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napOveD DOgODkOv

koledar dogodkov

12. 7.

24. 6.

31. 8.

5. 9.

7. 10.

10. 9.

 Likovna razstava Ane Bavcar
galerija 19, Turizem pr’ krač, Dolsko 19
na ogled vse dni.

 

 Poletni glasbeni paviljoni 2021:  
 Ana Kravanja & Samo Kutin
koncert sanjske eksperimentalne glasbe
erbergova paviljona

 Osrednja spominska prireditev ‘Cesar v Dolu’
Slovesna proslava in odprtje razstave
erbergova paviljona

 Poletni glasbeni paviljoni 2021: 
 Ljoba Jenče & Tomaž Plahutnik
koncert slovenskih ljudskih pripovednih pesmi in zgodb
erbergova paviljona

Poletni glasbeni paviljoni 2021: Hostnik pa Krečič
koncert šansonov
erbergova paviljona

vse do 

20.00

20.00

16.00

19.00

20.00

V pripravah na ubranitev domovine in v vojni 
nas je sodelovalo veliko prebivalcev občine 
Dol pri Ljubljani,  razporejenih po nalogah 
v enotah teritorialne obrambe, policije, 
narodne zaščite, civilne zaščite, centra zvez, 
centra za obveščanje in alarmiranje, vizualnih 
opazovalnic, zasluge pa lahko pripišemo tudi 

številnim drugim posameznikom, občanom in družinam. 
Vse preveč rado se danes pozablja na tvegane odločitve, ko je bilo treba 
zapustiti družino, otroke, imetje in se podati v negotovost, v zakup vzeti tudi 
možnost, da se ne vrneš.
K sreči čas še ni tako oddaljen, da se teh pomembnih dejanj ne bi spomnili. 
Veteranke in veterani se zavedamo svojih dolžnosti do domovine in smo jih s 
ponosom pripravljeni izpolnjevati, pričakujemo pa, da svoje dolžnosti in dane 
obveze izpolnjuje tudi država in občina, ki smo jo pomagali ubraniti.
Svečano odkritje spominskega obeležja »Tetraedra« v Dolskem 23. junija 
2011 ob 20. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo je bilo za veteranke 
in veterane Dola posebna čast, letošnje praznovanje 30. obletnice 23. junija 
2021 bo spet simbolično.
Ob tej priložnosti vas vabimo v sredo, 23. 6. 2021, da se nam ob 16. uri 
pridružite pri sajenju dreves na Rajhovi domačiji v »Parku življenja«, kjer 
bomo zasaditi drevored s 30 lipami. Ob 18. uri se bomo pred Tetraedrom v 
Dolskem poklonili spominu na pretekle dogodke.  •  Veterani občine Dol

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Junij 2021
Številka 6/2021

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. julija 2021. 
Prispevke za objavo pošljite na elektronski 

naslov pletenice@dol.si. Zadnji rok za 
oddajo prispevkov je 1. julij 2021.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov
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  Poletni glasbeni paviljoni 2021:  
 Vesna Zornik & 

Milan Dekleva
kantata za osamljeni ženski 
glas in klavir
erbergova paviljona

Spoštovane sokrajanke, 
sokrajani, veteranke in 
veterani!

Čestitke ob dnevu 
državnosti

25. junija ponosno praznujemo vsi 
državljani in državljanke Republike 
Slovenije, praznuje cela Slovenija. 

Ob 30-obletnici naše države vam želimo, 
da čim lepše preživite praznični dan. 
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iz županOve piSarne

Tako sporočilo smo tudi letos 20. maja ob 
svetovnem dnevu čebel skupaj z simbo-
lično zastavo prejeli od predsednika če-
belarskega društva Dol-Dolsko. Spomnil 

nas je, da so del velike svetovne družine, ki jo dru-
ži ljubezen do narave. V Sloveniji imamo več kot 
11.000 čebelarjev, ki čebelarijo z več kot 205.000 
čebeljimi družinami. Čebelji pridelki, pridelani v 
Sloveniji, so izjemni in so plod marljivosti čebel, 
čistega okolja in velikega znanja čebelarjev. 
Slovenija je izvorna dežela kranjske čebele, ki jo 
odlikujejo mirnost, delavnost in odlična orientaci-
ja. Velik del zaslug za nesporno kakovost sloven-
skega čebelarstva in izjemnih čebeljih pridelkov 
gre Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS), ki vključuje 
več kot 200 čebelarskih društev s preko 8.000 če-
belarji, med njimi smo lahko ponosni tudi na do-
sežke našega čebelarskega društva Dol-Dolsko z 
več kot 100-letno tradicijo in z več kot 80 člani.
Zakaj tako močan pomen kranjski čebeli? Ker so 
nam lahko vzgled za velik del vrednot, ki sem jih 
že naštel. Upam, da smo se jim z marljivim delom 
v preteklem mesecu vsaj delno zahvalili. 
Kljub zelo slabim vremenskim razmeram nam je 
uspelo v 'Vrtu življenja' na Rajhovi domačiji sku-
paj z mladimi družinami in njihovimi dedki in ba-
bicami posaditi več kot 30 sadnih dreves. Postavili 
smo spominsko obeležje grofu Jožefu Kalasancu 
Erbergu ob 250. obletnici njegovega rojstva in 
200-letnici prihoda cesarja Franca I. Hasburško-
Lotarinškega v Dol v času drugega kongresa Svete 
alianse v Ljubljani. 
Po več kot 40 letih smo končno dočakali začetek 
gradnje rondoja na Vidmu, po več kot 30 letih 
smo začeli graditi nov most čez potok Kamnica. 
Ob 30. obletnici osamosvojitvenih dogodkov bo-
mo veterani Občine Dol pri Ljubljani posadili 30 
lip v 'Vrtu življenja' in ne nazadnje konec šolskega 
leta bomo našim najuspešnejšim devetošolcem, ki 
so bili ves čas šolanja odlični, v zahvalo za njihov 

trud in spodbudo prvič podelili 'Županovo petko'.
Kar veliko ljubezni, spoštovanja in ponosa so v za-
dnjem mesecu izžarevali trenutki skrbi za varnejše 
sobivanje, ohranjanje narave, spomina na kultur-
no-zgodovinske dogodke in domoljublje. 
Konec meseca mineva 30 let od osamosvojitve 
slovenske države, ključnega dogodka slovenske 
zgodovine. Ker mladi niso imeli neposrednega 
stika z obdobjem osamosvajanja, je naloga nas 
starejših, da ohranjamo spomin na preteklo zgo-
dovino ter jim vzbujamo spoštvanje in ponos do 
samostojne slovenske države. 
Spoštovane sokrajanke in sokrajani, prejmite moje 
iskrene čestitke ob 30. obletnici osamosvojitve. 
Srečno Slovenija.
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.  
 •Vaš župan Željko Savič

Maj – mesec ljubezni. Nekoč sem 
prebral, da je to čas, ko nas narava kliče 
k ustvarjanju novega življenja, v širšem 
smislu lahko to razumemo, da poleg tega, 
da ljubimo svojega partnerja, družino, 
ljubimo tudi svoje prijatelje, rastline, živali, 
naravo na sploh, umetnost, delo, kulturo, 
ves svet. Morda nas bo letošnja pomlad 
navdihnila, da bomo tudi ljubezen začeli 
dojemati bolj celostno.

Spoštovani sokrajani in sokrajanke!
Župan Željko 
Savič in 
predsednik 
čebelarskega 
društva Dol-
Dolsko, Peter 
Uršič
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nOvice iz ObčinSke STavbe

rekonstrukcija ceste 
in mostu čez kamnico

Izvajalec CGP, d. d., je v tem mesecu začel s pripravljalnimi 
deli za izgradnjo krožišča na Vidmu. Celotna vrednost 
investicije znaša skoraj 800.000 evrov, od tega bo Občina 
prispevala do 140.000 evrov. Občina si že 20 let prizadeva 
za izgradnjo krožišča in v tem mandatu nam je le uspelo. 
Zaradi gradnje je bilo potrebno zapreti obe lokalni cesti, ki 
peljeta proti Vidmu oz. Ihanu. Posledično se je zaradi obvozov 
povečal promet na lokalnih cestah. Izgradnja je namenoma 
načrtovana v času šolskih in poletnih počitnic, ko je prometna 
obremenitev cest najmanjša. Zaključek gradnje je predviden 
18. 9. 2021, torej čez manj kot tri mesece. • Občinska uprava

Občanke in občane obveščamo, da smo od Direkcije RS za 
infrastrukturo prejeli obvestilo, da bo v času gradnje krožišča Videm 
ukinjeno avtobusno postajališče na Vidmu. V pojasnilu so zapisali, 
da so se za tak ukrep odločili zaradi danih prometnih obremenitev, 
saj se hkrati s popolno zaporo zapirata tudi obe priključni občinski 
cesti. Prehod je torej prepovedan tudi pešcem. Glede na prometno 
obremenitev bi bilo gibanje po tej cesti nevarno in zaradi tega je 
nesmiselno avtobusno postajališče prestavljati pred zaporo ali 
za njo, saj se naslednje postajališče nahaja slabih 900 m stran. 
Postajališče Dol pri Ljubljani se uporablja za smeri Ljubljana, 
Ribče–Litija (Zagorje), do njega pa se varneje prispe peš po 
lokalnih cestah, manj prometnih od G2-108/1181. Za razumevanje 
se vam zahvaljujemo! • Občinska uprava

Za lažje srečevanje vozil na odseku ceste v Beričevem, kjer je 
bil jeseni zgrajen pločnik, se je Občina odločila, da bo razširila 
cestišče za dodatni meter. S tem se bo povečala širina vozišča, kar 
bo prispevalo k večji prometni varnosti. Celotna preplastitev cestišča 
ne bi bila smiselna, saj naselje še ni opremljeno z javno kanalizacijo. 
Gradbena dela bo izvajalo podjetje GP Hribar, vrednost gradbenih 
del znaša 20.000 EUR z vključenim DDV. • Občinska uprava

Gradi se krožišče na Vidmu

Začasna ukinitev avtobusnega 
postajališča Videm

Širitev ceste v Beričevem

Izvajalec Trgograd, d. o. o., je bil v postopku 
javnega naročila izbran za najugodnejšega 
ponudnika gradbenih del v projektu 
Rekonstrukcije ceste z ureditvijo propusta 
čez Kamnico. Vrednost gradbenih del znaša 
140.000 EUR z DDV. V tem sklopu bo 
izvajalec razširil propust potoka in mostno 
konstrukcijo ter uredil strugo, saj je vodotok ob 
večjih padavinah pogosto poplavljal in ogrožal 
okoliške objekte. Rekonstruiran bo tudi del 
ceste. Zaključek del je predviden v avgustu. 
 •Občinska uprava
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nOvice iz ObčinSke STavbe

zakaj postati prostofer?

Obveščamo vas, da se Knjižnica Jurij Vega seli na 
novo lokacijo Dol pri Ljubljani 1, kjer bo delovala 
v prenovljenih in svetlih mansardnih prostorih. 
Zaradi prenove prostorov za potrebe šole in selitve 
bo Knjižnica zaprta od ponedeljka, 21. junija, do 
predvidoma konca leta 2021. Že izposojeno gradivo 
lahko zadržite do ponovnega odprtja knjižnice ali ga 
vrnete v drugih enotah Mestne knjižnice Ljubljana 
brezplačno. Selitev nam lahko olajšate z izposojo 
večjega števila knjig do vključno 18. junija 2021. 
Gradivo si lahko izposodite tudi v Potujoči knjižnici. 
V ponedeljek, 21. in 28. junija, ter po poletnem 
premoru od 6. septembra dalje, vas pričakujemo na 
naslednjih postajališčih:

•Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani: 
   od 12.30 do 14.30,
•Kulturni dom Dolsko: od 14.30 do 16.15,
•Senožeti, na parkirišču pred osnovno šolo: 
   od 16.30 do 17.45, 
•Podgorica: od 18.15. do 19.00.

Prebivalce občine Dol pri Ljubljani še posebej vabimo 
k obisku Knjižnice Črnuče, Knjižnice Zalog, Knjižnice 
Jožeta Mazovca in tudi preostalih enot Mestne 
knjižnice Ljubljana. Delovni čas in lokacije lahko 
preverite na spletni strani www.mklj.si. 
Hvala za razumevanje in se veselimo ponovnega 
snidenja v novih prostorih knjižnice!
 • Nataša Grubar Praček, vodja območne enote 
 Knjižnica Bežigrad

V občini Dol pri Ljubljani smo začeli s poskusnim 3-mesečnim 
projektom 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, 30. junij 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

Selitev knjižnice Jurij Vega 

Brezplačno pravno posvetovanje

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. 
Občina Dol pri Ljubljani pospešeno dela na usklajevanju 
vseh potrebnih pogodb za vključitev v projekt Prostofer. 
Optimistični smo, da bi projekt lahko zaživel septembra 
oz. najkasneje oktobra 2021. 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. 

Prostoferstvo vam tako omogoča:
•priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje novih 
prijateljstev,
•kakovostno preživljanje prostega časa,
•ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter 
spoznavanje e-mobilnosti,
•razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje novih vrednot.

