).

V sklopu srečanja sta bila izvedena tudi slavnostna podelitev lan-
skoletnih certifikatov za Kolektivno blagovno znamko Srce 
Slovenije in predavanje fotografa Mihe Mallyja o pomenu dobre 
fotografije za učinkovito prodajo izdelkov. Na slovesnosti sta po-

delila certifikate direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Mojca 
Štepic in predstavnik ocenjevalne komisije etnolog prof. dr. Janez 
Bogataj. Prejemnikom sta čestitala in jim zaželela veliko unikatnosti, 
vztrajnosti, odličnosti in pravih motivov pri ohranjanju dediščine. 
Kakovost izdelkov je danes potreba vsakega proizvajalca, rokodelca ali 
prehranskega ponudnika, ki želi biti konkurenčen in uspešen. Tega se do-
bro zavedajo rokodelci in prehranski ponudniki Srca Slovenije, kar je raz-
vidno tudi iz čedalje višje kakovosti izdelkov, prijavljenih na ocenjevanje, 
in posledično vedno večjega uspeha izdelkov potrjene kakovosti.  Za 
uspešnost prodaje, zlasti na spletu, je pomembna tudi dobra predstavitev 
s pomočjo fotografij, o čemer je predaval fotograf Miha Mally. S certifika-
tom kakovosti Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije se zdaj lahko 
pohvali že 55 ponudnikov tudi iz Občine Dol pri Ljubljani. Katalog izdel-
kov, nagrajenih s certifikatom Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije, 
je vsako leto obsežnejši in ponuja že 220 izdelkov preverjene kakovo-
sti pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega 
in industrijskega oblikovanja. Hvaležni smo, da nam rokodelci in prehran-
ski ponudniki zaupajo že peto leto zapored in se veselimo nadaljnjega so-
delovanja, saj s svojimi unikatnimi izdelki na območju Srca Slovenije pu-
ščajo poseben pečat. Ponudniki Srca Slovenije imajo prav zdaj priložnost 
za ponovno prijavo na ocenjevanje izdelkov, saj je odprt 5. razpis za oce-
njevanje izdelkov, ki se bo zaključil 5. oktobra 2021.

Podeljeni novi certifikati Srce Slovenije 
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1. VPRAŠANJE
V prihodnje naj bi se zamenjal izvaja-
lec nege na domu v naši občini. Do 
zdaj je to delo opravljalo podjetje 
Žarek upanja. Zakaj je prišlo do me-
njave?

O: Na župana je bila v avgustu naslo-
vljena peticija proti zamenjavi izvajalca 
nege na domu v Občini Dol pri 
Ljubljani ter zahteva, da se razpis po-
novi. V dopisu so bila navedena različ-
na namigovanja, da je bil razpis prila-
gojen na način, da je bil zdajšnji kon-
cesionar obsojen na neuspeh in da bo 
standard storitve padel oziroma se bo 
ta izvajala le ob delovnih dnevih tedna. 
Na Občini Dol pri Ljubljani zavračamo 
neresnične navedbe in v nadaljevanju 
pojasnjujemo vsa pomembna dejstva.  

Občina Dol pri Ljubljani ima od 17. 
10. 2011 z Žarkom upanja, Andreja 
Orel, s. p., sklenjeno koncesijsko po-
godbo za opravljanje javne službe po-
moč družini na domu. Pogodba je bila 
sklenjena za dobo 10 let z možnostjo 
podaljšanja koncesijskega razmerja. 
Predlog za podaljšanje koncesijskega 
razmerja bi bilo potrebno skladno s 
pogodbo vložiti najmanj eno leto pred 
iztekom koncesijskega razmerja, torej 
do 17. 10. 2020. Koncesionar Žarek 
upanja ni podal predloga za podaljša-
nje koncesijske pogodbe, zato je 
Občina v juniju 2021 v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavila javni 
Razpis za podelitev koncesije za izvaja-
nje storitev pomoč družini na domu v 
Občini Dol pri Ljubljani za naslednje 
obdobje 10 let. 

Do predpisanega roka za predložitev 
ponudb sta prispeli dve ponudbi. 
Merila za izbor izvajalca so bila namreč 
identična tistim izpred 10 let, ko je bila 
koncesija za opravljanje javne službe 
pomoč družini na domu podeljena 
podjetju Žarek upanja, Andreja Orel, s. 
p. Komisija je pregledala in ocenila obe 

prispeli vlogi po kriterijih in merilih, 
objavljenih v javnem razpisu, in ugoto-
vila, da je podjetje Deos, d. o. o., preje-
lo več točk, med drugim je ponudilo 
tudi nižjo ceno urne postavke kot ta 
velja zdaj. Občina subvencionira do 70 
% polne cene storitve, od tega bo upo-
rabnik od ponedeljka do sobote za ur-
no postavko plačal 4,93 EUR, v nedeljo 
6,41 EUR in na dela proste dni 6,90 
EUR. Pozitivno mnenje je izdala tudi 
Socialna zbornica Slovenije. Na podlagi 
navedenega je občinska uprava 
Občine Dol pri Ljubljani koncesijo za 
opravljanje javne službe pomoč druži-
ni na domu podelila podjetju Deos, d. 
o. o. Odločitev še ni pravnomočna.

Občina je že opravila razgovor s 
predstavniki podjetja Deos, d. o. o., ki 
tovrstno storitev uspešno in korektno 
opravlja že v več slovenskih občinah. 
Predstavniki izbranega izvajalca so izra-
zili pripravljenost, da obdržijo strokov-
ni kader, ki storitev pomoč na domu 
opravlja že zdaj. Potrebno je poudariti, 
da bo tudi novi koncesionar storitev 
zagotavljal 7 dni v tednu in 24 ur dnev-
no. Občina tako ne pričakuje, da se bo 
za uporabnika sploh kaj spremenilo. 

Na Občini ponovno odločno zavra-
čamo namigovanja, da je bil javni raz-
pis pripravljen na način, ki obstoječe-
ga koncesionarja že vnaprej obsoja na 
neuspeh. Poudarjamo, da je imel ob-
stoječi koncesionar možnost, da bi po-
dal vlogo za podaljšanje koncesije, pa 
tega ni storil. Prav tako so bila merila 
za izbor koncesionarja identična tistim 
izpred 10 let, ko je bila koncesija pode-
ljena podjetju Žarek upanja, Andreja 
Orel, s. p. Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
V prejšnjih Pletenicah smo videli, da 
Občina prodaja stroje, s katerimi ste 
urejali okolico naše občine. Zanima 
nas, zakaj se vsa mehanizacija pro-

daja, ali Občina ne bo več skrbela za 
urejeno okolico?

O: Občina je v avgustu javno objavi-
la namero o prodaji strojev/kmetijske 
mehanizacije (traktor, mulčer, mini na-
kladalec in prikolica), ki je bila kuplje-
na v mandatu bivšega župana v sku-
pni vrednosti 130.000 EUR. Z omenje-
nimi stroji je bilo že od začetka upora-
be na leto opravljenih nekaj 100 delov-
nih ur, kar je odločno premalo za eko-
nomsko upravičenost nakupa. Stroški 
vzdrževanja in zavarovanja so predragi, 
da bi Občina še naprej ohranjala ome-
njena osnovna sredstva v lasti. Prav ta-
ko je posledično potrebno imeti uspo-
sobljene delavce za upravljanje strojev, 
kar pa ni zastonj. Občina je tako v pre-
teklem letu formalno ukinila režijski 
obrat, katerega obstoj se je izkazal kot 
ekonomsko neupravičen. Namesto te-
ga je z javnim naročilom izbrala naju-
godnejšega zunanjega izvajalca za re-
dno vzdrževanje občinskih cest in zim-
sko službo. 

Obenem je Občina izgubila sodni 
spor glede lastništva zemljišča pri KD 
Dolsko, kjer je bilo parkirišče za ome-
njene stroje režijskega obrata. Neuspeh 
je posledica nezmožnosti dogovora bi-
všega župana z občani večstanovanj-
skega objekta Dolsko 56, ki se niso že-
leli ukloniti načelnemu dogovoru o 
delitvi zemljišča, po katerem bi parkiri-
šče ostalo Občini, vrt proti cesti pa bi 
ostal stanovalcem. Občina je imela 
apetite tudi po slednjem, zato je bil s 
strani stanovalcev sprožen sodni spor. 
Na koncu je Občina izgubila celotno 
zemljišče. Sodišče je Občini naložilo 
plačilo vseh stroškov, prav tako je mo-
rala Občina vse zemljišče povrniti v pr-
votno stanje. Občinska uprava

O oskrbi na domu, prodaji strojev in domu  za starejše 
Odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov 
vam predstavljamo v nadaljevanju. Če se tudi vam 
porodi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, ne 
odlašajte, pošljite nam svoje vprašanje na elektronsko 
pošto pletenice@dol.si ali na naslov Pletenice, Dol 1, 
1262 Dol pri Ljubljani.
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O oskrbi na domu, prodaji strojev in domu  za starejše 

3. VPRAŠANJE
Upravni odbor Društva upokojencev 
Dolsko se je na svoji prvi redni seji 
dne 2. 6. 2021 ponovno sestal po dol-
gem času, saj nam je covid-19 in ukre-
pi v zvezi s tem preprečeval druženje 
in skupno sestankovanje. Zelo smo bi-
li veseli tega snidenja po dolgem času 
in smo obravnavali tekočo problema-
tiko Društva, naših članov in pri tem 
izpostavili tudi problem izgradnje do-
ma upokojencev v Kamnici. 
Razumemo vse probleme v zvezi s sa-
mo izgradnjo, od zamisli in skoraj po-
deljene koncesije. Celih 12 in več let 
država na tem področju javne dom-
ske oskrbe ni praktično nič naredila 
in posledično tudi občina-lokalna sku-
pnost ne. Cene v privatnih domovih, 
ne javnih, so skoraj nedosegljive na-
šim upokojencem. Poznamo pa pro-
blematiko starejših bolnih in ostarelih 
naših članov in vemo, kako težko je 
doma skrbeti za njih. Pomoč na do-
mu je zelo dobrodošla, vendar nekate-
ri potrebujejo skoraj 24-urno oskrbo. 
Samo naše Društvo ima v domovih 
po celi Sloveniji 12 naših članov. Vsi 
starejši, ki jih obiskujemo, izražajo že-
ljo, da bi šli v domsko oskrbo, če bi bi-
la bližje domu in seveda s primerno 
ceno. V preteklosti se je res veliko na-
redilo na tem, da bi bil dom na parce-
li v Kamnici, vendar žal se je vedno 
kaj zapletlo, da do realizacije ni pri-
šlo. S prevzemom vašega mandata ste 
obljubili, da bo za starejše bolj poskr-
bljeno. Pri tem je bil mišljen dnevni 
center in izgradnja doma v Kamnici 
ter tudi varovana stanovanja. Naši 

člani upravnega odbora so izrazili 
prošnjo, da se ne vas naslovi vpraša-
nje, kako bo z izgradnjo doma starej-
ših v Kamnici, saj je zdaj ta prostor 
namenjen za povsem druge namene. 
Razumemo prioritetne plane v Občini 
Dol pri Ljubljani, vendar tudi starejši 
si zaslužijo lepo jesen življenja.

O: Spoštovani! Z nastopom mandata 
novega župana smo resno pristopili k 
izboljšanju oskrbe za starejše občane v 
naši občini. Tako smo že na eni od pr-
vih sej občinskega sveta, torej v začet-
ku leta 2019, občinski delež sofinanci-
ranja socialnovarstvene storitve pomo-
či družini na domu dvignili s 50 % na 
70 %. Vzporedno smo na Občini začeli 
z aktivnostmi, povezanimi z izgradnjo 
doma upokojencev in varovanih stano-
vanj v Kamnici. Tako je bil revidiran 
projekt doma za upokojence glede na 
zdaj veljavne standarde. Dokončanje 
projekta in pridobitev gradbenega do-
voljenja je v rokah končnega investitor-
ja, ki bo zagotovil potrebni denar za in-
vesticijo. Na ogledu je bilo že več po-
tencialnih vlagateljev, ki imajo glede lo-
kacije v Kamnici nekatere pomisleke, 
predvsem zaradi oddaljenosti od šole 
in vrtca. Država namreč v zadnjih letih 
dodatno nagrajuje prijavitelje (investi-
torje), kjer so možnosti medgeneracij-
skega povezovanja večje, torej v sredi-
šču naselij, in ne na njihovem obrobju. 
V začetku leta je bil župan na sestanku 
na Ministrstvu za delo, družino in soci-
alne zadeve, kjer so mu povedali, da so 
trenutno na voljo sredstva zgolj za tri 
nove domove, več denarja je namenje-
nega za širitev obstoječih domov. 
Ministrstvo pripravlja sistemsko rešitev 
na področju dolgotrajne oskrbe, ki 
vključuje tudi pripravo predloga 
Zakona o dolgotrajni oskrbi in obve-
znem zavarovanju za dolgotrajno oskr-
bo. V novem občinskem prostorskem 
načrtu se namembnost zemljišč v 
Kamnici ne spreminja. Pomeni, da bo 
lokacija še naprej namenjena morebi-
tni gradnji doma za starejše občane in 
varovanih stanovanj. Trenutno je na 
tem zemljišču Občina organizirala raz-
širjen ekološki otok, ki pripomore k 
bolj urejenemu odlaganju in zbiranju 
komunalnih odpadkov, vendar pa gre 
zgolj za začasno rešitev. Dolgoročna 
rešitev se išče v okviru poslovne cone 
Dolsko. S spoštovanjem.

 Občinska uprava

4. VPRAŠANJE 
Na mestu, kjer se je ob pumptracku v 
Zajelšah zasul bajer, je sedaj prostor 
za dodatna igrala. Ali Občina razmi-
šlja tudi o tem, boste lahko tja name-
stili dodatna igrala za otroke?

O: Dodatno igralo za otroke (pajko-
va mreža) je bilo že naročeno in bo 
predvidoma postavljeno v kratkem.

 Občinska uprava

5. VPRAŠANJE
V Senožetih moramo, ko se odpravi-
mo na avtobus ali vlak, kolesa in mo-
torje nekje parkirati. Do zdaj smo jih 
pri hiši ob mostu v Jevnico. Hiša se bo 
v naslednjih mesecih rušila, kar po-
meni, da na gradbišču in potem pri 
novi hiši koles ne bo več mogoče pu-
ščati. Dnevno se nabere veliko koles 
predvsem od šolarjev in ljudi, ki se od-
pravljamo na delo. Največ koles se na-
bere med šolskim letom, poleti pa jih 
je posledično nekaj manj. Kolesa pu-
ščajo tudi šolarji litijske občine, o pro-
blemu pa smo obvestili tudi njihovega 
župana. 
Smiselno bi bilo nekje narediti kole-
sarnico (mogoče pri rondoju, kjer je 
zaraščen trikotnik že od cca leta 2006 
v lasti občine Dol pri Ljubljani in 
nam ne bi smel biti v ponos).

O: O predstavljeni problematiki se 
bomo sestali z županom Občine Litija. 
Smatramo, da bi bilo potrebno rešitev 
kolesarnice najti v neposredni bližini 
železnike postaje, torej v Jevnici in ne 
na drugem bregu reke Save, ki je od 
postaje oddaljen več kot pol kilometra. 
V primeru, da se tam ne bi našlo pri-
merne lokacije, bo Občina iskala reši-
tev v predlagani smeri. Za mnenje bo-
mo v tem primeru morali zaprositi še 
Direkcijo RS za infrastrukturo, saj triko-
tno občinsko zemljišče, ki ga omenjate, 
leži v 25-metrskem varovalnem pasu 
državne ceste.  Občinska uprava

11
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Dolgo pričakovana 
prireditev Cesar v Dolu je 
bila sprva načrtovana že v 
maju, a zaradi 

epidemioloških razmer ni bila 
izvedljiva in zato prestavljena na 

september. Tokrat smo lahko hkrati 
z jubilejem 200. obletnice obiska 
cesarja obeležili tudi 250. obletnico 
rojstva barona Jožefa Kalasanca 
Erberga, enega najbolj spoštovanih 
mož tistega časa na Kranjskem. Na 

odru pod velikim prireditvenim 
šotorom se je odvila slovesnost, kot 
je v Dolu ne pomnimo. 

KaKO POmEmbEN jE bIL 
barON ErbErG?
Slovesni dogodek je z uvodnim 
nagovorom odprl župan Željko 
Savič. Z opisom barona Erberga in 
njegove tedanje veličine je gostom 
predstavil, kako pomemben človek 
je bil, naš krajan, ki ga je s svojim 
obiskom počastil sam cesar. »Deloval 
je kot zgodovinar, rodoslovec, 
zbiratelj starin, umetnin in redkih 

200 let je minilo, odkar je Cesar Franc I. s soprogo Karolino 
Bavarsko obiskal Dol in s tokratno odmevno prireditvijo smo 
lahko podoživeli kanček takratnega dogajanja.

Prireditev Cesar v Dolu 

Projektni skupini, zaslužni za prireditev Cesar v Dolu, in drugim sodelujočim se je župan Željko Savič posebej zahvalil: snemalcu Ivanu 
Marjanoviču, Barbari Koželj Podlogar (Ministrstvo za kulturo), Nataši Klemenčič, dr. Viktorju Grilcu, dr. Božu Cerarju, župniku Alojziju 
Grebencu, učiteljicama Mojci Valenčak in Darji Dukarič, Andreju Savniku (Mestna knjižnica Ljubljana, enota Slovanska knjižnica), grafičnemu 
oblikovalcu Urbanu Batu, lektorici Darji Kepec, strokovni sodelavki Občine Dol pri Ljubljani Evi Vovk in snemalcu Franciju Ravnikarju.

Dr. Božo Cerar je 
poudaril, da je dobro, 
da poznamo svojo 
zgodovino, saj narod, 
ki ne pozna svoje 
preteklosti, ni vreden 
svoje prihodnosti.
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rastlin, uvajalec novih sort sadja in 
posevkov ter mecen nadarjenih 
študentov. Predvsem pa je znan kot 
vzgojitelj mladoletnega avstrijskega 
prestolonaslednika Ferdinanda, sina 
cesarja Franca I. Občina Dol pri 
Ljubljani je v maju 2021 v njegov 
spomin v okrilju njegovih paviljonov 
postavila doprsni kip, delo 
domačega akademskega kiparja 
Anžeta Jurkovška. V neposredni 
bližini Erbergove graščine, na 
Rajhovi domačiji, simbolično nastaja 
nov javni park, poln rastlin in 
različnih dreves. Poimenovali smo ga 
Park življenja, sredstva za 
vzpostavitev je v veliki meri prispeval 
Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja. Naj bosta doprsni kip in 

Harmonikarski orkester Tomaža Pustotnika

Prizorišče prireditve je bilo pred 
Erbergovimi paviljoni.

Ob tej priložnosti je nastal tudi poseben zbornik Cesar v Dolu. Naša podžupanja Nika Rovšek s soprogom Klemnom.

Kvartet harf Erike Frantar
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park še eden od poklonov in izrazov 
spoštovanja krajanov Občine Dol pri 
Ljubljani baronu Erbergu ob teh 
dveh častitljivih obletnicah,« je 
poudaril župan.

bOGaT KULTUrNI PrOGram
Številni obiskovalci, med njimi tudi 
evropska poslanka Ljudmila Novak, 
so se odzvali povabilu in prisluhnili 
bogatemu kulturnemu programu, ki 
ga je s slovensko himno odprla 
Nuška Drašček Rojko. Na odru so se 
ji pridružili Simon Dvoršak za 
klavirjem, kasneje pa še kvartet harf 
Erike Frantar in harmonikarski 
orkester Tomaža Pustotnika. 
Slavnostni govornik je bil dr. Božo 
Cerar, pravnik in diplomat, ki je 
mladost preživel v Dolskem, in je 
zbrane povabil na jubilejno razstavo 
v paviljone. Nazorno je opisal 

Barbara Koželj Podlogar, v. d. direktorice direktorata za 
ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo

Častna občanka občine Dol pri Ljubljani 
Petra Majdič v družbi z županom

Mladi skavti so obiskovalcem 
delili jubilejne zbornike.