Vabimo vas, da se pridružite naši veliki prostoferski 
družini – prijave lahko pošljete na naslov: obcina@dol.si ali 
pokličenete 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
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Tokrat so imeli občinski svetniki 
(deset je bilo prisotnih, trije so 
opravičili svojo odsotnost) na 
dnevnem redu kar štirinajst 

točk, med njimi tudi oceno izvajanja ob-
činskega programa varnosti za leto 
2020. Poročali sta tako Helena 
Kozlevčar, predstavnica Medobčinskega 
redarstva, kot Majda Nagode, komandir-
ka Policijske postaje Ljubljana Bežigrad. 
Slednja je predstavila poročilo za prete-
klo leto, v katerem je bilo storjenih 69 
kaznivih dejanj, v letu 2019 pa 103, kar 
pomeni 33% manj. Zabeležena sta bila 
dva vloma v stanovanjski hiši v 
Beričevem in na Vidmu, 4 vlomi v trgo-
vine in en v gostinski lokal, tatvine 
osebnega avtomobila ni bilo nobene, 
največ intervencij pa so imeli s področja 
hrupa oziroma glasne glasbe. Bilo je pet 
kršitev zakona o zaščiti živali, sedem kr-
šitev po Zakonu o proizvodnji in pro-
metu s prepovedanimi drogami in ena 
prepovedi približevanja. Zgodilo se je 
29 prometnih nesreč, v katerih sta dve 
osebi izgubili življenje. Župan je pri tem 
poudaril, da se bo prometna varnost v 
Občini zdaj izboljšala tudi na račun 
zgrajenega pločnika v Senožetih in gra-
dnje krožišča na Vidmu. Medobčinsko 
redarstvo je izvajalo 11 meritev hitrosti z 
radarskim merilnikom. Daleč največ za-
beleženih prekrškov zaradi prekoračitve 
hitrosti je bilo v naselju Brinje (106). 
Župan je ob tem poudaril, da so se hi-
trosti zmanjšale in da lahko občani vsa-
kodnevno spremljajo meritve tudi prek 
stacionarnih merilnikov hitrosti, name-
ščenih po naših vaseh, in vidijo rezulta-
te na spletni strani občine www.dol.si, 
na vstopni strani pod zavihkom Meritve 
hitrosti. Od občanov je bilo prejetih ve-
čje število prijav kršitev predpisov, ki 
urejajo pravila vodenja psov na javnih 
površinah. Nadzirali so tako občinske 
ceste kot sprehajalne poti, okolice šol in 

vrtcev in s tem ozaveščali občane. V letu 
2020 je bil v popoldanskem času in tudi 
ob vikendih še dodatno izvajan nadzor 
na javnih površinah (območje šol, trgo-
vin, igrišč, rekreacijskih površin in spre-
hajalnih poti) v smislu spoštovanja dr-
žavnih odlokov z namenom zajezitve 
širjenja bolezni covid-19. Izdanih je bilo 
več ustnih opozoril. Medobčinska in-
špekcija in redarstvo sta ugotovila več 
nepravilnosti pri odlaganju gradbenih 
odpadkov. V zvezi s tem je bilo na pri-
stojno inšpekcijo odstopljenih 10 zadev. 
Svetniki so ponovno obravnavali pre-
dlog sodne poravnave Občine Dol pri 
Ljubljani s podjetjem Energoplan glede 
odplačila vrtca na Vidmu. Težave so se 
pojavile pri ugotovitvi statusa električne 
naprave oziroma sončne elektrarne, ki 
se nahaja na strehi vrtca, a bodo tudi to 
ugodno rešili. Ob koncu razprave so se 
svetniki dogovorili, kdaj bi bil najbolj 
primeren datum za razpis izredne ob-
činske seje, kjer bi o predlogu sodne 
poravnave tudi sprejeli sklep. V imenu 
Občine zadevo ureja odvetnik Mirko 
Bandelj, ki je povedal, da poravnava 
znaša 3.300.000 evrov, da se zaprejo vsi 
sodni postopki in vrtec preide v last 
Občine. Občina bi se za ta znesek za-
dolžila z bančnim posojilom, ponudbo 
je dala le SKB banka in ponudila nekaj 
več kot 0,30 % fiksne obrestne mere za 
15 let odplačevanja. Ministrstvo za finan-
ce ne vidi nobenih težav pri tem, da bi 
se Občina zadolžila v okviru tega zne-
ska. Župan upa, da bi do konca junija 
sprejeli sklep o tej poravnavi. Izredna 
seja je predvidena za 17. junij.
Občinska uprava pripravlja za prvo bra-
nje tudi Odlok o nagradah mladini za 
posebne dosežke na umetnostnem in 
športnem področju ter na področju 

znanja. Predvideva se nagrada 250 
evrov bruto, namenjena pa bo nadarje-
nim posameznikom, osnovnošolcem in 
dijakom od 12. do dopolnjenega 19. le-
ta. Objava javnega razpisa se bo pravilo-
ma izvedla do 31. oktobra za preteklo 
šolsko leto, objavljen pa bo tako na ob-
činski spletni strani kot v Pletenicah.
Svetniki so bili na seji seznanjeni tudi z 
Letnim programom kulturnih dejavno-
sti in Letnim programom športa v 
Občini. Po sprejetju programa se sedaj 
pripravlja razpis za področje kulture in 
športa, ki bo objavljen v juliju. 
Neporabljena sredstva preteklega leta, 
ko so kulturne in športne dejavnosti ob-
stale in se ni izvajalo nobenih prireditev, 
ostanejo neporabljena in se vrnejo v 
občinski proračun. Sredstva za realizaci-
jo Letnega programa športa so zagoto-
vljena, porabila pa se bodo med dru-
gim za Športni objekt Korant, obnovo 
trim steze, Športno igrišče Beričevo, 
sprehajalne poti Dolsko, rekreacijska 
pot Zaboršt–Podgora, rekreacijska pot 
ob Kamniški Bistrici, sofinanciranje na-
kupa vozila za TSK JUB Dol, plezalna 
stena na OŠ Janka Modra in še mnogo 
drugih manjših projektov. Predsednik 
občinske uprave Rok Prevc je ob tem 
pojasnil, da se projekt sprehajalne poti 
ob Kamniški Bistrici spet obuja. Pot je 
zgrajena do Bišč, naprej pa bi bila v naši 
izvedbi. Ocenjuje se, da bi meter te poti 
znašal od 300 do 400 evrov, za prvi del 
poti bi tako potrebovali okoli 300.000 
evrov. 
Na občinski seji se je tokrat obravnaval 
tudi zaključni račun proračuna Občine 
za leto 2020 ter predlog o rebalansu 
proračuna za leto 2021 po skrajšanem 
postopku. V letu 2020 so se celotni pri-
hodki občine Dol pri Ljubljani realizirali 

Pred začetkom poletja je bila 
na vrsti 15. seja Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani. 
Tudi tokrat je potekala v 
dvorani Kulturnega doma 
Dolsko, ki je najbolj primerna 
in prostorna glede na to, da je 
epidemija covid-19 še trajala. 

Napovedali izredno sejo občinskega sveta 
Seja je potekala v 
Kulturnem domu 

Dolsko.
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Izpis sklepov 15. seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 9. 6. 2021
AD i SKLEP: 
Potrdi se predlagani dnevni red 15. redne seje. Sklep je bil 
sprejet.
AD 1 SKLEP:
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani z dne 31. 3. 2021. Sklep je bil sprejet.
AD 2 SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani z dne 21. 4. 2021. Sklep je bil sprejet.
AD 3 SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani z dne 26. 4. 2021. Sklep je bil sprejet.
AD 4 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani z osnutkom 
predloga sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol. Sklep je bil 
sprejet.
AD 5 SKLEP: 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep o potrditvi 
ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2020. Sklep je bil sprejet.
AD 6 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani s Končnim 
poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2020. Sklep je bil 
sprejet.
AD 7 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o nagradah 
mladini za izjemne dosežke (prva obravnava). Sklep je bil sprejet.
AD 8 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Letni program 
kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021. Sklep 
je bil sprejet.
AD 9 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Letni program 
športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021. Sklep je bil sprejet.
AD 10 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Zaključni račun 
proračuna Dol pri Ljubljani za leto 2020. Sklep je bil sprejet.

Amandma št. 1
AD 11.1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi Amandma št. 1 k 
točki »Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2021 – 1. rebalans«, ki pravi, da se izvajanje 
NRP projekta »OB022-21-0004, Rekonstrukcija zavijalnega 

pasu Dolsko« v vrednosti 70.000,00 EUR premakne v leto 
2022, v letu 2021 ostane 9.500,00 EUR za pripravo PZI 
dokumentacije. Sklep je bil sprejet.

Amandma št. 2
AD 11.2 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi Amandma št. 2 k 
točki »Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2021 – 1. rebalans«, ki pravi, da se sredstva 
za poplačilo oz. odkup objekta Vrtec Dol (sodna poravnava) 
v višini 3.300.000,00 EUR vnesejo v NRP 2021-2024 kot 
investicijska sredstva za nakup poslovnih stavb – finančni najem 
(pod št. projekta OB022-21-0008, Odkup objekta Vrtec Dol). 
V posebnem delu proračuna bodo sredstva prikazana pod PP 
40111/420070. Za predlagani znesek se znižajo sredstva na PP 
40111/402603. Sklep je bil sprejet.

Amandma št. 3
AD 11.3 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi Amandma št. 3 k 
točki »Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2021 – 1. rebalans«, ki pravi, da se v rebalans 
proračuna na PP 40111/402603 vključijo sredstva za plačilo 
treh (3) mesečnih najemnin za objekt Vrtec Dol (za obdobje 
januar–marec 2021) v višini 84.500,00 EUR. Sklep je bil 
sprejet.

Rebalans
AD 11.4 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme »Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 1. 
rebalans« z bilanco prihodkov in odhodkov, posebnim delom 
proračuna, načrtom razvojnih programov (NRP 2021–2024) 
ter načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2021 – po 
skrajšanem postopku. Sklep je bil sprejet.
AD 12 SKLEP:
1. Iz javnega dobra se izloči nepremičnina z ID znakom parcela 
1767 332/9.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet.
AD 13 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Sklep o uvedbi 
rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca za leto 2021. Sklep 
je bil sprejet. Zapisal: Darko Ilievski

v višini 5.307.325,69 EUR, kar je za 11 % 
manj glede na načrtovano višino v ve-
ljavnem proračunu za leto 2020 ter za 
17,7 % več glede na doseženo realizaci-
jo v letu 2019. Skupni predvideni od-
hodki v letu 2021 se povečajo za višino 
najema finančnega kredita, ki bi se ga 
odplačalo v 15 letih.
Med vprašanji in pobudami članov sve-
ta so izpostavili primerno ureditev ban-
kin po velikem deževju, pohvale za te-
meljito čiščenje kanalov v Kamnici, izra-
žena je bila tudi pobuda, da bi se vrtec 
ponovno odpiral ob 6. uri in ne ob 7. 
uri, kot se zdaj v Dolskem. Opaženo je 
tudi, da se pojavlja vedno več vrtičkar-
jev in bila je dana pobuda, da se to po-
dročje uredi tudi na občinskem nivoju. 
Svetniki so se dotaknili tudi problema 

obvoznih poti skozi 
Zaboršt in Videm 
zaradi gradnje krož-
išča na Vidmu. 
Župan je pojasnil, 
da se s tem že 
ukvarjajo, da bo na 
magistralni cesti 
ves čas potekal 
dvosmerni promet 
in da bo zaradi var-
nosti uvedena tudi 
enosmerna cesta 
skozi Zaboršt ter 
prepoved za tovor-
na vozila. Svetniki so pozdravili tudi po-
novno oživitev Kmetskega doma v 
Beričevem in s tem tudi delovanje 
Kulturnega društva Jurij Flajšman. 

Celotni zvočni posnetek seje je 
objavljen na občinski spletni strani 
www.dol.si, na naslovni strani pod 
zavihkom Občinske seje. •Nina Keder

Na seji so bili prisotni tudi predstavnika PP Ljubljana Beži-
grad, policist Savo Gvardjančič in komandirka Majda Na-
gode, predsednica Nadzornega odbora Valentina Hvala in 
predstavnica medobčinskega redarstva Helena Kozlevčar.



vprašaLi STe - ODgOvarjamO

1. VPRAŠANJE
V prejšnjih številkah ste že odgovar-
jali glede izgradnje kanalizacije v 
ostalih krajih občine. Dokler je bilo 
zakonsko določeno, da mora občina 
kanalizacijo zgraditi do večine hiš, 
je bil v proračunu predviden denar 
za izgradnjo. Ko se je zakon spreme-
nil, pa tega denarja ni več. Smo v le-
tu 2021 in za kraj poleg glavnega 
mesta smo krajani Podgore prepriča-
ni, da si zaslužimo osnovno infra-
strukturo, saj so komunalni prispev-
ki ob gradnji objektov temu primer-
ni in seveda tudi že plačani.

O: Občina je v tem mandatu začela 
z izgradnjo kanalizacije, medtem ko v 
celotnem prejšnjem mandatu ni bilo 
zgrajenega niti metra. V lanskem letu 
smo tako v naselju Videm zgradili pr-
vih 300 metrov meteorne in fekalne 
kanalizacije ter uredili cesto s pločni-
kom in javno razsvetljavo. Letos in v 
prihodnjem letu se bo gradnja kanali-
zacije v naselju Videm nadaljevala. 
Zgrajenih bo dodatnih 600 metrov, in 
sicer od potoka Mlinščica mimo po-
šte do tovarne JUB, vzporedno bo 
urejena cesta s pločnikom in javno 
razsvetljavo. Celoten strošek investici-
je je predviden na več kot pol milijo-
na evrov. S končno ureditvijo se bo v 
tem delu naselja močno povečala 
prometna varnost. 

Občina bo v prihodnjih letih priori-
tetno gradila kanalizacijo na obmo-
čjih, kjer je čistilna naprava že zgraje-
na in še ne polno zasedena, kar po-
meni, da je mogoč priklop novih 
uporabnikov. Naselje Podgora ima 
manjšo komunalno čistilno napravo, 
ki pa je že polno zasedena, zato bi bi-
lo potrebno v primeru gradnje kana-
lizacije najprej zgraditi še večjo čistil-
no napravo. Za tovrstno investicijo 
Občina v danem trenutku nima de-
narja.  Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Pred časom ste pojasnili, da poslovna 
cona v Dolskem ne napreduje zaradi 
lastništva dovozne ceste od Zasavske. 
Kako je lahko lastnik podjetje, ki je 
menda že propadlo? Zanima me, ali 
ni mogoče uvesti postopka razlasti-
tve (ali kaj podobnega), saj je cesta 
na območju občine in bi morala po-
stati javno dobro in občinska last. Ali 
pa morda (so)lastništvo tistih, ki bo-
do investirali v izgradnjo poslovne 
cone? Verjetno nisem edina občanka, 
ki si želi različnih in dodatnih stori-
tev v svoji občini.