Slavnostne prireditve so se udeležile 
tudi zaposlene na Občini Dol pri 
Ljubljani: Saška Gojčič, Eva Vovk 
in Ana Biser.

Govorom sta pozorno prisluhnila 
tudi nekdanji župan Janez 
Tekavc in izvršni direktor Juba 
Željko Kovačevič.

Izjemoma je bil mogoč dostop do spominskega obeležja, ki ga je dal postaviti baron Jožef 
Kalasanc Erberg ob obisku cesarja Franca I.
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Grafičnemu oblikovalcu Urbanu Batu 
gredo zasluge za oblikovanje celostne 
podobe dogodka Cesarja v Dolu.

S konji in vozom, tako 
kot pred 200 leti, so se 
obiskovalci lahko popeljali po 
bližnjem travniku.

Nekdanji župan Primož 
Župančič, občinski svetnik 
Davorin Malec in direktor 
občinske uprave Dol pri 
Ljubljani Rok Prevc

Župan je posebni gostji, slepo grofico Tanjo Šubelj in evropsko 
poslanko Ljudmilo Novak, popeljal po jubilejni razstavi.

V aktivu žena Plamen iz Dolskega so 
poskrbele za sladke in slane prigrizke.

Obiskovalci so se množično udeležili slovesnosti, vse pa je potekalo skladno s priporočili NIJZ.

Pevka Nuška Drašček Rojko in 
Simon Dvoršak ob klavirju

Na povezavi https://www.facebook.
com/obcinadol si lahko ogledate 

celotno prireditev in poseben 
prispevek s svečane prireditve in 
odprtja razstave Cesar v Dolu, 

katerega avtor je Ivan Marjanović, 
prisluhnete izjavam evropske poslanke 

Ljudmile Novak, župana Željka 
Saviča, slavnostnega govornika, 
soavtorja razstave in jubilejnega 

zbornika dr. Boža Cerarja ter urednika 
jubilejnega zbornika in soavtorja 

razstave dr. Viktorja Grilca. Lahko 
boste začutili, kako lep, kulturno in 
zgodovinsko bogat dan se je odvil.

Ogled prireditev 
na Facebooku

Župan Željko Savič meni, da gre za pomemben del naše zgodovine.
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Jubilejno razstavo v Ebergovih paviljonih 
si še lahko ogledate vse sobote in 

nedelje ob 17. uri in po dogovoru pod 
strokovnim vodstvom dr. Viktorja Grilca 
in dolskega župnika Alojzija Grebenca.

Razstava Cesar v Dolu

Podmladek Folklorne skupine Dolsko
Tomo Kraker se ukvarja z lončarstvom in oblikovanjem gline, 
njegovi izdelki so nosilci certifikata Srce Slovenije.

Z evropsko poslanko Ljudmilo Novak in njenim soprogom Romanom sta se 
pogovarjala občinska svetnica Irena Prašnikar in župan Željko Savič.

Dogodek je povezovala Nataša Klemenčič.

Aktiv žena Marjetice 
iz Dola so pripravile 
slastne sladice.

Prvi župan občine Dol pri Ljubljani Anton Jemec v družbi 
zdajšnjega župana Željka Saviča.

razmere pred 200 leti: »Leta 1821 
je bila Ljubljana, takrat glavno 
mesto avstrijske dežele Kranjske, 
pet mesecev ne le središče 
Evrope, ampak praktično celega 
takratnega sveta. Šlo je za najbolj 
pomemben diplomatski 
dogodek na slovenskih tleh. 
Večji, kot je bilo pred dvajsetimi 
leti srečanje Busha in Putina, 
ameriškega in ruskega 

predsednika na Brdu pri Kranju. 
Ljubljana je namreč gostila 
tretjega od štirih kongresov, se 
pravi konferenc, tako imenovane 
svete alianse. Šlo je za politično-
vojaško zavezništvo skupine 
takratnih evropskih velesil, 
katerih jedro so predstavljali 
vladarji Avstrije, Rusije in 
Prusije. Avstrijski cesar Franc I., 
ruski car Aleksander I. in pruski 
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kralj Friderik William III. so skupaj 
zaustavili francoskega cesarja 
Napoleona I. Velikega, ki si je skušal 
podrediti celotno Evropo. Aliansa je 
torej skrbela za ohranjanje ravnovesja 
moči, da se prepreči prevelik vzpon 
katere koli države na evropskem 
kontinentu in s tem za ohranjanje 
miru in reda v Evropi. Srečanja v 
Ljubljani, ki so jo za to priliko 
priredili, polepšali, se je udeležila 
vrsta kronanih glav in diplomatov.« 
Pozdravni nagovor naj bi imel tudi 
minister za kulturo dr. Vasko 
Simoniti, a se je opravičil. V imenu 
Ministrstva za kulturo je imela kratek 
nagovor Barbara Koželj Podlogar, v. 
d. direktorice direktorata za 
ustvarjalnost. 
Po zaključku uradnega dela 

prireditve in kulturnem programu so 
bili obiskovalci deležni slastne 
pogostitve, ki so jo pripravila lokalna 
društva, na stojnicah pa so se 
predstavili še rokodelci, nosilci 
certifikata kolektivne tržne znamke 
Srce Slovenije, Mira Lukežič z 
unikatnimi tekstilnimi izdelki, 
kvačkanimi in pletenimi izdelki ter 
Majda in Tomo Kraker s svojimi 
lončarskimi izdelki.
Obiskovalci so bili navdušeni tudi 
nad prizoriščem tokratne slovesnosti 
in dejstva, da so občutili vsaj delček 
vzdušja in utripa časa, ko je veljala 
graščina Jožefa Kalasanca Erberga s 
svojo okolico za eno najlepše 
opremljenih in urejenih in so jo 
imenovali kranjski Versailles.  
 •Nina Keder

Dolski župnik Alojzij Grebenc ter novi in prejšnji župnik iz 
Dolskega, Primož Meglič in Marko Avsenik

Ravnatelj Osnovne šole Janka Modra 
Gregor Pečan

Za pogostitev vseh obiskovalcev je 
bilo dobro poskrbljeno.

Da je jubilejni zbornik lektorsko 
urejen je poskrbela Darja Kepec. Članice aktiva žena Klas iz Senožeti 

so pripravile odlične sladice.

Mira Lukežič s svojimi unikatnimi tekstilnimi izdelki, ki 
nosijo certifikat Srce Slovenije.

Župan Željko Savič si prizadeva tudi za 
dobre odnose s sosednjo občino Moravče, 
od koder prihaja Ljudmila Novak in kjer je 
nekoč tudi sama županovala.
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Vsi sprejemi prvošolčkov so 
potekali na zunanjih 
površinah pred njihovimi 
šolami. Starejši učenci so 

prvošolčkom prav v vseh enotah 
priredili dobrodošlico s petjem pesmi 
in recitiranjem, njihove učiteljice so 
jih prijazno pozdravile in jih opremile 
z rumenimi rutkami in drobnimi 
pozornostmi. Uvodni pozdrav s 
kratkim govorom jim je namenil še 
ravnatelj Osnovne šole Janka Modra 
Gregor Pečan, v nadaljevanju pa tudi 
župan Željko Savič. 

NOvOSTI v ŠOLI IN Na ŠOLSKIh 
POTEh
Letos so prag šole v Senožetih 
prestopili štirje prvošolčki, v Dolskem 
jih je šestindvajset in v Dolu 
triinštirideset. Vse je potekalo po 
predvidenem protokolu in skladno z 
vsemi priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. Ravnatelj je 
povedal: »Pred zahtevno nalogo smo 
vsi. V teh koronskih razmerah, ko se 
moramo družiti na drugačnih 
osnovah, kot smo jih vajeni. Vedno so 
nas učili, da smo ljudje socialna bitja, 
da so socialne interakcije izjemno 
pomembne, da je dobro, da se 
družimo, potem pa je bilo od lani 

naprej potrebno začeti vzdrževati 
razdaljo, nositi maske, tako rekoč se 
skrivati drug pred drugim. V resnici si 
le želimo, da bi to šolsko leto lahko 
potekalo na čim bolj običajen način.« 
Poudarja pa tudi: »Upam, da bo 
število okužb ostalo čim nižje in 
apeliram na vse k odgovornemu 

ravnanju. Kaže, da je visok odstotek 
precepljenosti trenutno najboljša 
garancija za odprtost države in s tem 
tudi odprtost šol. Zelo si želim, da bi 
pouk potekal v šoli, in ne doma za 
računalniškimi ekrani.« Župan pa je 
poudaril tudi varno pot v šolo, h 
kateri bodo pripomogle tudi novosti, 

Za vse učence je prvi šolski 
dan nekaj posebnega, a za 
prvošolčke je to edinstveni 
dan, ki ga težko pričakujejo. 
Obiskali smo jih v Senožetih, 
Dolskem in na Vidmu.

Prvi šolski dan za prvošolčke

Prvošolčki v Senožetih

Lep in topel prvi september je letošnje štiri prvošolčke 
pospremil v njihovo šolo v Senožetih.