O: Status poslovne cone v Dolskem 
ostaja enak kot predhodno. V postop-
ku prisilne poravnave je Družba za 
upravljanje terjatev bank (DUTB) oči-
tno pozabila zaseči tudi zemljišče ce-
ste, ki pelje do poslovne cone, zato je 
lastnik ostalo podjetje Energoplan, d. 
d. Občina ima s podjetjem 
Energoplan še vedno nerešeno zgod-
bo z vrtcem Dol, saj je v letu 2019 iz-
gubila tožbo za ničnost najemne po-
godbe in pogodbe o stavbni pravici. 
Trenutno potekajo zaključne aktivno-
sti za dosego sodne poravnave, zato 

so vsi napori usmerjeni v dosego 
uspešnega dogovora.   
 Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Živim v Podgori. Zanima me, zakaj 
v naši občini kar veliko ljudi nima 
čiste pitne vode iz javnega 
vodovoda, nekateri pa nimamo niti 
vaškega vodovoda kljub plačanim 
prispevkom. Vedno navajate, da 
lahko infrastrukturo naredimo sami 
in potegnemo cevi po naselju na 
lastne stroške, ki pa, kot vemo, 
pripadajo Občini, kateri smo plačali 
prispevke in naj bi ta po zakonu 
vodo pripeljala do parcele. Menim, 
da Voka ni odgovorna za izkop, če je 
bil plačan prispevek Občini. Menim, 
da je čista pitna voda prva, ki bi 
vam morala biti pomembna in ki je 
zapisana v Ustavi Republike 
Slovenije. 

O: V Podgori ima del naselja 
možnost uporabe javnega vodovoda, 
ki je v upravljanju VokaSnaga, del 
naselja uporablja lokalni vodovodni 
sistem, nekaj hiš pa resnično nima 
možnosti priklopa na nobenega od 

Čeprav smo na nekatera od prejetih vprašanj že iskali odgovore, se vedno znova 
porajajo podobna vprašanja in kot kaže, se bodo nekatere težave že v bližnji 
prihodnosti tudi rešile. 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.

O težavah v podgori, dolski poslovni coni in  sončnih elektrarnah
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teh. Občina ima v tem letu predvidena finančna 
sredstva za potrebe dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v Podgori. To pomeni, da se 
bo z izgradnjo javnega vodovoda lahko ukinilo 
lokalno vodovodno omrežje. Prav tako bo širitev 
omrežja omogočila, da se bodo nanj priklopili 
objekti, ki danes te možnosti nimajo. Dinamika 
izgradnje vodovodnega omrežja je predvidena v 
letih 2022 oziroma 2023.  Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
V Vinjah sem želela imeti sončno elektrarno. Vse je 
bilo že pripravljeno, čakala sem samo soglasje 
Elektra, ki pa ga nisem dobila. Razlogi za negativ-
no soglasje so: oddaljenost od transformatorja 912 
m, nihanje napetosti med 207 V in 257 V, kar je 
na meji dopustnega, na vodu sta že dve sončni 
elektrarni, na vod je priklopljenih 70 porabnikov 
in ni mogoč več noben priklop, tako ni mogoče 
pridobiti niti soglasja za novogradnjo, razširitev 
ene od obstoječih sončnih elektrarn so zavrnili.
Obstoječi transformator je na meji zmogljivosti, 
kar se pozna pri uporabnikih, ko priključiš moč-
nejši porabnik električne energije in luči utripnejo. 
Kot rešitev so navedli financiranje izgradnje nove-
ga transformatorja, čigar cena je cca 150.000 
evrov, sredstva pa se povrnejo v petih letih. Sami v 
10-letni plan niso vključili izgradnje transforma-
torja. Moje vprašanje je, ali bi Občina poskrbela 
za izgradnjo, saj na tem področju niti gradbenih 
dovoljenj ne more izdajati. Verjetno pa ima še kdo 
podoben problem.

O: Glede omenjene problematike smo bili pred 
kratkim obveščeni tudi od občana iz Zaboršta. 
Potrebno je razumeti, da občina teh investicij ne 
more prevzemati, saj izgradnja elektro omrežja ne 
spada v domeno lokalne gospodarske javne službe, 
ki bi bila v pristojnosti Občine. Ne glede na poveda-
no, bo Občina še v tem mesecu pozvala Elektro 
Ljubljana, da v načrtu razvojnih programov skuša za-
gotoviti dodatna sredstva za razširitev zmogljivosti 
elektro omrežja na tem območju. Občinska uprava

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia 
(Uradni list RS, št. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki 
zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to 
škodljivo rastlino od začetka rastne dobe in preprečevati njeno 
ponovno razrast. Odstranitev rastline je potrebno opraviti 
čimprej, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu 
v okolico, ki se začne v juliju in traja do konca oktobra. Seme 
ambrozije začne dozorevati v avgustu. Ker je rastlina alergena, 
pri odstranjevanju le-te uporabljamo zaščitne rokavice, v času 
cvetenja pa tudi zaščitno masko.
Med glavne načine odstranjevanja ambrozije sodi mehanično 
odstranjevanje v obliki puljenja oz. večkratne košnje na način, 
da rastlina ne razvije cvetov in semen. Rastlina se v primeru, 
če je ne odstranimo skupaj s koreninami, hitro obraste, zato 
je potrebno postopek večkrat ponoviti. Semena v zemlji lahko 
klijejo postopoma, tako da je nahajališče ambrozije potrebno 
preverjati do konca rastne dobe in tudi v naslednjih letih, saj je 
seme v zemlji lahko kalivo tudi do 40 let. Odstranjene rastline, 
ki še ne cvetijo ali semenijo, lahko odložimo med mešane/
biološke odpadke, na kompost ali posušimo in sežgemo na 
dovoljen in varen način. Cvetočih rastlin in rastlin z razvitimi 
semeni ne odlagamo na kompost!
Med najpogostejše invazivne rastline sodijo tudi japonski 
dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, enoletna suholetnica 
in žlezava nedotika.
Odstranjevanje invazivnih rastlin ni enostavno, potrebno je 
večkratno oz. večletno odstranjevanje in spremljanje uspešnosti 
odstranitve. Odstranjevanje dresnika je izjemno težavno, slabo 
učinkovito, zato je najpomembnejše preventivno delovanje in 
takojšnje ukrepanje, če se vrsta pojavi na novo.  Odstranjuje 
se z globokim izkopavanjem – večkratno, izkopano zemljo je 
potrebno presejati, da izločimo vse korenike dresnika. Tudi 
odstranjevanje zlate rozge je težavno, odstranjujemo jo z 
večletnim zaporednim puljenjem ali košnjo pred cvetenjem (maj 
in avgust) najmanj dvakrat letno oz. če gre za pozno košnjo, 
takoj po 30. juniju, pri čemer jo pokosimo tudi na gozdnem 
robu in pasovih med njivami. Enoletno suholetnico izčrpamo s 
pogosto košnjo (večkrat letno) pred cvetenjem več let zapored. 
Na manjših površinah je rastline najbolje populiti pred cvetenjem 
in spremljati uspešnost odstranitve še v naslednjih letih. Žlezavo 
nedotiko odstranjujemo s puljenjem ali košnjo pred cvetenjem 
oz. plodenjem rastlin več let zapored; košnjo je treba večkrat 
ponoviti, ker iz 
odrezanih stebel 
ponovno zraste 
cvet. Občane 
pozivamo tudi, 
naj skrbijo za 
svoje vrtove in 
poskrbijo, da se 
na njih ne bodo 
prekomerno 
razmnoževali 
škodljivci, kot so 
miši ali polži.

Odstranimo ambrozijo!
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Z nakupom 200 let stare do-
mačije v starem vaškem je-
dru Dola pri Ljubljani si je 
Občina Dol pri Ljubljani za-

dala dolgoročen cilj – ustanoviti med-
generacijski prostor s poudarkom na 
ohranjanju kulturne dediščine in tra-
dicij našega kraja. Prvi večji podvig, 
ki smo ga (po idejni zasnovi Jožeta in 
Brede Kos iz Polšnika) poimenova-
li 'Za vnuke živimo, drevesa sadimo', 
je bil izpeljan konec maja. 
Zainteresirani občani so prišli, pri-
sluhnili napotkom predsednika 
Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice 
Valentinu Zabavniku in po pravilnem 
postopku posadili drevesa. Posadili 
so 31 različnih sadnih dreves starih 
sort, tudi do 500 let starih. Gre za raz-
lična sadna drevesa: jabolka, hruške, 
marelice, ringlo in češnje. Župan 
Željko Savič je poudaril: »Upam, da 
bo to, kar danes delate, na koncu tudi 
obrodilo sadove. Če ne boste že v ne-

kaj letih jedli sadov teh dreves, jih bo-
do pa zagotovo lahko vaši vnuki. 
Namen akcije Za vnuke živimo, dre-
vesa sadimo je tudi simboličnega po-
mena. V prihodnjih aktivnostih, ki jih 
načrtujemo v okviru ureditve doma-
čije, se boste lahko tudi naučili, kako 
za drevo skrbeti.« K sreči so bile jame 
za posaditev dreves že predhodno 
strojno izkopane, tako da so udele-
ženci le dodatno pripravili jamo, jo 
pognojili, dodali boljšo zemljo, z mre-
žo zaščitili korenine dreves, drevesa 
posadili in jih s pomočjo gasilcev, ki 
so pripeljali vodo, izdatno zalili. V na-
daljevanju projekta so predvidene še 
delavnice, kjer boste lahko dodatno 
izpopolnili svoje znanje tako o obre-
zovanju kot o cepljenju dreves. Tako 
lahko pričakujemo, da bodo nekatera 
drevesa že v prihodnjem letu prvič 
obrodila sadove. •Nina Keder

Končno je napočil čas za 
izvedbo medgeneracijske 
akcije Za vnuke živimo, 
drevesa sadimo, kjer ste 
občani lahko zasadili svoje 
drevo pri Rajhovi domačiji.

Posadili več kot 30 dreves
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Ob osnovni šoli in vrtcu v Dolskem bodo na novo 
postavljenih orodjih za telovadbo organizirani tri-
je različni vadbeni programi. Bistvo programov je 
občanom predstaviti različne vaje na prostem, 

predvsem pa pravilno uporabo orodij za vadbo na prostem. 
Do brezplačne udeležbe na predvidenih aktivnostih ste 
upravičeni vsi prebivalci občine Dol pri Ljubljani. Vadbeni 
programi so že v polnem teku, mesta so še prosta! 
PRIJAVITE se lahko prek spletnega obrazca: https://forms.
gle/FGKUtsnkHbQivZu29. 
Vadbeni programi so prilagojeni vsem starostnim skupinam 
in so predstavljeni v nadaljevanju.

1. VaDbENI PrOGram: GIbaNJE 
Na PrOSTEm V ZLaTIH LETIH!
Vadbene enote so namenjene starostni skupini nad 60 let. 
Pomembno je zavedanje, da v pozni starosti ostanemo vital-
ni ter ohranjamo gibalne in funkcionalne sposobnosti na 
stopnji, ki nam omogoča učinkovito gibanje. Poleg predsta-
vitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna lokacija 
(vključno z napravami za fitnes na prostem), obsega še ele-
mente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev 
posameznih mišičnih skupin.
PLAN IZVEDBE: 
predvidenih 20 srečanj
TERMINI VADBE: 
torek in sreda od 8.00 do 9.00
PREDVIDEN ZAKLJUČEK: 28. 7. 2021

2. VaDbENI PrOGram: GIbaNJE Za VSE GENEracIJE!
Vadbene enote so namenjene starostni skupini nad 18 let. 
Poleg zavedanja, da je redna telesna dejavnost ena od naj-
pomembnejših sestavin zdravega življenjskega sloga, je v 
ospredju tudi druženje več generacij. Poleg predstavitve 

vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna lokacija 
(vključno z napravami za fitnes na prostem), obsega še ele-
mente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev 
posameznih mišičnih skupin.
PLAN IZVEDBE: 
predvidenih 10 srečanj
TERMINI VADBE: 
sobota od 8.30 do 10.00
PREDVIDEN ZAKLJUČEK: 21. 8. 2021

3. VaDbENI PrOGram: JUTrI Pa rES ZaČNEm!
Prav za tiste, ki imajo notranjo željo po ukvarjanju s športom 
in jim manjka le manjša spodbuda. Vadbene enote so name-
njene začetnikom, ki se prvič srečajo z vodeno vadbo. Poleg 
predstavitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna 
lokacija (vključno z napravami za fitnes na prostem), izbor 
vaj temelji na načelih funkcijske vadbe (vadbe gibalnih vzor-
cev), ki jih potrebujemo za učinkovito opravljanje pomemb-
nih (specifičnih) vsakodnevnih življenjskih zahtev.
PLAN IZVEDBE: 
predvidenih 10 srečanj
TERMINI VADBE: 
torek in četrtek od 18.00 do 19.30
PREDVIDEN ZAKLJUČEK: 19. 8. 2021

Opomba:  
Udeleženci in izvajalci so dolžni upoštevati 

navodila in priporočila NIJZ-a za preprečevanje 
širjenja okužbe SarS-coV-2 v skladu 

z epidemiološkimi razmerami. 

Organizatorji in izkušeni strokovni sodelavci se veselimo va-
še udeležbe in sodelovanja! Vljudno vabljeni!

Kot smo najavili v majski številki Pletenic v okviru 
projekta Gibanje nas druži, Športno društvo Partizan 
Dolsko v sodelovanju z Občino organizira vadbene 
programe in predavanja.

Vabljeni na brezplačno poletno telovadbo

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR), v okviru pristopa CLLD – izvajanje loka-
lnega razvoja, ki ga vodi LAS Srce Slovenije, v programskem obdobju 
2014–2020.
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Baron Jožef Kalasanc Erberg 
je bil v času pred 200 leti 
eden najbolj spoštovanih 
mož na Kranjskem, s kate-

rim se Dol upravičeno ponaša. Zato 
je na mestu odločitev, da mu v okrilju 
njegovih paviljonov postavimo dopr-
sni kip. Čast odkritja doprsnega kipa, 
dela domačina, akademskega kiparja 
Anžeta Jurkovška, je pripadla županu 
Željku Saviču ter prisotnim članom 
pripravljalnega odbora proslave dr. 
Božu Cerarju, dr. Viktorju Grilcu, 
Alojziju Grebencu, Mojci Valenčak, 
Darji Dukarič in seveda kiparju 
Anžetu Jurkovšku. Pravzaprav je en 

del, slovesno odkritje doprsnega ki-
pa, potekal že dan prej, glasbeni del z 
Mestnimi piskači in Senožeškim tam-
buraškim orkestrom pa naslednji 
dan. Oboje je posnel in poskrbel za 
montažo Ivan Marjanović, v pomoč 
pri snemanju in ozvočenju mu je bil 
Franci Ravnikar. 
Osrednji dogodek bo potekal 5. sep-
tembra, s kulturnim programom ga 
bodo obogatili Nuška Drašček Rojko, 
Simon Dvoršak, kvartet harf Erike 
Frantar in harmonikarji Tomaža 
Pustotnika. Priložnostna razstava o 
ljubljanskem kongresu Svete alianse, 
cesarskem obisku in pomenu barona 

Erberga bo v njegovih paviljonih od-
prta do konca septembra. Pripravljajo 
se tudi strokovna vodenja po razstavi, 
predavanja in dodatne vsebine. . 
•Nina Keder

Predvideno slovesno odkritje doprsnega kipa barona 
Jožefa Kalasanca Erberga je zaradi slabih epidemioloških 

razmer potekalo le v omejenem številu obiskovalcev 
in nastopajočih, posnetek pa si je mogoče ogledati na 

Facebook profilu Občine Dol pri Ljubljani.

Odkritje doprsnega 
kipa barona Erberga
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Prerezano pentljo v barvah slovenske zastave je župan 
simbolično predal učenkama Lari Smodiš in Veroniki 
Cvetkov, predstavnicama generacije mladih, z željo, da 
ta jubilej spodbudi mlade k raziskovanju in nadaljnjem 
odkrivanju bogate zgodovine kraja. 

Kip je izdelal domačin Anže Jurkovšek, 
idejno zasnovo za podstavek pa dr. Viktor 
Grilc in izdelovalec Coston, d. o. o., iz 
Podgrada.

Pri slovesnem odkritju kipa so bili prisotni moderatorka Nataša Klemenčič, 
podžupanja Nika Rovšek, kipar Anže Jurkovšek, Darja Dukarič, člani orga-

nizacijskega odbora proslave Božo Cerar, Viktor Grilc in Alojzij Grebenc, 
župan Željko Savič ter recitatorki Lara Smodiš in Veronika Cvetkov, učenki 

Osnovne šole Janka Modra.

Senožeški 
tamburaški 
orkester

Mestni piskači so zaigrali na fanfare.
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V sekakor je pomembna tako 
notranja kot zunanja 
motivacija. Motivacija, ki 
izhaja iz vsakega 

posameznika, je delno gensko 
pogojena. Vsak človek ima neko 
zanimanje. Ljudje smo različni in 
različni so naši interesi. Nekdo rad 
raziskuje, drugi ne. Pri zunanji 
motivaciji k raziskovanju lokalne 
zgodovine vplivajo starši, učitelji, 
posamezniki iz okolja in vrstniki.
Krajevni zgodovinarji so pomemben 
dejavnik pri raziskovanju nekega 
območja. Zakaj? Če pritegnejo 
mladostnike s svojim 
pripovedovanjem, slednji radi 
sodelujejo pri raziskovanju. Kako torej 
pritegniti osnovnošolce k raziskovanju 
lokalne zgodovine? Najboljša praksa 

so vsekakor zgledi. Zgledi pritegnejo 
kjer koli. Briljanten zgled občine Dol 
pri Ljubljani je g. Grebenc – lokalni 
duhovnik. Učenci radi prisluhnejo 
zgodbam, tudi osebnim izkušnjam 
odraslih.
S pomočjo predstavitev plakatov, ki so 
preprosta predstavitev izbranih tem 
krajevne zgodovine, učenci z 
zanimanjem prisluhnejo sošolcu, kaj je 
odkril o tej temi. Najbolj jih pritegne, 
če se predstavitev podkrepi še z 
maketo. Ob maketi učenci predstavijo 
raziskovalno temo. Nekateri izdelajo 
tudi didaktične igre, npr. spomin, v 
povezavi z raziskovano vsebino. Prav 
tako mlade pritegnejo razstavljeni 
izdelki njihovih vrstnikov. Šolske 
razstave so že bile prvi opomnik in 
motiv za raziskovanje domačih 
znamenitosti.
V tem šolskem letu smo z učenci 
predmetne stopnje pripravili šolsko 
razstavo ob 200-letnici obiska cesarja 
Franca I. v Dolu. Ker se je 
epidemiološka situacija v državi 
izboljšala, smo ob odprtju razstave 
ponudili dve kulinarični dobroti: 
kruh poprtnik in pehtranovo potico. 
6. C  razred je pri pouku 
gospodinjstva pod mentorstvom ge. 

Mojce Tkalec Zoran skuhal odličen 
mlečni močnik. 
Vsi smo rojeni raziskovalci. Le naš cilj 
raziskovanja je različen. Mladi 
raziskovalci krajevne zgodovine lahko 
dobijo idejo, zamisel, namig oz. 
spodbudo že v najožjem krogu. V tem 
jih dodatno spodbudijo še učitelji. Ne 
le zgodovinarji, tudi tisti učitelji, ki jim 
je ta stroka blizu. Mladostnik je vedno 
navdušen, ko se predavanje ali 
predstavitev nanaša na njegov kraj, 
občino. Takrat prisluhne. Prav je, da 
tudi mi, odrasli, prisluhnemo klicem 
naše mladine. Tudi takrat, ko nam ne 
sporočajo prijetnih novic (npr. o 
zapuščenem, zaraslem parku …). 
Starejši občani imate več modrosti, 
mladi pa radosti. V skupnem 
prizadevanju bodo rezultati prinašali 
veliko novosti, radost pri delu, pa tudi 
kakšen navdih, ki bo prinesel korist 
kraju in prebivalcem. •Mojca Valenčak  

V današnjih časih bi nastala marsikatera raziskovalna naloga 
več, a v poplavi krožkov oz. zunajšolskih interesnih dejavnosti 
velikokrat zmanjka časa. Motivacija je za mlade raziskovalce 
zelo pomembna. Učitelji smo v očeh javnosti vedno motivatorji, 
v obeh pomenih besede.

Šolska razstava ob 200-letnici 
prihoda cesarja Franca I. v Dol
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Naše delo sicer obsega 
odkritje doprsnega kipa 
barona J. K. Erberga, 
razstavo, strokovno vodene 

oglede razstave, jubilejni zbornik, 
pogovore in predavanja. Tudi zoom 
srečanja so nas povezala in 
omogočila sodelovanje velikega 
števila sodelavcev, tudi preko meja 
Slovenije. Izpostavili bi radi še 
pomen sodelovanja z osnovno šolo 
Janka Modra Dol pri Ljubljani 
predvsem z željo, da nadaljujejo 
raziskovalno delo, zato tudi 
simbolična predaja pentlje v barvah 
slovenske zastave mladim.

Dr. Viktor  Grilc je doktor znanosti, 
upokojeni profesor kemije, 
predsednik Kulturnega društva 
Podgrad, gonilno kolo mnogih 
dejavnosti v kraju. Svoj čas posveča 
raziskovanju bogate krajevne 
zgodovine. Je avtor 4 knjig:  dve 
Zgodovini Podgrada, pregled mita o 
Ostrovrharju in monografije Podgrad 
– naših 1000 let. V drugem 
občinskem zborniku »Iz dežele Jurija 
Vege« je dr. Grilc že predstavil 
srednjeveško zgodovino Dola, za kar 
je pregledal številne arhive, preučeval 
literarna dela, trkal na vrata. Dr. Grilc 
zna navdušiti tudi druge, postaviti 
stvari na pravo mesto in svetovati. Je 
nenadomestljiv član skupine. Za 
zasluge je leta 2020 prejel nagrado 
župana občine Dol pri Ljubljani. 
Dr. Viktorju Grilcu in Alojziju 
Grebencu smo zaupali strokovno 
vodenje po razstavi (sobote in 
nedelje ob 17. uri).

Prof. dr. andrej rahten je 
odgovorni urednik in soavtor knjige 
Ljubljanski kongres 1821 (izdala jo je 
Mohorjeva družba v Celovcu), kar je 
bil tudi povod, da smo ga povabili k 
sodelovanju. 
Svojo pot je posvetil študiju 
zgodovine, raziskovanju v dunajskih 
arhivih in na Jugovzhodnem inštitutu 
v Münchnu. Bil je svetovalec za 
zunanjo politiko v kabinetu 
predsednika vlade, pot ga je zanesla 
tudi v diplomatske vode 
(veleposlanik Republike Slovenije na 
Dunaju). Leta 2013 je bil imenovan za 
znanstvenega svetnika na ZRC SAZU, 
leta 2014 je isti naziv pridobil na 
Znanstvenoraziskovalnem središču 
Univerze na Primorskem, leta 2015 pa 
je bil izvoljen za rednega profesorja 
Univerze v Mariboru. Prof. dr. Andrej 
Rahten je prejel Veliki zlati častni 
znak na traku za zasluge Republike 
Avstrije. Visoko odlikovanje mu je na 
sprejemu v ljubljanski rezidenci 21. 
januarja 2020 izročila avstrijska 
veleposlanica mag. Sigrid Berka. 
Diplomacija velesil pred dvema 
stoletjema, ob novi izdaji knjige 
Vladimirja Šenka o ljubljanskem 
kongresu, o tem nam bo govoril 21. 
septembra. 

Dr. božo cerar, pravnik in 
diplomat se je rodil v Ljubljani, 
Osnovno šolo je obiskoval 
v Dolskem in Ljubljana-Polju. 
Leta 1973 je končal študij prava. 
Magisterij iz diplomatskih ved je 
opravil na univerzi Westminster, 
doktorat iz mednarodnega prava na 
temo diplomatske zaščite pa je 
pridobil na Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Dr. Cerar je tako rekoč 
naš domačin, »Dolšan«, z bogato 
diplomatsko kariero. Če so naše 
inštitucije za posredovanje gradiva 
dokaj dobrohotne, v tujini to ni tako, 
za objavo gradiva je potrebno 
pridobiti dovoljenje in dr. Cerar je 
bil naš diplomatski posrednik. 
Razstava, ki jo pripravljamo, bo 
slikovno in vsebinsko zato veliko 
bogatejša. 
Ljubljana se je leta 1821 vpisala na 
diplomatski zemljevid Evrope in prav 
diplomaciji je dr. Cerar posvetil svojo 
poklicno pot. 16. septembra 
pripravljamo pogovor »Iz Dolskega v 
svet diplomacije« o njegovem delu in 
s tem povezanimi njegovimi knjigami 
in članki. Urednica občinskega glasila 
Pletenice Nina Keder je dr. Cerarja 
povabila na intervju in ta bo 
objavljen v naslednji številki Pletenic.

Člani projektne skupine 
smo bili veseli, da smo 
se po zoom srečanjih 
lahko srečali tudi v živo 
in sodelovali pri odkritju 
doprsnega kipa barona 
Jožefa Kalasanca Erberga.

PREDSTAVITEV PROJEKTNE 
SKUPINE »Cesar v Dolu«
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Župnik alojzij Grebenc se 
ljubiteljsko ukvarja z raziskovanjem 
zgodovine. Ob 300-letnici velike 
prenove cerkve v Beričevem je 
napisal kratek zgodovinski pregled te 
podružnice z naslovom Beričevo 
spomine hrani. Dobro sprejeta knjiga 
ga je nagovorila, da se je lotil 
raziskave arhivskega gradiva župnije 
po raznih arhivih in pisnih virih. Ob 
750-letnici prve do zdaj znane pisne 
omembe zapisa krajevnega imena 
Dol je izšel prvi del zgodovine 
župnije z naslovom Tam v Dolu roža 
rase, kasneje še dve: Naša naselja z 
opisom vseh naselij v občini in način 
preživljanja tukajšnjih prebivalcev 
skozi stoletja. V tretjem delu »Zdrav 
duh v zdravem telesu« so 
predstavljeni šolstvo, kultura in 
pomembne osebnosti. V zbranih 
delih je tako marsikatero informacijo 
rešil pozabe in jo ohranil za 
prihodnje rodove. Leta 2018 je izšla še 
knjiga »Pod križem sv. Helene«. 
Njegova dela imajo za naš kraj velik 
zgodovinski pomen.
»Poznavanje zgodovine dviga zdrav 
ponos in samozavest!« pravi. Je častni 
občan občine. G. Grebenc je velik 
človek, kar dokazuje tudi nedavno 
prejet naziv častni kanonik. Kljub 
temu ostaja skromen in želi biti le naš 
župnik. 

Prof. dr. Stanislav Južnič je 
slovensko-ameriški 
raziskovalec, ameriški državljan, rojen 
v San Franciscu, ki se ukvarja z 
novoveško zgodovino fizike v 
našem prostoru. Nekaj manj kot 
dve desetletji je zaposlen na 
Univerzi v Oklahomi v 
Združenih državah. Poleg 
vrste knjig in člankov o 
znanstvenikih takratne 
Kranjske je v Sloveniji 
najbolj odmevalo 
njegovo odkritje 
dragocenega izvoda dela 
Nikolaja Kopernika O 
revolucijah nebesnih sfer, 
ki je približno dve stoletji 
ležalo pozabljeno v 
Ljubljani. Poleg zavzetega 
znanstvenega raziskovanja dr. 
Stanislava Južniča odlikuje tudi to, 
da svoja odkritja na izviren način 
prepleta z zanimivimi podrobnostmi 
iz življenja ljudi, ki jih preučuje, vse 

skupaj pa začini še z dobro mero 
humorja, ki močno zaznamuje tudi 
njegov pogled na samega sebe in 
življenje nasploh. 9. septembra boste 
imeli priložnost prisluhniti njegovi 
predstavitvi rodbine Erberg in obisku 
cesarja Franca I v Dolu. Avtorjeva 
bibliografija obsega nad tisoč sto del, 
večinoma posvečenih zgodovini 
fizike. Dr. Južnič je že v preteklosti 
sodeloval in pomembno prispeval k 
zgodovini kraja, predstavitvi osebnosti 
Jurija Vege in članov rodbine Erberg.