Prvošolčki na Vidmu so najštevilčnejši. V 
enem razredu jih bo štiriindvajset, …
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ki jih bo zgradila Občina v prihodnjih 
mesecih. V Senožetih je tako povedal: 
»V letošnjem letu, upam, da bomo 
uspeli pridobiti dokumentacijo za 
izgradnjo pločnika od trgovine 
Mercator proti podružnični šoli 
Senožeti. To niso veliki ukrepi, toda 
postopoma bomo tudi v Senožetih 
uspeli narediti šolsko pot bolj varno.« 
V Dolskem je župan prvošolčkom in 
njihovim staršem zagotovil: »Pridobili 
smo gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo pločnika od rondoja v 

odgovora z ministrstva, a približno 25 
tisoč evrov imamo predvidenih za 
začetek napeljav za prezračevanje in 
boljše klimatske naprave. S tem bi 
tudi omejili prehajanje različnih 
virusov. Druga naša, torej občinska, 
največja naloga pa je zagotavljanje 
varnih poti. Začeli smo in že 
pridobivali gradbena dovoljenja. Zdaj 
ga imamo od Mlinščice do pošte in 
do Juba, tako da bomo začeli graditi 
dolgo pričakovani pločnik in hkrati 
tudi kanalizacijo. To bo za nekatere 
sicer velika ovira, ker bo gradnja 
trajala najmanj šest do sedem 
mesecev, a pomembno je zagotoviti 
varno pot v šolo.«
Prvi dan so prvošolčki v svojih 
razredih preživeli le dobro uro, nato 
pa so jih že prišli iskat njihovi starši. 
Po ravnateljevemu priporočilu so 
nato z njimi preživeli še kvalitetne 
urice, jih peljali v naravo, na izlet, na 
sprehod in jim tako pričarali dan, ki 
ga ne bodo nikoli pozabili. •Nina Keder

Prvošolčki v 
Dolskem

… v drugem pa devetnajst, 
skupaj kar triinštirideset.

Šestindvajset prvošolčkov v 
Dolskem je bilo neizmerno ponosnih 
na svoje nove rumene rutice.

Prvošolčke in njihove starše sta z uvod-
nimi pozdravi in spodbudnimi besedami 
prišla pozdravit tudi ravnatelj Gregor 
Pečan in župan Željko Savič.

Dolskem proti industrijski coni 
Dolsko, v letošnjem letu imamo še 
namen izdelati projekt širitve šole v 
Dolskem za štiri oddelke vrtca in tri 
oddelke šole.« V Dolu je župan zaželel 
otrokom prijetno šolanje, da bodo 
opravljali svoje naloge vestno, tako 
kot se jih bo lotila tudi Občina: »V 
poletnem času smo v rekordnem času 
uspeli pridobiti tri nove učilnice. 
Pripravili smo tudi določena sredstva 
za izboljšanje razmer za bivanje v 
šolskih prostorih. Sicer še nimamo 
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aktUaLnO

javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev 
priznanj obČine dol pri ljUbljani v letU 2021

1. MERILA ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan je najvišje priznanje Občine Dol pri 
Ljubljani, ki ga prejmejo posamezniki, katerih delo in aktivnosti 
predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju 
človekove ustvarjalnosti, oz. oseba, ki je posebno zaslužna za 
pomembne dosežke pri razvoju oz. promociji občine. 

Kriteriji za dodelitev naziva častni občan so izjemni dosežki 
življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, 
sodelovanje in skrb za blaginjo občine ali njeno promocijo. 
Odločitev o podelitvi naziva se opravi hkrati s postopkom 
določanja priznanj. 

Naziv častni občan se podeljuje praviloma enkrat v mandatu. 
Če je potrebno, se lahko podeli večkrat, vendar največ enkrat 
na leto. 

PLAKETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Plaketa Občine Dol pri Ljubljani se podeli posameznikom, 
pravnim osebam, ki prebivajo ali delujejo na območju 
občine, in posameznikom, ki so se rodili ali živeli v občini 
ter s posebnimi prizadevanji, uspehi in dosežki na področju 
gospodarstva, kulture, športa, znanosti, humanitarnega dela 
... pomembno prispevajo k razvoju občine in medsebojnim 
prijateljskim odnosom. 

Plaketa se podeli tudi perspektivnim mladim do 25. leta 
starosti (učencem, študentom ...) za dosežke na različnih 
področjih udejstvovanja. 

V posameznem letu se podelijo največ tri plakete, od tega ena 
v kategoriji mladih do 25. leta starosti, če je podelitev takšne 
plakete predlagana. 
Plaketa se lahko istemu prejemniku podeli večkrat, vendar 
naslednjič šele po preteku najmanj pet let od zadnje podelitve. 

PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Župan lahko priznanje podeli posamezniku, skupini ali pravni 
osebi za enkratne izjemne uspehe na katerem koli področju, 

pomembnem za razvoj ali prepoznavnost občine ali za 
izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum.

Župan lahko v koledarskem letu podeli največ tri priznanja.

Priznanje župana se za isti dosežek izključuje z ostalimi 
priznanji Občine Dol pri Ljubljani.
Priznanje župana se lahko istemu prejemniku podeli večkrat, 
vendar naslednjič šele po preteku najmanj treh let od zadnje 
podelitve.

2. PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI POBUDA ZA 
PODELITEV PRIZNANJ
Predlog se lahko poda na pripravljenem obrazcu, ki je priloga 
tega poziva in je objavljen na spletni strani Občine Dol pri 
Ljubljani. Predlog, ki ni podan na obrazcu, mora vsebovati vse 
sestavine, ki jih predvideva obrazec.

Pobudo za podelitev naziva častni občan in plakete Občine 
Dol pri Ljubljani lahko poda vsak občan in vsaka pravna 
oseba z bivališčem oz. sedežem na območju Občine Dol 
pri Ljubljani. Pobudo za vsakega kandidata in za vsako vrsto 
priznanja se poda samostojno – posamezno.

Pobuda mora vsebovati:
podatke o pobudniku: ime in priimek oz. naziv pravne osebe, 
naslov, telefon,
podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne osebe, 
rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, kontaktno 
osebo pravne osebe,
vrsto priznanja in utemeljitev podatkov, ki so potrebni za 
točkovanje.

3. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV
Predloge za podelitev priznanj Občine Dol pri Ljubljani v letu 
2021 pošljite ali osebno dostavite najkasneje do petka, 10. 
12. 2021 do 12.00 ure na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani, v zaprti ovojnici s pripisom »Za občinska priznanja«.
 Željko Savič, župan

Folklorna skupina Dolsko 
medse sprejema nove 
člane. Če radi plešete, 
pojete, nastopate, se 
družite in ste stari od 15 do 
99 let, se nam pridružite. 
Vaje so vsak torek od 19. 
do 21. ure v Kulturnem 
domu Dolsko. 
Prijave na naslov  
fs.dolsko@gmail.com ali na 
tel. št. 031 412 057 (Zlatka).

Folklorna skupina Dolsko vabi nove člane
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Tokratni nastop v Erbergovih paviljonih v 
sklopu Poletnih glasbenih paviljonov sta 
zaznamovala glasbenika Ana Kravanja in 
Samo Kutin. S svojo eksperimentalno glasbo 
v svobodni improvizaciji sta medse privabila 
maloštevilno, a kulture željno občinstvo. 
Malce v šali je bilo izrečeno, da sta s svojim 
meditativnim glasbenim nastopom prikli-
cala tudi dežne kaplje, a nič zato. Kaj hitro 
so premaknili vse inštrumente in stole v 
notranjost Erbergovih paviljonov in koncert 
se je nadaljeval. Prikazala sta nam igranje na 
redke inštrumente, kot so na primer hur-
dy-gurdy, čiftelija ali tempura brač. S svojima 
glasovoma, magično avtorsko glasbo in 
pridruženimi inštrumenti sta ustvarila pravo 
hipnotično vzdušje ob zaključku poletja.  
 • Nina Keder

Magična glasba za 
zaključek poletnih dni
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Upokojenci vsako leto organi-
ziramo in izvedemo za čla-
ne nekaj izletov po domovi-
ni in tudi v tujino. Zaradi 

korona časov in omejitve potovanj in 
druženj v lanskem letu žal to ni bilo 
izvedljivo. Letos smo takoj po malo 
sproščenih ukrepih začeli razmišljati, 
kam in kako naj popeljemo naše 
upokojence. Zamisli in programi so 
bili zelo smeli, vendar včasih tudi ne-
izvedljivi, saj smo se zavedali, da smo 
starejša generacija med najbolj ranlji-
vimi in občutljivimi. Želeli pa smo 
vsaj malo popestriti naš vsakdan in 
smo zato pripravili izleta v juliju in 
avgustu.

KOPaLNI IZLET v IZOLO 
16. 7. smo se odpravili na kopanje v 
hotel Delfin in na njihovo plažo. Na 
poti  smo si pri Črnem Kalu ogledali 
grad Socerb, ki leži na kraškem robu, 
na nekaj sto metrov visoki steni. Tu 
se nam je odprl prečudovit razgled 
na koprski in tržaški zaliv vse do 
Pirana. Pot nas je potem vodila do 
hotela Delfin v Izoli. Tu so nekateri 
radostno čofotali v morju, drugi pa v 

hotelskem bazenu. Svoje želodčke 
smo zapolnili s obilnim kosilom v ho-
telu Delfin. Res je bila udeležba zara-
di korona časov malo manjša, vendar 
je izlet dobro uspel.

IZLET Na rOGLO
Prvotno smo predvidevali izlet z ladji-
co od Poreča do Limskega kanala, 
vendar smo se zaradi čedalje več 
okužb in zastojev na mejnih prehodih 
odločili za drug izlet. 26. 8. je potekal 
ob preveritvi in upoštevanju vseh 
predpisov PCT. Ob 8. uri smo se od-
pravili na pot mimo Celja in 
Frankolovega do Vitanja. V slabi urici 
vodenega ogleda so nam predstavili 
življenje in delo Hermana Potočnika 
Noordunga, slovenske dosežke na po-
dročju vesoljskih tehnologij, evropski 

projekt Kopernik, sobo Vesolje 360 in 
razstavo Življenje v Vesolju. Po ogledu 
centra smo se odpravili na voden 
ogled Vitanja. V urici sprehoda smo 
spoznali, kako je potekalo življenje v 
teh krajih nekoč, videli vitanjsko gra-
ščino, prvo gostilno, oba gradova in 
še kup drugih zanimivosti. Nato smo 
krenili mimo Žrec do našega končne-
ga cilja Rogle, ki leži na nadmorski vi-
šini 1.517 m. Je eno pomembnejših 
zimskošportnih središč v Sloveniji. 
Najnovejša pridobitev na Rogli je od-
prta Pot med Krošnjami, po kateri 
smo se sprehodili in uživali v lepotah 
pohorskih krošenj in razgledov med 
njimi. Povzpeli smo se na 37 m visok 
stolp, kjer smo uživali v prečudovitem 
razgledu. Pot nas je vodila tudi do 
Koče na pesku. Na poti nazaj v dolino 
smo se ustavili v prijetnem gostišču na 
zasluženem kosilu. Ves čas izleta je bi-
lo zelo prijetno, veselo vzdušje.