Učenci OŠ Janka modra Dol pri 
Ljubljani Zala Kontelj, Gaja Mihačič, 
Livija Smrkolj, Lara Smodiš, Veronika 
Cvetkov, Mirjam Kotar, Luka 
Ovnik, Luka Gradišek, Jurij Lebinger, 
Vid Rovšek, Ines Praznik, Anej Okorn 
in  Nik Gorta so z mentoricama Darjo 
Dukarič in Mojco Valenčak raziskovali 
lokalno zgodovino in v šoli pripravili 
razstavo. Po dogovoru z ostalimi 
avtorji so za razstavo v Erbergovih 
paviljonih pripravili gradivo in 
slikovni material v povezavi z 
Erbergovim herbarijem, prehrano in 
oblačilno kulturo prebivalcev Dola 
pred 200 leti. Mladim raziskovalcem 
želimo, da jim bo tudi v prihodnje 
raziskovanje zgodovine v zadovoljstvo, 
da jih bo bogatilo. Uspešno 
raziskovanje pri odkrivanju neodkritih 
dejstev bogate zgodovine rodbine 
Erberg in Dola želimo.

Slovanska knjižnica deluje v okviru 
Mestne knjižnice Ljubljana kot Center 
za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke. Je specialni, 
študijski tip knjižnice za področje 
kulture, humanistike, slovanske 
študije in prevode ter domoznansko 
dejavnost. Hrani mnoga redka in 
dragocena gradiva. Če  potrebujete 
pomoč slovarjev, leksikonov in 
enciklopedij v knjižni obliki, vam je 
za delo v čitalnici na voljo obsežna 
priročna zbirka. V sklopu knjižnice je 
organiziran tudi poseben varovan 
prostor, v katerem hranijo najstarejša 
in najdragocenejša gradiva in v 
katerega vodijo na oglede 
organizirane skupine.
Knjižno gradivo za razstavo Cesar v 
Dolu je izbral in pripravil Andrej 
Savnik, vodja Oddelka za izposojo. 
Leta 2019 je v knjižnici pripravil 
razstavo Plemiška rodbina baronov 
Erbergov in njihova bogata zbirka v 
dvorcu Dol pri Ljubljani.
S kratko prireditvijo in odkritjem 
doprsnega kipa barona Jožefa 
Kalasanca Erberga smo 16. maja 
vstopili v jubilejno leto praznovanja 
200-letnice obiska cesarja Franca I. v 
Dolu in 250-letnice rojstva barona 
Jožefa Kalasanca Erberga (27. 8. 1871). 
Avtor kipa je Anže Jurkovšek, 
akademski kipar. Posnetek prireditve 
si lahko ogledate na FB strani www.
facebook.com/obcinadol. 

Urban bat z nami sodeluje kot 
oblikovalec podobe projekta. Urban 

se z grafičnim oblikovanjem 
ukvarja že vse od zaključka 

šolanja (revija Lisa, 
Čarovnija okusa, Avto 

magazin, kjer je prevzel  
tehnično uredništvo). V 
prostem času je 
športnik (kolesarstvo, 
pohodništvo, 
plezanje, turno 
smučanje), glasbenik 
– v najstniških letih je 

pel v skupini Black 
patrons, s katero so 

posneli tudi demo 
ploščo.

Delo skupine redno 
spremljata in skrbita za dobre 

pogoje župan občine Željko Savič 
in Eva Vovk. Vsem se iskreno 
zahvaljujem. •Nataša Klemenčič 
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Nekoč v Dolu skorajda ni bi-
lo družine, v kateri ne bi 
vsaj en član služil kruh v 
JUB-u in še danes približno 

dvajset odstotkov zaposlenih izhaja 
iz lokalnega okolja. Družba je močno 
vpeta tudi v lokalno življenje, med 
drugim že dolga leta podpira smu-
čarsko tekaški klub. »Smo njihov ge-
neralni pokrovitelj, zato se tudi ime-
nuje Tekaško smučarski klub JUB 
Dol. To je podedovano, ker so jih že 
predhodniki podpirali, in skušamo 
jim pomagati še naprej. Pomagamo 
tudi ostalim društvom v občini, da ne 
bo pomote. Sodelujemo tudi z otro-
škim hokejskim klubom Slavija 
Junior iz Zaloga pa Kolesarskim dru-
štvom Sava, še prej pa smo sodelovali 
s Petro Majdič in Andrejo Mali. Kar se 
tiče lokalnega okolja, dobro sodeluje-
mo tudi z osnovno šolo. Učenci 
osnovne šole še vedno na dan, ko 
imajo eksterna preverjanja znanja, 
pridejo na ogled čistilne naprave v 
JUB. In kar najverjetneje ne ve veliko 
ljudi, pozimi ogrevamo gasilski dom 
in oddelek vrtca v njem. Tudi to je 
naš prispevek skupnosti,« razloži 
predsednik uprave Sašo Kokalj.

O OHraNJaNJU NaraVE
Bogato zgodovino družbe imajo v 
JUB-u predstavljeno v njihovi spo-
minski sobi in kar nekaj zanimivosti 

se je nabralo v vseh letih. Obeležili 
so 100 let imena JUB, ki zaradi nek-
danjega sedeža v Zagrebu izvira rav-
no od tam in je bila takrat okrajšava 
za 'jugoslovanske uljane boje', kar pa 
v prevodu 'jugoslovanske oljne barve' 
prav tako dobi isto okrajšavo in ime-
na niso nikoli spreminjali. Še več, iz 
njega so tvorili še izpeljanke, kot je 
njihov znameniti JUPOL, ki je obele-
žil že 50 let. Prav od vsega začetka je 
bila proizvodnja podjetja v Dolu in 
tudi celoten razvoj. Tako so tudi z na-
predkom podjetja svojo inovacijo, 
JUB-ovo hišo, kot prvo postavili rav-
no v naši občini, dokončano leta 
2017. Svoj dom, prav tako JUB-ovo hi-
šo, si je v naši občini postavil tudi iz-
vršni direktor JUB-a Željko 
Kovačevič. Nedaleč stran, v sosednji 
občini Domžale, domuje gospod 
Kokalj, ki na svoji vsakodnevni vožnji 
skozi vasi opazi vsako JUB-ovo fasa-
do: »Tudi vsako kanto, to je poklicna 
deformacija. Več časa pa preživim v 
Dolu kot Domžalah, a občini sta si 
dokaj podobni. V Domžalah je le več 
prebivalcev in med vikendom so 
Domžale malenkost bolj žive. A bom 
rekel, da je Dol glede na to, da je 
umirjen, bolj zdrav za okolje.« In ker 
je okoljevarstvena problematika še 
kako aktualna, nas je zanimalo tudi, 
kako se s tem spopadajo v JUB-u. 
»Proizvajamo lastno elektriko, imamo 
tri hidroelektrarne na Mlinščici in 
sončno elektrarno. Prav tako skrbi-
mo, da nam ostaja čim manj odpad-
kov in poizkušamo večino materia-
lov ponovno uporabiti. Materiali, ki 
jih uporabljamo za lastno proizvod-
njo, niso nevarni. Dejansko je žarnica 
nevarni odpadek, tako da ni podjetja, 
ki nima nevarnih odpadkov. Nimamo 
pa nevarnih odpadkov, povezanih s 
tem, kar izdelujemo. Industrijske vo-
de iz podjetja najprej očisti industrij-
ska čistilna naprava, v drugi fazi pa 

komunalna biološka naprava, ki je v 
skupni lasti Občine in JUB-a. 
Industrijska čistilna naprava vode 
grobo očisti s fizikalno kemijskim 
postopkom, dokončno pa se očistijo 
v komunalni čistilni napravi po bio-
loškem postopku s pomočjo mikro-
organizmov. Industrijske vode se v 
komunalni čistilni napravi združijo s 
komunalnimi odpadnimi vodami, 
očiščene pa odvajamo nazaj v 
Mlinščico. Stalno izvajamo meritve in 
vse je v skladu z zakonskimi parame-
tri in ni nobenih težav,« pojasni 
Kovačevič, Kokalj pa nadaljuje: »JUB 
je kemična tovarna. Smo znotraj te 
panoge, a pri nas je od kemije samo 
k. Smo bolj mešalna tovarna. Na trgu 
od drugih tovarn namreč kupujemo 
komponente in jih pri nas potem 
mešamo, da izdelamo svoje izdelke. 
Vprašanj občanov se ne bojimo in 
dajemo poštene odgovore. Vprašanja 
so običajno glede hrupa ali emisij vo-
dne pare iz obrata, kjer izdelujemo 
izdelke iz stiropora. Lahko tudi izpo-
stavim primer, ko smo občasno v 
zgodnjih jutranjih urah prečrpavali 
določene surovine in smo se prilago-
dili, tako da to opravimo v drugem 
obdobju. Prav tako smo se v veliki 

Družba JUB velja s svojimi preko tristo zaposlenimi (in skoraj 
800 na nivoju celotne Skupine JUB) za največje podjetje 
v naši občini. Predsednik uprave Sašo Kokalj in izvršni 
direktor Željko Kovačevič sta nam razkrila nekaj načrtov in 
kako se soočajo s  situacijo, povezano s pandemijo.

O prodaji in širitvi JUB-a v Afriko

Izvršni direktor Željko 
Kovačevič in predsednik 
uprave Sašo Kokalj 

Okoli leta 1933 so se poigravali tudi z 
idejo in recepturami za parfume, a do 

realizacije ni nikoli prišlo, steklenice 
za destilacijo parfumov danes krasijo 

le Jubov muzej. 
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meri prilagodili tudi z nočnim tran-
sportom. V okviru možnosti se sku-
šamo prilagoditi čim bolj, da ne moti-
mo okolice. Ni pa vedno lahko in tre-
ba se je zavedati, da smo navkljub 
vsemu še vedno tovarna in da nepre-
kinjeno delujemo v tem okolju že več 
kot 145 let.« 

POSLEDIcE PaNDEmIJE
JUB ni omejen le na našo občino. Že 
dolgo posluje tudi v drugih državah. 
Sašo Kokalj pojasni: »Imamo trinajst 
odvisnih družb v desetih državah. 
Širili smo se tudi v Afriko, v Etiopijo. 
JUB Etiopija je začel delovati predlani. 
To je partnersko podjetje, kar pome-
ni, da ni v naši lasti, ampak smo jim le 
posodili ime in deluje kot naša podalj-

šana roka na tem trgu. Tam je gradnja 
drugačna, zato prodajajo le določene 
izdelke, ki so primerni za njihov trg, 
JUB-ovih hiš na primer ne proizvajajo, 
samo notranjo dekorativo. Naše hiše 
pa najdemo v Angliji, pogovarjamo se 
tudi z Norveško.« Širjenje svojih kapa-
citet si želijo tudi v Dolu. »Širitev načr-
tujemo z novim prostorskim načrtom, 
da bo en del zemljišč, ki so v naši lasti 
in znotraj obstoječe cone, namenjen 
za dodatne skladiščne kapacitete. 
Širitev proizvodnje v Dolu ni v naših 
načrtih, če pa bi bilo to potrebno, bo-
mo to naredili s čim manjšim vplivom 
na okolje.« Imajo tudi željo, da zemlji-
šče nasproti JUB-a spremenijo v parki-
rišče za zaposlene. »V načrtu je parki-
rišče za zaposlene, ki bi vsebinsko do-
polnilo ureditev celotne cone. 
Namenjeno bo za zaposlene, ki sedaj 
zaradi pomanjkanja parkirišč parkira-
jo znotraj podjetja. To ne bo javno 
parkirišče, občanom bo enako kot že 
do zdaj na voljo ob različnih dogod-
kih, na primer ob sejmih, veselicah in 
podobnem. Občini smo brezplačno 
prenesli del zemljišča ob glavni cesti, 
namenjen za pločnik. V našem intere-
su je, da se čim prej naredi pločnik, 
saj tam otroci hodijo v šolo,« še pove 
Kokalj. Za zdravje, ki je še kako aktual-
na tema te dni, pa se trudijo dobro 
poskrbeti tudi oni. Tako že tradicio-
nalno sodelujejo s Petro Majdič, ki z 
nordijsko hojo na Korant poskrbi za 

marjan platovšek, avtor jubovega logotipa
»Logotipe podjetja JUB sem na pobudo takrat-
nega direktorja Hojerja izdelal leta 1979. Že 
takrat ugledno in uveljavljeno podjetje je kot 
pomemben segment pri uresničevanju svoje vizije 
potrebovalo novo grafično podobo. Za tiste čase 
je simbolna stilizirana kapljica barve predstavljala 
drzno zamisel, ki se je hitro uveljavila in velja 
tudi danes po 41 letih še vedno kot likovni pre-
poznavni presežek. Držal sem se načela “manj 
je več” in z enostavno likovno govorico in barvno 
prepoznavnostjo ustvaril meni še danes enega 
boljših od prek 150 logotipov, ki sem jih ustvaril 
v svoji kareiri.« Marjan Platovšek je grafični oblikovalec, odkar pa se je 
upokojil, se ukvarja s slikarstvom. Slika v popart tehniki na platnu, predv-
sem portrete. Zanimivo je tudi, da slika v akrilni tehniki izključno z JUPOL 
Classic barvami in z DIPI Super color pigmenti za niansiranje barv. Raz-
stavlja doma in v tujini. »Zadnji izziv mi predstavlja postavitev stalne zbirke 
petinštiridesetih portretov Borštnikovih nagrajencev na Turjaškem gradu. V 
veselje mi je sodelovanje s podjetjem JUB še danes.«

njihove zaposlene, a tudi sicer so šte-
vilni njihovi zaposleni rekreativni 
športniki. »Veliko je tekačev, gornikov 
in kolesarjev. Ljudje so zelo ozavešče-
ni. Ena od zaposlenih se vsak dan vo-
zi s kolesom iz Horjula v Dol.« 

JUbOVcI POGUmNO kLJUbUJE-
JO DaNaŠNJIm IZZIVOm
Že nekaj časa živimo v novi covid-19 
realnosti. »V družbi JUB smo se vsem 
izzivom dobro prilagodili. V danih 
okoliščinah poslujemo kar v veliki 
meri povsem normalno, seveda so 
maske postale naš vsakdanjik, sestan-
ki pa potekajo prek spletnih aplika-
cij. V vseh obratih delo poteka brez 
zastojev, okužbe med zaposlenimi 
uspešno nadzorujemo in bolezen se 
je pri Jubovcih v večini primerov ma-
nifestirala v blagih oblikah, razen v 
enem primeru, ki se nas je vseh zelo 
dotaknil, in od takrat smo še bolj za-
vezani k upoštevanju ukrepov. Ko je 
bilo v državi največ okužb, smo v do-
ločenem obsegu vpeljali tudi delo od 
doma, za kar danes ni več potrebe. V 
vsem tem času smo uspešno zagota-
vljali nemoteno delovanje družbe,« 
opiše razmere v JUB-u Kokalj. 
Povprašamo ga tudi o aktualnih do-
godkih, ki se tičejo prodaje družbe. 
»Prodajni postopek družbe JUB je v 
polnem teku, vendar kljub temu 
ohranjamo dobro poslovanje in osta-
jamo fokusirani na tekoče zadeve. 
Skupina JUB je v letu epidemije, torej 
v 2020, ohranila svojo čvrsto stabil-
nost navkljub velikim pritiskom s tr-
ga in okolja. Za prihodnost si zaradi 
stabilnosti lahko izbiramo strateškega 
lastnika, ki bo obdržal JUB in ga še 
naprej razvijal, zagotavljal službe na-
šim zaposlenim in dobaviteljem ter 
ohranjal dobro tradicijo z lokalnim 
okoljem.«   •Nina Keder

Prvi sodi, 
kjer so hranili 
barve.

Muzejska 
soba nudi 
vpogled 
v celotno 
zgodovino 
Juba.
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kaj DeLajO naša DrušTva

V MPogovorni večer smo izve-
dli na nedeljo, 25. 4. 2021, ob 
18h, trajal je skoraj dve uri, 
udeležilo pa se ga je pribli-

žno 50 oseb. Najprej je prof. dr. Pavel 
Poredoš razložil, kakšna je ta bole-
zen, kakšne so njene posledice, zakaj 
je pomembno cepivo. Nato sem še 
sama povedala nekaj izkušenj, ki sem 
jih pridobila pri delu z bolniki s covi-
dom-19. Potem je bil čas še za vpraša-
nja udeležencev. Razgovorili smo se 
predvsem glede cepiva in njegove 
varnosti. 

NaJ NaVEDEm NEkaJ 
POUDarkOV IZ NaŠEGa 
POGOVOrNEGa VEČEra:
•Covid-19 je bolezen, ki najbolj priza-
dene starejšo populacijo, vendar lah-
ko za hujšo obliko zbolijo tudi mlajši 
bolniki ali pa imajo posledice covi-

da-19 še daljše obdobje. 
•Covid-19 lahko povzroča tako imeno-
vani long (dolgo) covid-19 bolezen, za 
katero so značilne poškodbe organov, 
ki jih je covid-19 prizadel, npr. pljuča, 
srce, možgane, ledvice. Lahko povzro-
ča dolgotrajno utrujenost, tesnobo, de-
presijo, težave s koncentracijo in trom-
boze – zapore žil.
•Cepljenje lahko v veliki večini pri-
merov prepreči bolezen ali pa bole-
zen omili in ima v primerjavi s samo 
boleznijo bistveno manj stranskih 
učinkov. Na primer, tveganje za trom-
bozo je pri hujši obliki bolezni, ki 
zahteva bolnišnično zdravljenje, 14 
od stotih bolnikov. Po cepljenju s ce-
pivom pa so zaznali trombozo v 4 
primerih na milijon cepljenih oseb. 
Za primerjavo naj napišem, da jema-
nje kontracepcije poveča tveganje za 
trombozo in je verjetnost približno 1 

na 1000 uporabnic. Cepljenje je var-
no in ga toplo priporočamo. 
•Ukrepi, ki smo jih sprejeli v Sloveniji 
in v svetu, so pomembni in dokazano 
učinkujejo – to so nošenje maske, 
razkuževanje in ohranjanje razdalje 
med ljudmi. S temi ukrepi in ceplje-
njem nam bo le skupaj uspelo prema-
gati ta zahrbtni virus, proti kateremu 
se borimo.

Na tem mestu bi se zahvalila prof. dr. 
Pavlu Poredošu za njegov predlog, da 
smo izvedli srečanje na temo covi-
da-19, in za njegovo sodelovanje. 
Pogovarjali smo se tudi, da bi bilo 
smiselno, če se pojavi zanimiva tema, 
še večkrat organizirati podobno sre-
čanje. Hvala tudi vsem udeležencem 
srečanja. 
 •asist. Barbara Jemec Zalar, dr. med., 
 specialistka družinske medicine

Po treh uspešnih videokon-
ferencah v letošnjem letu, 
ki jih je organiziralo Društvo 
misijonarja dr. Janeza 
Janeža, smo se na pobudo 
prof. dr. Pavla Poredoša 
odločili, da pripravimo 
pogovorni večer o aktualni 
temi covid-19, predvsem z 
namenom, ker med ljudmi 
krožijo takšne in drugačne 
teorije. Ljudje z nemedicin-
sko izobrazbo pa tudi težje 
ločijo, kaj je res in kaj ni. 

O covidu-19 s prof. dr. Pavlom Poredošem

Rezultati samotestiranja v Osnovni šoli Janka Modra
Učenci zadnjega triletja Osnovne šola Janka Modra, torej sedmega, 
osmega in devetega razreda, so imeli na voljo prostovoljno samotestiranje 
na covid-19. Učenci so na šoli prevzeli paket s petimi testi in navodili, 
testiranje pa nato izvedli doma vsako nedeljo oziroma ob ponedeljkih 
zjutraj. Za samotestiranje učencev je bila potrebna privolitev njihovih staršev 
oziroma skrbnikov in v naši občini se jih je za to odločilo približno 40 %. 
Tako je bilo razdeljenih približno 90 kompletov testov, ravnatelj Gregor 
Pečan pa nam je zaupal, da so zabeležili le en primer pozitivnega testa in 
še ta se je na nadaljnjem PCR-testu izkazal kot negativen. Želimo si, da je 
to še en pokazatelj, da bomo skupaj z našimi otroki stopili v letošnje poletje 
brez nadaljnjih izbruhov bolezni. •Nina Keder 
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Nova trim 
steza
Lepo vabljeni na novo 
zgrajeno oziroma obnovljeno 
trim stezo s krožno potjo v 
naši občini. Namenjena je 
vsem rekreativcem, ima 12 
postaj, njena skupna dolžina 
je 6,3 kilometra, poteka po 
razgibanemu terenu in tudi v 
poletnih mesecih nudi dovolj 
sence. Za njeno obnovo je 
poskrbel Robert Slabanja 
še pred prvimi toplimi dnevi: 
»Mislim, da je kar lepa in 
da dve novi napravi lepo 
dopolnjujeta vadbo za celo 
telo. Vreme mi res ni bilo 
naklonjeno, saj sem se 
najedel blata za celo leto. 
So pa nekateri težko čakali 
na naprave in me tudi klicali, 
kdaj bodo narejene. Vabljeni 
vsi!«  •Nina Keder 

Ponedeljkovo šahovsko šolo 
obiskuje osem šahistov, s 
katerimi se učimo že drugo 
leto. V marcu smo začeli 

tudi s petkovim terminom, ki ga 
obiskuje pet nadobudnih šahistov. V 
letošnjem šolskem letu nismo mogli 
igrati turnirjev v živo, je bilo pa v 
aprilu prek spleta izpeljano državno 
osnovnošolsko šahovsko prvenstvo. 
Zaradi ogromnega zanimanja in 
omejenega števila prijav so bile v 
četrtek, 15. aprila, naprej izpeljane 
področne kvalifikacije. Te so štele 
tako za posamezno kot ekipno 
prvenstvo. V kategoriji deklic do 12 
let so se kvalifikacij udeležile Iva 
Kampuš, Neja Auersperger Bandalo, 
Katarina Južnič in Marija Dominika 
Mavrel. Iva Kampuš je posamično 
zmagala na celotnih kvalifikacijah, 
prav tako so bile deklice ekipno 
brez konkurence v ljubljanski regiji 

in se vse štiri uvrstile na državno 
prvenstvo. Pri fantih do 12 let so nas 
zastopali Matic Hudoklin, Vid 
Kampuš, Blaž Repek, Aljaž Divjak, 
Val Višček, Urban Divjak, Andi Kotar 
in Žiga Brezigar. Ekipno so imeli na 
koncu enako število točk kot 
zmagovalna ekipa v Ljubljani, 
vendar zaradi slabšega dodatnega 
merila osvojili drugo mesto in za las 
zgrešili ekipno uvrstitev na državno 
prvenstvo. Z odličnim posamičnim 
rezultatom pa sta si uvrstitev na 
državno prvenstvo priborila Matic 
Hudoklin in Vid Kampuš. Državno 
prvenstvo je bilo še veliko bolj 
napeto kot kvalifikacije. Prvenstvo je 
potekalo v sredo, 21. aprila. Šahisti 
so igrali 9 partij. V kategoriji deklic 
je nastopilo 46 šahistk. Naše 
tekmovalke so pokazale veliko 
šahovskega znanja in kljub nekaj 
smole dosegle odlične rezultate. 

Posamično je bila Iva Kampuš šesta, 
ekipno pa so osvojile tretje mesto. 
Gre za najboljšo ekipno uvrstitev 
naše šole na državnih prvenstvih! 
Fantovski turnir do 12 let je bil 
najštevilčnejši, saj je nastopilo 76 
šahistov. Naša predstavnika sta se 
borila kot leva ter z igro in 
rezultatom presenetila tudi 
mentorja. Matic Hudoklin je na 
koncu osvojil 12. mesto, Vid Kampuš 
pa 23. 
Na naše šahiste smo lahko zelo 
ponosni! Pridno in sistematično 
delo se pozna in prinaša rezultate. 
Tudi po prvenstvu nadaljujemo s 
spoznavanjem kraljevske igre, tako 
da bomo naslednje leto nastopili še 
močnejši. Vsem šahistom za 
prikazano igro še enkrat čestitam!  
 •Andrej Kampuš, mentor  
 šahovskega krožka na  
 OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

Kljub koroni šahisti osnovne šole nismo počivali. Pandemija je sicer onemogočila izvajanje 
šahovskega krožka, se pa dvakrat tedensko učimo prek spleta. 

Naše šahistke tretje v državi

V izdelavi so še 
video posnetki 
kako in katere 
vaje se lahko iz-
vajajo, primerne 
pa bodo tudi za 
starostnike.
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Tema Tedna

Počitniško 
varstvo 2021

Nogometni tabor s počitniškim varstvom

Otroci, preživite aktivne, 
zabavne in poučne počitnice 
v Hiši zabave Pustotnik (Vinje 
37), kjer so doma živali: 
kozice, zajčki, nadvse prijazna 
psička Ajka, muce, kokoške, 
ponija Bobi in Miša.

Nogometnem klubu Dol se zavedamo, da živimo v časih, 
ko je zelo pomembno, kako prosti čas preživljajo mladi. 
Trudimo se, da je le-ta zapolnjen s športnimi aktivnostmi in 
kolikor je le mogoče v naravi. Druženje in komunikacija z 
vrstniki otroke dodatno spodbujata h gibanju, vključevanju in 
napredovanju v vseh prvinah. Otroci pridobijo zavedanje, da 
je v sodelovanju moč in znanje. Privzgojiti zdrav življenjski slog 
mladim je odgovornost vseh nas starejših. Z lastnim zgledom 
lahko veliko storimo za to, da bodo športno aktivni tudi otroci. 
Nogometni tabor s počitniškim varstvom je pravi dogodek, kjer 
bo vaš otrok pridobil vse omenjene prvine, ki so pomembne 

za pravilen telesni in duševni razvoj. Pripravili smo druženje, 
kjer bodo otroci z gibanjem zaznavali in odkrivali svoje 
zmožnosti, se preizkušali, kaj zmorejo, in doživljali veselje 
in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih. 
Predvsem pa bodo gradili zaupanje vase. Otroci bodo 
spoznali, da je z voljo in s pomočjo mogoče marsikaj doseči, 
priznanje pa jim bo spodbuda za nadaljnji napredek. Otroci se 
bodo glede na svoje predznanje izpopolnjevali v nogometni 
tehniki in motoriki, usvajali znanje nogometne taktike in 
nogometnih pravil ter pravilen in usmerjen pristop k športni 
vadbi. K vsemu temu smo dodali še preživljanje prostega 
časa v naravi, družabne igre, taborni ogenj, lov na skriti zaklad 
… Nogometni tabor s počitniškim varstvom bo potekal od 
ponedeljka do petka med 7. in 17. uro na ŠRC Korant in 
v prostorih NK Dol. Cena dnevne udeležbe je 20 EUR na 
otroka, od tega bo sofinancirala Občina Dol pri Ljubljani 5 
EUR, kar pomeni, da starši za otrokovo petdnevno varstvo 
plačate 75,00 EUR. V ceni so všteti vsi stroški organizacije, 
osebja in prehrane (dopoldanska malica, kosilo, popoldanska 

ZA VAS SMO PRiPRAViLi PESTER 
PROGRAM:
 - spoznali bomo živali, 
jih hranili, ljubkovali,
- odšli bomo v gozd in obnovili bivalnik, 
ki so ga izdelali otroci prejšnje leto, 
ali naredili novega,
- ustvarjali iz različnih materialov,
- spoznali glasbene inštrumente,
- igrali se bomo zabavne igre z vodo, 
žogami,
- poiskali skriti zaklad,
- imeli delavnico Masterchef, kuhali,
- pripravili kvize, skeče ...