Slovenija je kot biser, 
majhna, a tako lepa. 
Lahko si zaželiš gora pa 
morja, prekmurskih ravnic 
in gričevnate dolenjske 
pokrajine. Toliko je skritih 
in lepih kotičkov, ki jih še 
ne poznamo.

Aktivno Društvo upokojencev Dolsko

V avgustu je 90 let praznovala 
naša članica 

FRANČIŠKA NOLIMAL 
iz Senožeti.

V septembru je 90 let praznoval 
JOŽE MIHELČIČ 

iz Petelinj.
ISKRENE ČESTITKE!

ROJStnI DnevI
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starejše tega žal trenutno ne upamo 
izvesti. Če se bodo razmere kolikor 
toliko izboljšale in bodo predpisi do-
voljevali, bomo to skušali izvesti ka-
sneje oziroma, če ne bo mogoče 
prej, v prihodnjem letu. Vsi si želimo 
čim več druženja med sebi enakimi, 
saj včasih samo lepa beseda, pozdrav 
in pogovor med nami starejšimi pri-
nese iskrico v oči in dobro voljo, s či-
mer pozabimo na tegobe in bolezni 
v jeseni življenja. Verjamemo, da se 
bomo spet vrnili v normalne tirnice. 
Vsi skupaj pa moramo spoštovati 
predpise in ukrepe, ki nam jih nala-
gajo. Pa saj ni to tako težko.

PrvI ŠOLSKI DaN
Na prvi šolski dan so naši upokojenci 
prostovoljci pred šolama v Dolskem 
in Senožetih skupaj z ostalimi sodelo-
vali v akciji Varna pot v šolo.  
 •Marija Zajec,  
 Društvo upokojencev Dolsko

Društvo upokojencev 
Dol – Beričevo v 

času korone
Že drugo leto se je prevesilo 
v zadnjo polovico, odkar 
nam življenje kroji korona.

CenIk kOMeRCIaLnega OgLaŠevanJa

Podjetjem s sedežem ali 
poslovalnico v občini Dol pri 
Ljubljani je priznan dodatni popust 
v višini 50 %. 
Objava osmrtnic in zahval je za 
fizične osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Dol pri 
Ljubljani, brezplačna. 
Objava voščil je za društva in 
neprofitne organizacije, ki so 
registrirane v Občini Dol pri 
Ljubljani, brezplačna. 
Objava novoletnih voščil je za 

politične stranke in nestrankarske 
liste, ki delujejo na območju 
Občine Dol pri Ljubljani do 
velikosti oglasa 1/8 strani (64 x 
91 mm), brezplačna. 
Objava oglasov je za ponudnike 
lokalne samooskrbe ter za 
nosilce lokalnih kmetij odprtih 
vrat brezplačna do velikosti 
oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v 
primeru oglasov večje velikosti pa 
je priznan dodatni popust v višini 
50 %.

POPUSTI GLEDE NA ŠTEVILO OBJAV V LETU 
8–10 ponovitev 25 %
5–7 ponovitev 15 %
3–4 ponovitve 10 %

VELIKOST MERE CENA V EVRIH,  
  BREZ DDV 
1/1 263 X 186 mm 300,00 
1/2 129,5 X 186 mm ali 160,00  
  263 X 90,5 mm
1/4 128,5 X 90,5 mm ali 90,00 
 61,75 X 186 mm
1/8 61,75 X 90,5 mm 50,00
1/10 48,6 X 90,5 mm 45,00
1/30 (mali oglas) 23 X 90,5 mm 20,00 

POGrEŠaLI DrUžENjE
Iz zadovoljnih obrazov udeležencev 
in izrečenih pohval smo zaznali, kako 
so upokojenci pogrešali medsebojno 
druženje. Društvo si je letos zadalo 
izvesti tudi letno srečanje in zbor čla-
nov, vendar si zaradi stalno narašča-
jočih okužb in seveda skrbi za nas 

Hočeš nočeš smo morali spremeniti 
svoje navade, sploh življenje v celoti in se 
prilagoditi novim razmeram. Druženje je v 
velikem delu tega obdobja povsem zamrlo 
ali pa je bilo okrnjeno, spremenjeno, 
skratka prilagojeno novim razmeram. In v 
duhu nove realnosti – kot smo poimenovali 
ta čas – teče tudi življenje Društva 
upokojencev Dol – Beričevo in njegove 
aktivnosti. Marsikaj smo morali opustiti, saj 
je – ne glede na vladne ukrepe, prepovedi 
in podobno – tudi nam najpomembnejše, 
da zavarujemo svoje zdravje in življenje ter 
zdravje in življenje najbližjih. 
Drugo leto zapored, na žalost, nismo 
uspeli izvesti zbora članov s kosilom 
in druženjem. Prav tako letos ne bo 
poletnega srečanja s piknikom na 
Korantu. Velja poudariti, da smo imeli vse 
pripravljeno za izvedbo piknika v drugi 
polovici avgusta, vendar so napovedi 
preveč črnoglede, da bi si upali srečanje 
izpeljati. Že nekaj dni, odkar nastaja ta 
prispevek, število okuženih narašča, 
napovedi za čas po 15. avgustu pa so 
vse prej kot optimistične. Zato smo se 
v vodstvu Društva soglasno odločili, da 
s pripravami prenehamo in srečanja ne 
izvedemo. Vse za to, da zavarujemo 
zdravje in življenje članov Društva in 
posledično tudi njihovih najbližjih. Seveda 
pa, kolikor se le da, preko poverjenikov 
ohranjamo stike z našimi člani. Srečanja 
z jubilanti so in bodo tudi v bodoče 
prilagojena varnostnim ukrepom. Če bodo 
razmere dopuščale, bo izpeljan še kakšen 
izlet. Vse to so aktivnosti, ki vključujejo 
manjše število udeležencev in je laže 
nadzorovati upoštevanje omejitev.
Upamo, da bosta letošnja jesen in 
zima ter čimbolj številčno cepljenje 
ob upoštevanju drugih priporočil 
zdravstvene stroke »odnesli« to bolezen 
in bo Društvo upokojencev že naslednjo 
pomlad ponovno zagnalo svoje ustaljene 
aktivnosti. In spet se bomo v največjem 
možnem številu srečali in poveselili. Do 
takrat pa: ostanimo zdravi!   
 • Marija Lukežič
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Tehnologije vse bolj napredu-
jejo, tega ni mogoče ustaviti, 
niti to ni naš namen. Branje 
prek digitalnih naprav je na-

mreč površinsko branje, ob katerem 
se ne poglobimo v zgodbo in v razu-
mevanje likov. Da razvijemo empatijo 
ter razumemo zgodbe in like, potre-
bujemo globok način branja, to pa 
nam omogoča klasičen način branja. 
Zato je pomembno, da v otrokov 
vsakdan vključimo branje tiskanih be-
sedil. Ohranitev klasičnega načina 
branja je pomembna tudi za odrasle, 
saj preživimo na elektronskih napra-
vah veliko časa in se niti ne zaveda-
mo, da le-te spreminjajo naše nevron-
ske povezave in posledično pride tu-
di do pozabljanja globokega načina 
branja. Informativni klub Taraja se za-
vzema za informiranje o pomembno-
sti klasičnega načina branja in pisanja 
ter za ohranitev tega. Prav tako spod-
buja starše, dedke, babice, strice, tete 
in druge odrasle, da otrokom berejo 
pravljice, ne le tistih, ki jih izdaja klub 
Taraja, temveč tudi pravljice drugih 
avtorjev, izdajateljev in založb.

V ta namen smo pripravili projekt 
»KLASIČNO BRANJE JE ZAKON – 
BERI Z NAMI TUDI TI!«, ki bo trajal 
od 3. 9. do 3. 10. 2021. Del tega pro-
jekta je tudi delavnica za otroke z bra-
njem pravljice s finalistom zadnje od-
daje Znan obraz ima svoj glas, risa-
njem, barvanjem ter popestritvijo s 
klovnom in mojstrico poslikave obra-
zov, ki je bila predvidena za 2. 10. 
2021 ob 16. uri v Erbergovih paviljo-
nih, vendar jo moramo zaradi epide-
mije covida-19 in zaostrenih pogojev 
za organizacijo dogodkov žal presta-
viti na prihodnje leto. 

KOT NADOMESTILO SMO ZA VAS 
PRIRAVILI VIRTUALNI DOGODEK Z 
BRANJEM PRAVLJICE IN 
NAGRADNO IGRO, KI SE BO ODVIL 
2. 10. OB 16. URI  NA FACEBOOKU 
IN INSTAGRAM PROFILU 
Informativni klub Taraja. Vljudno va-
bljeni.

Projekt »KLASIČNO BRANJE JE 
ZAKON – BERI Z NAMI TUDI TI!« bo 
potekal tudi prek socialnih omrežij, 
Radia1-Geoss in spletnih portalov: ta-
raja.si, ringaraja.net in duhovnost.eu.  