ZABAVNO BO!
Letos so novosti Lego in Barbi kotiček, 
mini adrenalinski park, bazen.
Seveda bo poskrbljeno tudi za polne 
želodčke (4 obroki na dan, ves čas pa sta 
na voljo sadje in pijača).

OBVESTiLO O OBČiNSKEM 
SOFiNANCiRANJU!
Občina Dol pri Ljubljani sofinancira 
udeležbo v vseh terminih za otroke s 
stalnim naslovom v občini. Vsak otrok ima 
lahko sofinancirana do 2 termina, ki pa 
ne smeta biti zaporedna.
Velja za otroke, ki so končali 1. razred in 
do vključno 6. razreda.
Plačilo staršev bo 55 eur ob občinskem 
sofinanciranju.
 
CENiK:
Če otrok ni iz naše občine, je cena 
tedenskega varstva 90 eur. Cena ob 

zapolnitvi sofinanciranih mest za otroke 
naše občine je 80 eur.
Upoštevali bomo vsa navodila NIJZ za 
preprečevanje širjenja virusa covid-19.
Pri prijavi otroka potrebujemo naslednje 
podatke:
- ime in priimek,
- rojstni datum,
- naslov,
- telefonska številka staršev in e-naslov,
- informacije o morebitnih posebnostih 
otroka – alergije, diete, drugo.
Prijavo pošljite na tjasa.pustotnik@gmail.
com. Več informacij:  041/879-354 
 • Tjaša Pustotnik
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Projekt gibanje nas druži

5-dnevni program med 12. 7. in 16. 7. 2021 (od 8:00 do 14:30) 
za otroke med 8. in 13. letom
 
Program je osredotočen na kvalitetno preživljanje prostega časa 
v naravi. Cilj programa je prek različnih aktivnosti/iger/delavnic 
spodbuditi otroke h gibanju 
ter razširiti otrokova obzorja 
in kreativnost. Seveda bo 
poskrbljeno tudi za njihove 
želodčke (3 obroki na dan + 
sadje + napitki). Program JE 
BREZPLAČEN in se bo izvajal 
v občini Dol pri Ljubljani. 
Podrobnejši opis programa 
si lahko preberete na spletni 
strani www.nordic.si
 
Število mest je omejeno! 
Prijave zbiramo na: info@
nordic.si.

KOMU JE NAMENJEN?
Vsem, ki bi radi poizkusili nekaj novega in se družili prek 
gibanja. Vabljeni starejši, mlajši, dedki, babice in otroci. 
Aktivnosti so BREZPLAČNE!
 
KRATEK OPiS AKTiVNOSTi NA POSAMEZNEM 
DOGODKU:
1. seznanitev z opremo, ogrevalne ter raztezne vaje, 
spoznavanje z nordijsko hojo skozi tečaj,
2. aktivno učenje tehnike elementov nordijske hoje,
3. krepitev moči s pomočjo palic za nordijsko hojo,
4. dinamični poligoni z elementi nordijske hoje,
5. aktivni, zabavno raziskovalni pohod z nordijskimi palicami 
in z elementi orientacije.
 
TERMiNi:
Torek ob 17:00: 7. 7., 13. 7., 20. 7.
Sobota ob 9:00: 3. 7., 10. 7.
ZBOR: zunanje igrišče POŠ Dolsko
PRIJAVA: info@nordic.si, 051 606 740 (Gašper)
 
Ekipa Nordic se veseli vaše udeležbe in sodelovanja. 
Vljudno vabljeni!

malica ter napitki in sadje). Kosilo bo po dogovoru z lokalnim 
gostincem pripeljano na našo lokacijo in postreženo.

OBVEZNA OPREMA/GARDEROBA:
zdravstvena izkaznica
pribor za osebno higieno (gel za tuširanje, 
zobna ščetka in pasta, brisače, krema za sončenje)
oprema za treninge (majice, kratke hlače, 
ščitniki za noge, nogometni čevlji, športna obutev)
spodnje perilo, nogavice
zaščita proti klopom in komarjem 
(gel ali pršilo ali mazilo ali ...)
oprema za prosti čas (sandali ali natikači ali japonke ali ...)
družabne igre (po želji - vendar ne v elektronski obliki !!!!)
steklenica /bidon za napitke

TERMIN: 9. DO 13. AVGUST 2021
PRIJAVE: info@nk-dol.si

POVABILO ZA VPIS OTROK K NOGOMETNI VADBI
Vsem, ki prebirate ta članek, velja povabilo, da se nam že zdaj 
pridružite za vadbo v novi sezoni oz. da v nogometno vadbo 

vključite svoje otroke. V okviru Kluba nudimo strokovno vodeno 
nogometno vadbo (trenerji s predpisano izobrazbo in licenco, 
izdano s strani NZS), primerne travnate površine za vadbo, 
malo nogometno igrišče z umetno travo (neposredno ob 
stavbi vrtca na Vidmu 17), organizacijo in udeležbo na različnih 
turnirjih doma in tujini, navajanje na delo v skupini, razvijanje 
motorike, gibanja z žogo in brez te, redno mesečno evidenco 
vadbe. 
Vpis in treningi za najmlajše nogometaše/nogometašice (letnik 
2014, 2015) potekajo ob ponedeljkih in torkih med 14:30 in 
15:45 na nogometnem igrišču z umetno travo pri OŠ Janka 
Modra, Videm 17.    Če imate vprašanje, nam pišite na info@
nk-dol.si. • Marjan Ferk

Razgibano počitniško 
varstvo otrok z ekipo 

Nordic by Petra Majdič

Operacijo delno financira Evropska 
unija iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR), v okviru 
pristopa CLLD – izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi LAS Srce Slovenije, 
v programskem obdobju 2014–2020.
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Multipla skleroza je bolezen, pri kateri imunski sistem 
napade centralni živčni sistem. Vzrok zanjo je neznan 
in je neozdravljiva kronična bolezen. Lahko vodi v 
invalidnost in je najpogostejša nevrološka bolezen med 
mladimi odraslimi, starimi od 20 do 40 let. 
Glede na to, kateri deli živčevja so prizadeti, se lahko 
pojavijo različni bolezenski znaki.  Simptomi so motnje 
vida, šibkost udov, utrudljivost, težave z ravnotežjem, 
spominom ali mokrenjem, odrevenelost, tresenje in 
mravljinčenje. Na svetu je okoli tri milijone bolnikov z 
multiplo sklerozo. V Združenje multiple skleroze Slovenije 
je včlanjenih približno 2.100 članov. Naša podružnica 
je Kamniško–zasavska z občinami Hrastnik, Trbovlje, 
Zagorje, Litija, Šmartno pri Litiji, Lukovica, Moravče, 
Dol pri Ljubljani, Trzin, Mengeš, Komenda, Kamnik 
in ima 171 članov. Združenje prek podružnic izvaja 

različne socialne 
programe, organizira 
rehabilitacijo v 
zdraviliščih ali na 
domu. S tem nam je 
omogočena boljša kvaliteta življenja, boljše psihofizično 
stanje ter posledično samostojnejše, neodvisno življenje. 
Glede na številčnost občin v podružnici, se posamezni 
socialni programi izvajajo vsako leto v drugi občini. 
Zelo pomemben je program poverjeništva. Poverjeniki 
obiščejo člane s ciljem pomoči ali informiranja. Letošnja 
rdeča nit svetovnega dne multiple skleroze je zbliževanje: 
zbliževanje obolelih in njihovih svojcev, zbliževanje z 
okoljem, v katerem živijo, ter zbliževanje obolelih in 
zdravstvene stroke.  
 • Antonija Zupančič, predsednica podružnice

30. maj, svetovni dan 
multiple skleroze

Končana tekmovalna sezona 
je zaradi pandemije covi-
da-19 predstavljala veliko ovi-
ro za normalno delovanje. 

Kljub temu je bilo izpeljanih nekaj 
tekmovanj, na katerih so mladi špor-
tniki lahko pokazali svoje sposobno-
sti. V državnem pokalnem tekmova-
nju ARGETA junior so se s skupnimi 
uvrstitvami na stopničke najbolj izka-
zali Nika Ljubič, Tia Janežič, Ula 

Kuhar in Tine Šporn. Klubski statistiki 
so športniki dodali tudi 15 osvojenih 
medalj na tekmovanjih za državno pr-
venstvo 2021. Za te uspehe je na skup-
ščini kluba predsednik David Pavlič 
poleg že omenjenih dobitnikov me-
dalj državnega prvenstva nagradil tu-
di ostale najboljše v posameznih kate-

gorijah: Andreja Jenka, Katjo Marolt, 
Miha Šporna, Injo Sešek in Tinkaro 
Molk. Posebno priznanje pa je kot 
najprizadevnejši tekmovalec v sezoni 
2020/2021 po izboru trenerjev prejel 
Izak Ojsteršek, po Pavličevih besedah 
“motor” ekipe dečkov in deklic. 
Po krajših spomladanskih počitnicah 
so se v maju športniki že začeli pri-
pravljati na novo sezono, v kateri si 
želijo čim manj omejitev pri delova-
nju. Ob začetku nove sezone so na 
splošno športno vadbo posebej va-
bljeni najmlajši, za katere klub orga-
nizira vadbo dvakrat tedensko. Vse 
ostale informacije o delovanju 
Društva pa si lahko ogledate na sple-
tni strani www.tskjubdol.si  
 •Jože Klemenčič

Tekmovalci in tekmovalke 
domačega kluba so 
uspešno zaključili 
tekmovalno sezono s 
tradicionalnim klubskim 
piknikom na Korantu, ki je 
bil združen z redno letno 
skupščino kluba. 

TSK JUB Dol pri Ljubljani uspešno zaključil sezono
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Tradicionalni klubski 
piknik na Korantu

Vsi nagrajenci 
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Organizator: ŠD Partizan Dolsko
Datum: od 1. maja do 31. avgusta 2021 s ciljem na vrhu 
Sv. Miklavža 
Opis akcije: Udeleženci zberejo čim več obiskov Sv. 
Miklavža (peš, tekaški ali kolesarki vzpon iz doline Save 
ali primerljivo iz Moravč). Cerkev sv. Miklavža se nahaja 
na razglednem pomolu nad reko Savo na višini 742 m. 
Nanj se lahko podate iz Dolskega ali iz Senožeti skozi 
Veliko vas, iz Ribč čez Grmače in Katarijo, lepa tura gre 
čez Murovico in Cicelj. Dostopne poti vodijo tudi čez 
Javoršico in iz Moravč.
Udeleženci se vpišejo v za to pripravljen zvezek, ki se na-
haja v škatli na fasadi ob vhodu v gostišče tik pod cerkvi-
jo. Prijavnine ni.

razglasitev rezultatov:
Na kolesarskem vzponu v 
Zagorico (prvo nedeljo v sep-
tembru) se podeli nagrada de-
setim, ki bodo največkrat osvo-
jili vrh. Če vzpon ne bo organi-
ziran, bodo najuspešnejši po 
zaključku akcije nagrade pre-
vzeli v gostišču na Miklavžu.
Informacije:
 www.sddolsko.si, www.
facebook.com/sddolsko, 
sddolsko@gmail.com 

Vzponi na Sv. Miklavža

Društvo Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale je v 
Ebergovih paviljonih pripravilo razstavo ročnih del. Njihovi člani so tudi 
številni naši občani in ob odprtju razstave so občani Dola pri Ljubljani 
prejeli še posebno vabilo, naj se jim v še večjem številu pridružijo, 

včlanijo in udeležujejo njihovih tečajev ter druženj. Razstavljeni so bili številni 
čudoviti izdelki, ki so nastali izpod rok članov in članic Društva Lipa, študijskih 
skupin Mozaik, Punčke Unicef, Keramika, Klekljanje in Slikarstvo.  • Nina Keder

Bogata razstava ročnih del
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Naša podžupanja 
Nika Rovšek je izrekla 

dobrodošlico domžalskemu 
podžupanu in predsedniku 

Društva Lipa.
 Marjanu Ravnikarju.Odprtje razstave so pospremile članice Društva Lipa z igranjem na citre.

Nataša Klemenčič v 
vlogi organizatorke 

in povezovalke 
programa

Mimi 
Miklavčič, 
strokovna 
sodelavka 

Društva Lipa

Skupina Keramika 
je ustvarila številne 
lepe izdelke.
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Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža in Župnija sv. Helena - Dolsko 
bosta ob podpori Oratorija Slovenija med 2. in 6. avgustom 2021 v 
Dolskem organizirala oratorij. Otroci bodo z animatorji spoznali 
svetopisemsko kraljico Estero. Oratorij bo zaradi posebnih 

epidemioloških razmer izveden v prilagojeni obliki. Program z delavnicami, 
igrami, petjem in molitvijo bo v večji meri potekal na prostem, ne bo skupne 
prenočitve, izleta z avtobusom, verjetno niti obiska bazena. A bo vseeno 
prijetno, zabavno in nepozabno, tako kot vsako leto. Informativne prijave 
zbiramo do 30. junija prek spleta. Povezava s podrobnimi informacijami je 
objavljena na http://zupnija-dolsko.rkc.si/ Prednost imajo otroci iz občine Dol pri 
Ljubljani, ki tudi finančno podpira projekt. Vabljeni! •Mija Bokal

Odprte prijave za Oratorij Dolsko 2021

Likovni pedagog Luka Tratnik 
je poskrbel za izbor likovnih 
del in postavitev razstave: 
»Slike na razstavi so nastale ve-

činoma v izolaciji, se pravi, da so jih 
otroci naslikali doma, kar pomeni, da 
so imeli pri tem različne omejitve. 
Nekateri prostorske, drugi materialne 
in podobno. Nekaterim so pomagali 
starši, drugi so se z nalogami spopa-
dali sami. Kljub vsemu sem bil z raz-
stavo zelo zadovoljen in navdušen 
nad številom kvalitetnih likovnih iz-

V Ebergovih paviljonih je po 
zaključku šolanja na domu 
potekala razstava likovnih 
del učencev Osnovne šole 
Janka Modra. 

Razstava likovnih del naših otrok med izolacijo

delkov, ki smo jih letos lahko razstavi-
li.« Odprtja razstave se zaradi slabih 
epidemioloških razmer gledalci še ni-
so mogli v živo ogledati, je pa zato 
potekala v živo prek Facebooka in po-
snetek si še vedno lahko ogledate na 
Facebook strani Občine Dol. Na odpr-
tju so sodelovali Ožbej Oberstar na 
bobnih in Ažbe Tičar z vokalom in ki-
taro, Lina Ravnikar na klavirju in Tjaša 
Šumah s prečno flavto. •Nina Keder

Ožbej Oberstar 
in Ažbe Tičar

Tjaša Šumah

Lina Ravnikar
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Sonja obiskuje 6. razred osnovne 
šole in je na jubilejnem 50. 
tekmovanju mladih glasbenikov 
Republike Slovenije (TEMSIG), ki 

je potekalo od 19. maja do 11. junija 2021, 
v starostni kategoriji 12 in 13 let v disciplini 
HARFA prejela zlato plaketo za dosežene 
96,67 točke. Sonja je učenka 5. razreda 
Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik v 
razredu profesorice Sofie Ristič. Poleg 
vsakoletnih koncertov v dvorani glasbene 
šole je s harfo nastopila tudi v Trnovski 
cerkvi in v Kulturnem domu Dolsko. 
Tekmovanje mladih glasbenikov 
organizirata Zveza slovenskih glasbenih šol 
in Komisija TEMSIG ter poteka vsaka tri 
leta. Harfisti so se pred tričlansko komisijo 
preizkusili 23. maja v Murski Soboti. 
Program je obsegal obvezno skladbo, delo 
slovenskega skladatelja ter skladbe po 
izbiri, odvisno od določene dolžine 
nastopa. Žal je bilo zaradi epidemiološke 
situacije tekmovanje brez občinstva. Letos 
je učenje inštrumenta večinoma potekalo 
na daljavo, kar je za učitelja in učenca 
predstavljalo še poseben izziv. Vloženega 
je bilo ogromno truda, zato nas še posebej 
veseli, da je mlada glasbenica imela 
možnost pokazati svoje znanje na 
tekmovanju TEMSIG, ki je zaradi visokega 
nivoja in mednarodne primerljivosti od 
leta 1991 član organizacije EMCY 
(European Music Competition for Youth).  
 •R.Š.

Prejemnica zlate 
plakete

Sonja Šteharnik, učenka 
Osnovne šole Janka Modra 
Dol pri Ljubljani, je prejemnica 
zlate plakete na državnem 
tekmovanju mladih glasbenikov.

Zelo hitro bo konec leto-
šnjega nenavadnega in 
napornega šolskega leta. 
V šoli smo se vsak dan 

pogovarjali, kako poskrbeti, da 
ostanemo zdravi. Večkrat smo do-
bili potrditev, kako odgovorni so 
učenci in se tudi marsikaj naučili 
od njih.
V želji, da bi učencem v oddelkih 
podaljšanega bivanja popestrili 
popoldneve v šoli, smo učitelji v 
oddelkih podaljšanega bivanja pri-
pravili dejavnosti, ki so bile vezane na zdrav način življenja, a zelo zabav-
ne in ustvarjalne. Projekt smo poimenovali Zdravje je kul. V tednu od 10. 
do 14. 5. 2021 se je vsak razred v svojem “mehurčku” igral igro Fitnes 
monopoli, pri kateri so se učenci nasmejali in razgibali. Razvozlali so ve-
liko ugank o sadju in zelenjavi in se sproščali pri jogi in masaži. Učence 
je v sredo zelo razveselil paket sadja in zelenjave. Vsega je zelo hitro 
zmanjkalo. Ves teden smo skrbeli, da smo dovolj pili. O zdravem načinu 
življenja in spodbujanju zdravih navad smo se tudi pogovarjali. Učenci 
so v tem tednu spoznali, kako hrana, pitje, gibanje, higiena, sproščanje in 
spanje močno vplivajo na nas.  •Učitelji podaljšanega bivanja

ZDRAVJE JE KUL
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raznO

cenik kOmerciaLnega OgLaševanja
VELIKOST MERE CENA V EVRIH, BREZ DDV 
1/1 263 X 186 mm 300,00 
1/2 129,5 X 186 mm ali 263 X 90,5 mm 160,00
1/4 128,5 X 90,5 mm ali 61,75 X 186 mm 90,00
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 

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

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 %.

zgodilo se je

zahvala

Na veliko veselje kmetov smo te 
dni dobili od Občine 200 kubičnih 
metrov peska za ureditev poljskih 
poti. Lepo je bilo videti dmlade gos-
podarje, kako so z veseljem urejali 
dostop do svojih polj. V veliko ve-
selje pa bo tudi občanom, rekreativ-
cem in šolski mladini. Pot je tako 
urejena, da naslednje leto potrebu-
jemo samo gradar, ostali pesek pa 
za nadaljnje urejanje poljskih poti.  
 • Tone Čič

Iz Kmetskega doma v Beričevem so 
sporočili, da je nekdo tam pustil motor 
piaggio ciao temno modre barve. Mo-
tor je neregistriran, zato niso mogli najti 
lastnika. Če je motor vaš, pokličite na 
telefonsko številko 040 217 202.

Ureditev kolovoznih 
poti v Dolskem 

Pozabljene/izgubljene stvari
Fo

to
: 

To
ne
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Pošljite SMS 
sporočilo s ključno 
besedo LJUDEM5 
na številko 1919 in 
prispevali boste 5 
EUR za humanitarno 
akcijo "Pomoč in 
podpora starejšim''.  Prispevate lahko vsi uporabniki mobilnih storitev 

Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2.

VAŠE DONACIJE SPREJEMAMO TUDI NA NAŠEM HUMANITARNEM RACUNU: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA
IBAN: SI56 6100 0112 2334 482   |   DELAVSKA HRANILNICA D.D.   SWIFT ALI BIC: HDELSI22   |   SKLIC: SI00 10-2-7

NAMEN: POMOČ IN PODPORA STAREJŠIM   |   KODA NAMENA: CHAR

www.rdecikrizljubljana.si

Tudi pri nas smo doživeli težke trenutke, bolezen in smrt 
dragega moža Pavla, očeta, dedka in pradedka. V stiski smo 

spoznali, da imamo okrog sebe veliko dobrih ljudi. Iskrena 
hvala sorodnikom za izkazano pomoč in oporo. Najlepša 

hvala tudi vaščanom, prijateljem in znancem za pozornost, ki 
smo je bili deležni, za darove svete maše in sveče. Zahvala 
tudi g. župniku Marku Avseniku in g. Janezu Mihelčiču ob 

slovesu našega Pavla. Hvala vam! V tem času smo spoznali 
go. Damjano in g. Boštjana Celestina, ki delujeta pod okriljem 
Žarka upanja in sta vse pohvale vredna. Svoje delo opravljata s 
spoštovanjem in plemenitim srcem. Hvala vama, iskrena hvala. 
Bogica Zver z družino Petelinje, 11. 6. 2020

Iskrena hvala gasilcem PGD 
Senožeti za hitro in strokovno 

posredovanje pri gašenju dimniškega 
požara.

Družina Vesel Omahen 
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črna krOnika

Nasilje nad starejšimi 
V juniju – 15. junija – smo obeležili svetovni 
dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 
katerega pobudnica je bila Mednarodna 
mreža za preprečevanje nasilja nad starejšimi, 
ustanovljena leta 1997 v Kanadi. Nasilje nad 
starejšimi je po definiciji Svetovne zdravstvene 
organizacije »enkratno ali ponavljajoče se 
dejanje oziroma neustrezno obnašanje, ki 
se dogaja znotraj vsakega odnosa, ki temelji 
na zaupanju in ki škodi starejši osebi ter jo 
spravlja v nevarnost«. Kot opažamo pri delu s 
starejšimi, je najbolj pogosto psihično, fizično 
in ekonomsko nasilje, druge oblike nasilja pri 
tem niso izključene. Med nasilje pa spada tudi 
zanemarjanje, to je odtegovanje nujnih življenjskih stvari, kot 
so na primer hrana, oblačila in zdravila. Med specifične oblike 
nasilja pa sodijo tudi omejevanje gibanja, prisilno hranjenje, 
prisilno oblačenje in umivanje, zanemarjanje, preprečevanje 
osebnih stikov, preprečevanje opravljanja vsakodnevnih 
opravil.

ZAMOLČANO iN PRiKRiTO NASiLJE
Nasilje nad starejšimi je žal še vedno prikrito in zamolčano, 
kot ugotavljajo številne raziskave. V okviru Delovne skupine 
za nenasilje v zdravstveni negi ugotavljajo, da »starejši o tem, 
da doživljajo nasilje s strani lastnih otrok, vnukov in partnerjev 
ali pa s strani zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, 
zelo težko spregovorijo. Strah, nemoč, sram in odvisnost 
jim preprečujejo, da bi o svoji stiski spregovorili z osebami 
ali organizacijami, ki jim lahko pomagajo. Bojijo se, da bi 
razkritje nasilja še povečalo njihovo ogroženost in odvisnost 
ter jih pripeljalo še v večjo stisko.« Tudi centri za socialno delo 

opažamo, da veliko težavo predstavlja sama prijava nasilja, 
ker večina starejših ne želi, da se nasilje nad njimi prijavi, ker 
je to nekaj, kar tudi za same žrtve ni sprejemljivo, sega izven 
tradicionalnih okvirjev, načina njihovih prepričanj in načina 
življenja. 

REAGiRAJMO!
Pomembno je, da nasilje prepoznavamo in ustrezno 
odreagiramo, s prijavo nasilja na policijo ali pa na center za 
socialno delo. Ob tem je pomembno poudariti, da je v skladu 
z zakonodajo dolžan vsakdo takoj obvestiti center za socialno 
delo, policijo ali državno tožilstvo, če sumi, da je žrtev nasilja 
oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase. 
Nasilje ne sme biti nekaj družbeno sprejemljivega. Imejmo 
ničelno toleranco do nasilja ter s prepoznavanjem in pravilnim 
ravnanjem preprečimo pojav nasilja nad starejšimi.

CSD Ljubljana Moste do vaše (po)moči.

Črna kronika kriminaliteta

DolVidem
Senožeti

za obdobje med 1. in 30. majem 2021

• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče 
poškodovan, nastala je le premoženjska škoda.

• Prometna nesreča z lahkimi 
telesnimi poškodbami. Policisti 
nadaljujejo z zbiranjem obvestil. 

• Zaseg manjše količine prepovedane 
droge – konoplje. Po pridobljeni analizi bo 
izdana odločba o prekršku. 
• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče 
poškodovan, nastala je le premoženjska 
škoda

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Dve kršitvi javnega reda in miru, kjer sta bila 

kršiteljema izdana plačilna naloga.

prometne nesreče Ostalo
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Bio vitalkur Naturen, 
SUBSTRAL,  500 ml
Pršilo za dvig odpornosti pred 
škodljivci ali boleznimi.

4,40 €/kos

Insekticid  proti osam in čebelam, EFFECT, 750 ml
Posebna formula povzroči takojšnje uničenje in deluje 
podaljšano. Proti osam pršite v gnezdo z razdalje 3-4 m,  
proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund.

3,90 €/kos

Insekticid  Flora Kenyatox 
Verde Plus, PLANTELLA, 
750 ml
Naravni insekticid iz naravnega 
piretrina za zatiranje listnih 
uši, rastlinjakovega ščitkarja in 
gosenic metuljev na okrasnih 
rastlinah. Pripravljen je za 
takojšnjo uporabo.

10,90 €/kos

Sredstvo za zatiranje polžev, 
COMPO BIO, 500 g ali 1000 g
Sredstvo za zmanjševanje populacije 
polžev lazarjev in slinarjev na prostem 
in v zaščitenih prostorih.

500 g           4,97 €/kos
1000 g          8,40 €/kos

Pomično strgalo z ročajem, MUTA
Odličen pripomoček za okopavanje, 

rahljanje zemlje in odstranjevanje 
plevela. 

17,50 €/kos

NOVO 

V PONUDBI 

ORGANSKA GNOJILA  

ZA ZDRAV  

IN RODOVITEN VRT

BOGATA IZBIRA 

STEKLOVINE IN 

POKROVOV ZA  

VLAGANJE.

Ponudba velja v vseh tehničnih trgovinah Loške zadruge od 21. 04. do 13. 05. 2021 oz. do razprodaje zalog.

www.kzdomzale.si

Kmetijsko vrtni center JARŠE, Industrijska cesta 15, 1235 Radomlje, tel.: 01 72 26 446   PON - PET: 7:00 - 19:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00
Kmetijsko vrtni center DOL, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, tel.: 01 56 39 350   PON - PET: 7:00 - 19:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00
Kmetijska trgovina LUKOVICA, Vevrov trg 1, 1225 Lukovica, tel.: 01 72 36 650    PON - PET: 8:00 - 17:00, SOBOTA: 7:00 - 12:00 
Kmetijska trgovina JEŽICA, Ježica 16, 1000 Ljubljana, tel.: 01 56 14 800    PON - PET: 7:00 - 15:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00

Ponudba velja v vseh trgovinah KZ Domžale od 16. 06. do 13. 07. 2021 oz. do razprodaje zalog.  
Nekatere fotografije so simbolične. Ne izključujemo možnosti napak v tisku. Vse pravice pridržane.

· v Jaršah 
pri Domžalah

· v Dolu pri Ljubljani

· v Lukovici

· v Ljubljani 
na Ježici

Vabljeni v naše prodajalne  

z BOGATO PONUDBO repromaterialov  

in pripomočkov za kmetovalce in vrtičkarje

Tekoče gnojilo za cvetoče balkonske 
rastline, ASEF,  2l

Posebna sestava izboljšuje rast ter pospešuje 
tvorbo novih listov in cvetov. Redna uporaba 

gnojila zagotavlja bujno in dolgotrajno cvetenje.

rokavice

GRATIS