V skladu z osnovnim namenom naše-
ga kluba smo v letu 2020 s pomočjo 
donatorjev in sponzorjev izdali dve 
slikanici za otroke in odrasle, pravkar 

pa je izšla tretja slikanica, ki je prva iz 
zbirke »Lepo jih je imeti, a je zanje 
treba skrbeti«. Besedila in akvarelne 
ilustracije zanje ustvarja naša članica  
z umetniškim imenom Bella Weaver. 
Morda to ne bi bilo nič posebnega, 
če avtorica ne bi bila zaradi hude bo-
lezni vezana na dom. Grafično obli-
kovanje, prelom in priprava za tisk je 
v domeni Tare Tkalec, mag. graf. inž. 
Izbrali smo slovensko tiskarno, saj že-
limo, da so naše slikanice v celoti iz-
delane v Sloveniji. Tako z nakupom 
naših slikanic naredite dobro delo za 
ohranitev klasičnega načina branja, 
podprete delovanje našega kluba in 
druga slovenska podjetja, ki sodeluje-
jo v tem projektu.  
 •Informativni klub Taraja

Informativni klub Taraja 
iz Senožeti, Dol pri 
Ljubljani je prostovoljska 
organizacija in družbeno 
koristen projekt, ki se 
med drugim ukvarja tudi s 
kulturo klasičnega načina 
branja in pisanja. 

Klasično branje je zakon – beri z nami tudi ti!

Tara Tkalec, mag. graf. inž., 
v Informativnem klubu Taraja 

opravlja delo prostovoljno.
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Ob 75-letnici je pri Geološkem 
zavodu Slovenije izšla knjiga 
Fosili Slovenije s 
pomenljivim podnaslovom 

Pogled v preteklost za razmislek o 
prihodnosti. Napisala sta jo naša 
občana, vodilna strokovnjaka, ki že 
desetletja uspešno rešujeta vprašanja s 
področij paleontologije, stratigrafije in 
regionalne geologije, dr. Bogdan 
Jurkovšek in dr. Tea Kolar Jurkovšek. 
Knjiga je v celoti prevedena v angleški 
jezik in bogato ilustrirana. Avtorica 
ilustracij je njuna hči, akademska 
slikarka Barbara Jurkovšek. Predavanje 
ob izidu knjige je potekalo v okrilju 
Erbergovih paviljonov, ob doprsnem 
kipu barona Jožefa Kalasanca 
Erberga, ki ga je izdelal njun sin, 
akademski kipar Anže Jurkovšek. 
Predstavitev knjige je potekala ravno 
na dan 250. obletnice rojstva barona 

Erberga (27. 8. 1771). Avtorica Tea 
Kolar Jurkovšek je ob predstavitvi še 
izpostavila: ”Baron Jožef Kalasanc 
Erberg je bil vrhunsko izobražen estet, 
ki je ljubil življenje. V njegovem času je 
bil dvorec s parkom v Dolu pri 
Ljubljani shajališče ljubljanskih 
plemičev in meščanov. Baron je bil v 
stiku s tedanjimi vodilnimi kranjskimi 
izobraženci. Njegovo zanimanje za 
naravoslovje je dobro dokumentirano, 
izstopalo je njegovo zanimanje za 
biologijo, zlasti botaniko; tudi geologija 
mu ni bila tuja, saj je prijateljeval z 
baronom Žigo Zoisom. V sklop 
dogodkov izpred 200 let, ki jih letos 
obeležujemo, sodi tudi začetek 
muzejske dejavnosti na Slovenskem. 
Zato mi je v posebno veselje 
sodelovanje pri obeležitvi teh 
dogodkov.” V knjigi je na zgoščen 
način predstavljena pot od 

najzgodnejših začetkov paleontologije 
do sodobnega razumevanja fosilov, 
njihovega nastanka, pomena za 
biostratigrafijo, paleoekologijo in za 
razvoj sodobne evolucijske misli. V 
knjigi je prikazan izbor izključno 
slovenskih fosilov, ki so pomembni za 
razumevanje geološkega časa in okolja, 
v katerem so kamnine nastajale, in 
posledično za poznavanje geološke 
zgradbe Slovenije. Nenazadnje je v 
knjigi izpostavljeno tudi vprašanje, kaj 
se v prihodnosti obeta človeški vrsti, 
zlasti v zvezi s podnebnimi 
spremembami. Vse bolj je jasno, da je 
človeštvo postalo v izjemno kratkem 
času pomembna geološka sila 
sedanjosti, ki kljub navidezni 
nepremagljivosti s svojim početjem 
prehiteva čas, ki ji je kot vretenčarski 
vrsti še na razpolago. V goste sta 
avtorja povabila tudi mlado glasbenico, 
našo občanko, violončelistko Iko 
Hartner, ki je z glasbenim nastopom 
zaokrožila še en prijeten večer v 
Erbergovih paviljonih. •Nina Keder

Predavanje ob izidu knjige Fosili v Sloveniji

Prostovoljno gasilsko 
društvo Dol je bilo letošnje 
poletje eno redkih, ki se je 
lotilo organizacije gasilske 
veselice. Verjetno je bila tudi 
zato veselica tako množično 
obiskana, izredno veliko je bilo 
mladih, ki so prišli tudi iz širše 
okolice Ljubljane, Domžal in 
Litije. Vsi željni druženja smo 
uživali ob zvokih ansambla 
Vzrock, skupine mladih fantov, 
ki še veliko obetajo. 
 • Nina Keder

gasilska veselica v Dolu
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Družina Kampuš si je nadvse 
prijeten dom ustvarila na 
Vidmu, kjer živijo zadnjih 
deset let, pred tem so živeli 

v Dragomlju, kamor sta prišla Nataša 
iz Velenja in Andrej iz Žalca. Za 
popularizacijo šaha je v največji meri 
kriv oče Andrej, po izobrazbi 
univerzitetni diplomirani fizik, sicer 
pa računalniški programer, ki ima 
svoje podjetje. Mama, po izobrazbi 
doktorica biokemije in molekularne 
biologije, zaposlena v Leku, pa 
pravzaprav pri šahu pozna le osnove. 
Je pa velika opora vsem, še posebej 
otrokoma Ivi in Vidu, ki šah 
obožujeta. Andrej je pred tremi leti 
začel z mentorstvom v šahovskem 
krožku na osnovni šoli: »Nasledil sem 
Roka Kosma, ki je že pred tem 
poskrbel za odlično organizacijo, 
termine in opremljenost s 
šahovnicami.« Med pandemijo je bilo 
delovanje krožka prekinjeno, kar je 
bilo za približno trideset otrok od 1. 
do 5. razreda kar pomanjkanje. 
Ravno zato so za največje 

navdušence ustanovili še šahovsko 
šolo. V krožku dobijo otroci osnovno 
znanje, za tiste, ki imajo še več volje 
in talenta, pa so Kampuševi 
ustanovili šahovsko šolo, ki je bila 
zaradi korone potem prestavljena na 
splet. 

POSLUh Za ŠahISTE
V Dolu je veliko šahovsko nadarjenih 
otrok, k njihovim uspehom veliko 
pripomore tudi Iva. Svoje znanje tako 
deli z mlajšimi otroki v šahovski šoli, 
kjer tudi poučuje. Na zadnjem 
osnovnošolskem šahovskem 
prvenstvu je skupaj s 
sotekmovalkami Marijo Dominiko 
Marvel, Jasmino Južnič in Nejo 
Auersperger Bandalo osvojila 3. 
mesto. To je doslej tudi največji 
uspeh osnovnošolskega šahovskega 
krožka v Dolu. Iva tekmuje tudi 
posamično na državnem nivoju. V 
kategoriji deklic do 12 let je osvojila 
naslov državne prvakinje. Andrej je z 
razmerami, ki jih imajo otroci v Dolu, 
zelo zadovoljen: »V krožku se 

oblikuje dobra baza igralcev. Glede 
krožka moram še poudariti, da 
ravnatelj Gregor Pečan naše 
delovanje zelo podpira, enkrat smo 
lahko šli celo na dvodnevne šahovske 
priprave. Prav tako smo deležni 
podpore s strani Občine in 
zdajšnjega župana Željka Saviča, tudi 
finančno ima posluh za nas šahiste.« 
Andrej pravi, da ga je že od nekdaj 
zanimalo, kako bi otroke pritegnil k 
igranju šaha. »Pri šahu je tako, da 
nikoli ne nehaš napredovati, tudi 
mene zanima, kako biti še boljši. Z 
Nizozemske smo izvedeli za neko 
metodo učenja šaha in zdaj delamo 
po tej.« Sam je bil nekoč mladinski 
šahovski prvak celjske regije in 
dosegel 5. mesto na državnem 
prvenstvu. »Ljudje mislijo, da je šah le 
matematika, a gre za zmes logike, 
matematike, psihologije in intuicije. 
Včasih je tako, da imaš občutek, da je 
ena poteza boljša kot druge, in veš, 
da je prav.« Čeprav gre pri 
mentorstvu osnovnošolskih otrok za 
povsem volontersko delo, pa sam 
meni, da je včasih dobro, da vrnemo 
nekaj tudi družbi kot prostovoljci. Z 
začetkom novega šolskega leta se bo 
šahovski krožek ponovno vzpostavil 
in že se veseli novih učencev. 
 •Nina Keder

Šah je med našimi osnovnošolci izjemno priljubljen, k 
uspehom, ki jih dosegajo, je v veliki meri zaslužna tudi 
družina Kampuš, ki smo jo obiskali tokrat.

Pri njih je šah doma

Andrej Kampuš je mentor 
šahovskega krožka otrok od 2. 
do 5. razreda, 1. razred pa je 
poučeval nekdanji dolški župnik 
Marko Avsenik. Z njegovim 
odhodom zdaj to mesto ostaja 
odprto in ravnatelj je že dal 
pobudo, da se išče nov kandidat. 

Vid in Iva Kampuš obiskujeta 5. in 6. 
razred Osnovne šole Janka Modra.

K popularizaciji šaha je pripomogla prav korona: vse več ljudi ga je igralo 
tudi prek interneta. Andrej prisega na aplikacijo Lichess.org.
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Naša soobčanka Janja Strniša iz Senožeti 
želi kot mlada upokojenka še vedno aktivno 
skrbeti za svoje dobro počutje in zdravje. 
Zadnjih sedemindvajset let je delala kot 
računovodkinja za potrebe družinskega 
podjetja in druge. Že pri osemnajstih letih 
se je srečala z borilnimi veščinami, takrat 
se je udeleževala treningov predvsem 
zaradi samoobrambe. »Moje izkušnje so, 
da so me treningi zelo pomirjali. Povečala 
se mi je samozavest, pridobila sem nekaj 
več poguma.« V pokoju je zadnji dve leti in 
sedaj odkriva čare shaolinske vadbe. Na 
svojo pobudo je vadbo pod okriljem trenerja 
Andreja Zupančiča pripeljala tudi v naše 
kraje. V Senožetih se ji lahko pridružite 
vsak ponedeljek ob 8. uri na ploščadi pri 
podružnični osnovni šoli. »V Senožetih 
prebivam zadnjih devet let in želim kraju dati 
čim več. Shaolinska vadba resnično krepi 
psihofizične sposobnosti in upam, da se mi 
pridruži čim več udeležencev.«  • N. K.

Za popestritev poletnega športnega dogajanja je Športno 
društvo Partizan Dolsko organiziralo vztrajnostno preizkušnjo 
Vzponi na vrh Sv. Miklavža. Pogoji akcije so od udeležencev 
zahtevali, da med 1. majem in 31. avgustom zberejo čim več 
obiskov Sv. Miklavža (peš, gorsko-tekaško ali s kolesom). 
Najbolj vztrajnim smo nagrade podelili na Kolesarskem vzponu v 
Zagorico. Prispevala sta jih Elizabeta Milijaš, s. p., gostišče pod 
vrhom Miklavža in ŠD Partizan Dolsko. Skupaj je bilo opravljenih 
459 vzponov, od tega pa je prvih deset najvztrajnejših opravilo 
kar 390 vzponov. Največ vzponov je zabeležil Jure Grilj (89), 
le nekaj manj pa Stane Rovšek (83). Evidenca vpisov kaže, da 
se ljubezen do športa goji in širi znotraj družine, kar dokazujeta 
tudi Žan Rovšek in Tinkara Grilj, ki sta se uvrstila med najboljših 
deset. Čestitamo! • Športno društvo Dolsko

Nekaj za vaše zdravje Vzponi na Sv. Miklavža
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Andrej Zupančič,  
Milan Kapetan in 
Janja Strniša

Andrej Zupančič Vzponi na Sv. Miklavža, 
podelitev nagrad 



aktUaLnO

Nastopil je jesenski septem-
ber, čas, da si tudi na vrtove 
posadimo »ljubezen« (mače-
he). 

Letošnje poletje zasajenim cvetličnim 
koritom in gredicam ni bilo najbolj 
naklonjeno ... Najprej huda in dolga 
vročina, potem še suša. Redkokomu 
je uspelo vzgojiti občudovanja vredno 

okensko in balkonsko cvetje. Mislim, 
da je bila ključnega pomena izbira ra-
stlin za zasaditev. Najtežje so vročino 
prenesle pelargonije. Sedaj, ko so se 
temperature nekoliko ohladile, bodo 
posajene pelargonije najverjetneje 
znova zaživele. Vendar moramo vede-
ti, če bomo predolgo čakali z jesenski-
mi zasaditvami, so večje možnosti, da 

Ali ste vedeli, da so mačehe simbol ljubezni in ljubečih 
misli. V igri Sen kresne noči so sirup iz mačeh uporabili v 
ljubezenskem napoju. 

Jesenske zasaditve cvetja



nam tudi te ne bodo uspele. Bolje je, 
da se zasaditve do mraza že dobro 
prekoreninijo in utrdijo.
Tudi na grobovih in gredicah je do-
bro, da ne čakamo do konca, saj po-
tem prehitro nastopi mraz, na katere-
ga rože ne bodo pripravljene. 
Priporočljivo je, da se zasaditev gro-
bov, gredic in korit opravi že v prvi 
polovici oktobra. Potem poskrbimo 
še za lepo izbrano krizantemo, šopek 
in tako bo naš grob za dan mrtvih ble-
stel v svoji lepoti.
Za jesenske zasaditve imamo na voljo 
veliko izbire. Najpogosteje izberemo 
drobne mačehe, ki nas bodo s svojim 
bujnim cvetenjem navduševale tudi 
kasneje spomladi. Poleg njih zasadi-
mo še kakšno reso, srebrni calocepha-
lus ali pisano hojhero. Slednji sta traj-
nici. Lahko pa tudi kakšno okrasno 
travo. 
Predlagam obisk in nakup cvetja v 
vrtnarijah ali na tržnici. Tam so rože 
vzgojene na prostem in za naše 
podnebne razmere pa še svetovali 
vam bodo pri nakupu. Verjemite mi, 
da cene tam niso nič višje kot pri 
veletrgovcih, morda so še ugodnejše.
Še ena zanimivost o mačehah govori, 
da so si legendarni vitezi v venčnih li-
stih mačeh iskali prihodnost. Če je 
imel venčni list štiri črte, potem je bila 
prihodnost svetla.  
Torej imejmo ljubezen v srcih, ljube-
zen do naših slovenskih cvetlic in za-
sadimo to ljubezen tudi na svoje vrto-
ve. Želim, da bodo vse zasajene mače-
he imele po štiri črte v venčnih listih 
in da bo prihodnost vseh nas svetla. 
Pa srečno! •Urška Birk
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Pogled v zgodovino izobraže-
vanja nam pokaže, da je člo-
vek že od pojava na Zemlji 
obdarjen z željo spoznavati 

svet, bivanjsko okolje in naravne da-
nosti za preživetje. Tako se je že člo-
vek kamene dobe učil poiskati in 
urediti bivališče, poiskati in pripraviti 
hrano. Iskal je naravne načine zdrav-
ljenja in se učil spoznavati naravo. 
Sledil je svetopisemskemu naročilu: 
»Podvrzita si zemljo in ji gospodujta 
… (1 Mz, 1–289). Iz skromnega začet-
ka izobraževanja, ki je bilo pogojeno 
z bojem za preživetje, so se rodile re-
ligije, kulture, umetnost in vse, kar 
človek potrebuje za kvalitetno, člove-
ka vredno življenje. Že v času starih 
kultur na bližnjem in daljnem 
Vzhodu in nato na Zahodu so se po-
javili prvi učitelji in šole. Učitelji so 
bili vedno v vseh kulturah zelo spo-
štovani ljudje. Po padcu velikih impe-
rijev pa je bila Cerkev edina sila, ki je 
bila zmožna organizirati času primer-
no šolstvo. Ko je prosvetljena vladari-
ca Marija Terezija (1840–1880) začela 
uvajati  šole, se je najprej naslonila 
na Cerkev, ki je edina imela toliko 
izo braženega kadra, da so lahko za-
čeli s tako imenovanimi ljudskimi šo-
lami. Duhovniki, cerkovniki in orga-
nisti so imeli možnost posredovati 
potrebno znanje ljudstvu. Pojavili so 
se tako imenovani Ludimagistri, ki so 
bili hkrati tudi zaposleni v Cerkvi kot 
mežnarji in organisti, kar je naročal 
že Primož Trubar (1508–1586) z zah-
tevo, da mora vsak župnik imeti v 
svoji fari šolo in skrbeti za pouk 
otrok in odraslih. Tridentinski koncil 
(1545–63) je podprl nujnost organizi-
ranega izobraževanja. V tistem času 
je izum tiskarskega stroja omogočil 
tiskanje knjig tudi za splošno izo-
brazbo. Blaž Kumerdej (1738–1805), 
pravnik in šolnik, je leta 1772 napra-
vil načrt za šole na Kranjskem in po-
stavil zahtevo po pouku v maternem 
jeziku. Od tu naprej je razvoj šolstva 
pri nas sledil razvoju pri drugih naro-

dih po svetu. Z roko v roki sta si šola 
in Cerkev prizadevali za dobrobit člo-
veka tako v mestu kot na podeželju. 
Ko sta država in šola dosegli dovolj 
veliko stopnjo zrelosti in avtonomije, 
je država prevzela skrb za šolski sis-
tem, a pri tem še vedno ohranila spo-
štljiv odnos do Cerkve in njenega po-
slanstva. Za razliko od drugih demo-
kratičnih držav razvitega sveta smo 
pri nas izvedli strogo ločitev (ne pa 
izločitve) Cerkve in države na podro-
čju šolstva. V večini držav sveta je 
verski pouk eden od predmetov v 
šolskem urniku. Pri nas imamo za to-
vrstno izobraževanje poskrbljeno v 
lastnih učilnicah, kar ni slabo. Imamo 
pa zato nekaj osnovnih šol in gimna-
zij v zasebni lasti oziroma v lasti in 
organizaciji Cerkve. Neka anekdota 
pripoveduje, kako je učitelj fizike v 
osnovni šoli razlagal planetarni sis-
tem vesolja in da je Zemlja krogla, ki 
se vrti v vesolju. Pa ga neki učenec 
vpraša: »Gospod učitelj, kdo pa vrti 
to kroglo?« in učitelj mu odgovori: 
»To pa vprašaj doma ali pa župnika, 
to ni moje področje.« Torej tisti, ki jih 
zanima počelo vrtenja krogle, pova-
bljeni v veroučno šolo.
Moja generacija sošolk in sošolcev je 
po večini ob odhodu od doma doži-
vljala naročilo staršev, ki se je glasilo: 
»Priden bodi, poslušaj, uči se!« Naši 
otroci danes pa …, slišim mamico ali 
očija, ki ob odhodu iz avtomobila re-
četa: »Uživaj pa fajn se imej!« 
Verjamem, da je to poseben izraz 
starševske ljubezni in celo boj proti 
strahu, ki je spremljevalec otroka v 
šolo, pa vseeno v šolo ne gremo za-
to, da bi se imeli fajn in uživali. Smo 
pa lahko srečni in veseli, če in kadar 
se otroci tako počutijo v šoli. V šolo 
gremo predvsem, da se naučimo kaj 
koristnega za življenje. Iti v šolo je 
napor. Napor pa je sredstvo za dose-
go uspeha. Poglejmo naše športnice 
in športnike. Lepo je gledati igro, še 
lepše slaviti zmago. Toda ne pozabi-
mo pogledati, kaj je bilo prej. Koliko 

Misel iz Stritarjeve pesmi se mi zdi primerna za kratko 
razmišljanje ob začetku novega šolskega leta. 

Stoji učilna zidana

truda in napora. Koliko vaje in pre-
magovanja. Zato so športniki zasluže-
no deležni priznanja. Pa ne samo 
redki s kolajnami, ampak množica ti-
stih, ki prav tako vadijo in vadijo, pa 
jim sreča ni naklonjena. Ob začetku 
šolskega leta si dovolim reči staršem, 
bodite hvaležni, da imate zdravega 
otroka. Pošljite ga v šolo z veselim 
upanjem, da bo vaš otrok dobil staro-
sti primerno izobrazbo, seveda s so-
delovanjem pri pouku, pridnostjo in 
ubogljivostjo. Prav je, da imate otroka 
radi, da ga spodbujate k učenju, ven-
dar je prav tudi, da veste, da so do-
mače naloge otrokova pravica in dol-
žnost. Potem, po končanem pouku 
in še bolj med počitnicami, se bomo 
pa vsi imeli »fajn in bomo uživali«! 
Spoštovane gospe učiteljice, vzgojite-
ljice, gospodje učitelji in vsi ostali za-
posleni v šoli, od ravnatelja do snažil-
ke, hišnika in voznikov, do vas čutim 
posebno spoštovanje, kajti vi ste naša 
bodočnost, vi ste tudi kreatorji – obli-
kovalci učenk in učencev. Veliki 
vzgojitelj mladine Slomšek je zapisal: 
»K mlademu drevesu sodi opora in 
škarje, ki oblikujejo krošnjo.« Vi odlo-
čilno vplivate na telesni in duhovni 
razvoj učenk in učencev na strokovni 
in osebnostni ravni. Sam se z veliko 
hvaležnostjo spominjam osnovnošol-
skih učiteljev, bolj hvaležno tistih, ki 
so bili bolj zahtevni, ker so opravljali 
svoj poklic po Slomškovem naročilu: 
»Hočeš druge vneti, moraš sam gore-
ti.« Zdaj vem, da so nam želeli samo 
dobro. Pojdimo v novo šolsko leto z 
optimizmom in pripravljenostjo na 
sodelovanje, potem se bomo pa res 
imeli »fajn« tudi že med letom.   
 •Alojz Grebenc
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pOMeMBne InFORMaCIJe

Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si
(01) 530 32 40
Uradne ure:
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 8.00–13:00 in 15.00–17.00
petek: 8.00–12.00

Medobčinski inšpektorat na sedežu  
Občine Dol pri Ljubljani 
sejna soba, vsako 1. sredo v mesecu 
15.00–16:30

Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek: 
8.00–18.00 sobota: zaprto

Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si   
(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si
(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006
Oddelek v župnišču:  
030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Vrtec s koncesijo
VVD Ježek 
Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

Karitas
(01) 56 39 096

 
Rdeči križ 
(01) 62 07 293
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Župnija sv. Marjete  
Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96

Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si
(01) 564 72 58

Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962
Gregor Pirc, predsednik

Družinska medicina  
dr. Anja Černe
www.medicina-cerne.si
068 696 622
ponedeljek,  
sreda, četrtek: 7.30–13.30
torek: 13.30–20.30
petek: 7.30–13.00
Hišni obiski in administracija ob 
ponedeljkih 16.00–18.00  
oz. po dogovoru.

Ordinacija splošne medicine, 
Valerija Rus, dr. med.  
(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00
torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00
Telefon je odprt ves delovni čas,  
razen zadnjo uro. 

Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra 
031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra 
031 652 196

Zobozdravstvena ambulanta  
Vesna Fužir Urbančič
(01) 56 39 715;  
031 651 777
ponedeljek, torek: 13.00–19.00
sreda–petek: 7.00–13.00

 
Zobozdravstvena ambulanta  
Špela Potočnik
(01) 56 38 023, 031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30
sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00

 
Pomoč na domu, Žarek upanja
Andreja Orel,  
041 259 862

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
ponedeljek–petek: 7.30–19.30 
sobota: 7.30–12.30

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00

LAS Srce Slovenije
www.las-srceslovenije.si
(01) 89 62 713

Društvo upokojencev  
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

Občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih, 
ob večjih nesrečah in 
aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250

Vzdrževanje  
lokalnih vodovodov  
Klopce–Vrh–Zagorica,  
Podgora, Vinje–Žabja vas,  
Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p.
041 365 558

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center Repče 
031 331 336 (dežurni oskrbnik za 
obvestila o najdenih živalih)

 
Javna razsvetljava
Napake na delovanju omrežja javne 
razsvetljave sporočite na: 
(01) 58 63 600 
080 7277 
info@jr-lj.si
Okvare lahko javite tudi na občinsko 
upravo občine Dol pri Ljubljani 
na tel. št. (01) 530 32 40 ali 
e-naslov obcina@dol.si.

Vzdrževanje cest 
Nepravilnosti javite občinski upravi  
na telefonsko številko (01) 530 32 40 
ali e-pošto obcina@dol.si.

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani



RaZnO

Črna kronika kriminaliteta

videm
dolsko

Kamnica

dol
senožeti

za obdobje med 1. in 31. avgustom 2021

• Vlom v stanovanjsko 
hišo, kjer je bila 
odtujena zlatnina. Škoda 
znaša okoli 1.800 evrov.
• Prometna nesreča 
z lahkimi telesnimi 
poškodobami. 

• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda.
• Zaseg vozila zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in vožnje pod vplivom alkohola. 
• Dva odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 

• Prometna  nesreča, v kateri ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska 
škoda.
• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska 
škoda. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.
• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče poškodovan in je nastala le 
premoženjska škoda. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je povzročitelj vozil 
pod vplivom alkohola (rezultat je pokazal 1,50 mg/l). Vozniku so odvzeli vozniško 
dovoljenje in zoper kršitelja podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.

• Prometna nesreča, v kateri ni 
bil nihče poškodovan, nastala je le 
premoženjska škoda.
• Prometna nesreča, v kateri ni 
bil nihče poškodovan, nastala je le 
premoženjska škoda. Policisti nadaljujejo 
z zbiranjem obvestil. 

• Prometni nesreči, v katerih ni bil nihče 
poškodovan, nastala je le premoženjska škoda.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Zaradi vožnje pod vplivom alkohola (rezultat  pokazal 1,04 
mg/l alkohola v izdihanem zraku) so obravnavali voznika. 
Ker se z rezultatom preizkusa ni strinjal mu je 
bil odrejen strokovni pregled. Rezultat strokovnega pregleda 
je pokazal, da je imel 2,05 grama alkohola na kilogram 
krvi promilov). Vozniku je bilo odvzeto vozniško 
dovoljenje in zoper kršitelja podali obdolžilni predlog na 
Okrajno sodišče v Ljubljani.
• Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so 
zasegli osebno  vozilo. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni 
predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.
• Tri kršitve javnega reda in miru, kjer so bili kršiteljem za 
kršitve izdani plačilni nalogi.

prometne nesreče Ostalo
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Nikoli ni prepozno, da pohvalimo in se zahvali-
mo Andreji Orel, Žarku upanja in zaposlenim 
za pomoč in nego starejših bolnih občanov. 
Srčno opravljajo delo, ki ga prav vsak ne 
zmore ali ga ni vešč. Hvala in še naprej tako 
uspešno. Mislim, da se vsi strinjamo, da si 
zaslužijo pohvalo, vsaj vsi tisti, ki so se čez 
noč soočili z bolnimi očeti, materami, svojci. 
Zahvala tudi Občini in županu, da pomagajo 
in sofinancirajo storitve. Nikakor pa ne 
smemo pozabiti gospe Martine Kumer, dipl. 
med. sestre v patronažni službi, in tudi njej vse 
pohvale. Nataša Žle in Darka Mežek

Naš soobčan Milan Dedić, urednik spletne strani 
www.gurman.eu, s ponosom sporoča, da je 
bila njegova spletna stran izbrana v najožji izbor 
ene od šestih skupin najboljših spletnih strani s 
končnico .eu. Vsega skupaj jih je 3,7 milijona. 
Razglasitev bo oktobra na Siciliji. N. K

Lep dosežek 
našega soobčana

ZAHVALA

Ugodne cene Popust za upokojence

Pokliči

080 2466

PRODAJA KURILNEGA OLJA - Poskrbimo, da vas ne bo zeblo



www.kzdomzale.si

Bio organsko gnojilo za borovnice,  
Nutrivit, PLANTELLA, 1 kg
Visoko kakovostno organsko gnojilo višje 
vrednosti, posebej prilagojeno za gojenje 
ameriških borovnic in ostalih kisloljubnih 
rastlin. Z dodatkom naravnega dušika za 
bolj okusno sadje.

Bio zemlja za borovnice, 
PLANTELLA, 60 l
Visoko kakovostna organska 
zemlja za ekološko sajenje in 
presajanje vseh vrst borovnic, 
brusnic in drugih kisloljubnih 
rastlin.

Ameriška borovnica,  
več vrst sadik
Za uspešno rast potrebuje vsaj 
250 litrov kisle zemlje (bela šota, 
pripravljen substrat za borovnice 
/ rododendrone). Zraste od 1,4 do 
2,5 m in rodi do 10 kg plodov.

+
SUPER
PONUDBA  

6.9. - 14.10. 2021

oz. do prodaje  

zalog

NASVET STROKOVNJAKA

Velja načelo, da je bolje sprva posaditi manj sadik, se jim bolj posvetiti, da bo boljši pridelek,  
kot pa nekakovostno posaditi več sadik, ki hirajo in propadajo.

SUPER  
CENA

8,30 €

SUPER  
CENA

4,50 €

i

6,70 €11,70 €

+
8,00 €

SUPER  
CENA

4,89 €

3-letna 
sadika

višina 
60-90 cm

Obiščite nas  
v Kmetijsko vrtnem centru  

v Dolu pri Ljubljani.

NOVO!
Bogata izbira  

sadik okrasnega  

in sadnega  

drevja


