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Poletni glasbeni paviljoni 2022
Jure Tori & nika Zore, avtorska glasba in odpeta poezija
erbergova paviljona, Dol
vstop prost

Gasilska veselica Prostovoljnega gasilskega društva Dol
Skupina Zvita feltna
pri OŠ Janka Modra, pod šotorom

Tradicionalno žegnanje pri kapelici Svete Modrosti 
Laze

19. kolesarski vzpon k baronu Juriju Vega
Štartno mesto na avtobusni postaji v kamnici

19. kolesarski vzpon k baronu Juriju  
Vega za otroke do 10 let
Štartno mesto na avtobusni postaji v kamnici

Biodinamično kmetovanje – naša prihodnost,  
samooskrba Predavanje Alenke Svetek
kulturni dom Dolsko

Ilustracije Petra Škerla, razstava
ebergovi paviljoni

Most čez reko Savo od leta 1959 do danes
prvo praznovanje obletnice lesenega visečega mostu
Zadružni dom Jevnica

Back to school, koncert
nastopajo: Fallen Divison, Freš, Scary pandas, powerslav
kmetski dom, Beričevo

Poletni glasbeni paviljoni 2022
katja Šulc, vokal, ukulele
erbergova paviljona, Dol
vstop prost

Poletni glasbeni paviljoni 2022
Zvezdana novaković, vokal, harfa, elektronika, 
kompozicije
erbergova paviljona, Dol
vstop prost

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Avgust 2022
Številka 8/2022

Pletenice so informativno glasilo Občine Dol pri 
Ljubljani. Izhaja enkrat mesečno in ga brezplačno prejme 

vsako gospodinjstvo v občini. 
Naslednja številka izide 15. septembra 2022. Prispevke 

za objavo pošljite na elektronski naslov pletenice@dol.si. 
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 1. september 2022.

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
Barbara Jurič

Uredniški odbor
Aleksandra Resman

Katja Kralj
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), zaradi omejenega 

prostora ne bodo objavljena. Navodila za oddajo 
prispevkov in pisem bralcev ter cenik oglasnega 
prostora najdete na spletni strani www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

Jure Tori in Nika Zore

Zvita feltna

Katja Šulc

Zvezdana Novakovič
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avgust je mesec, ko nam je vsem zelo vroče, le-
tošnji začetek avgusta pa je bil še posebej 
vroč. Dovolite mi, da se najprej v svojem ime-
nu in imenu vseh sokrajanov, zahvalim vsem 

slovenskim gasilcem za nesebično pomoč pri omeje-
vanju katastrofalnega požara, ki je skoraj mesec dni 
divjal na Krasu in v nekaterih drugih krajih. Poklon 
gre tudi našim gasilcem, ki dnevno tvegajo življenje in 
skrbijo za požarno varnost v naši občini. Kako po-
membna je njihova vloga, se verjetno preredko re-
snično zavemo. Njihov prispevek je bil velik tudi v ča-
su požara na Krasu, v osmih izmenah so od 18. 7. do 
31. 7. v skladu z gasilskim regijskim načrtom Ljubljana 
I, sodelovali na različnih požarnih sektorjih. Najprej je 
bilo vpoklicano PGD Dolsko s svojim novim gasil-
skim vozilom s cisterno. To in podobna vozila s skoraj 
8 kubičnimi metri vode so se na nedostopnih krajih 
Krasa pokazala kot prvi in edini odgovor na nekon-
trolirano divjanje požara. Če smo pred dobrimi dvemi 
leti bili v dvomu o smoternosti zamenjave tega vozila, 
se je sedaj pokazalo, da je bila to nujna in prepotreb-
na nabava. Še več. V skoraj trimesečni suši se je to vo-
zilo izkazalo kot garancija za normalno oskrbo vode v 
višje ležečih krajih naše občine, kjer je še vedno v 
uporabi vaški vodovod, izviri pa so se v tem času v ce-
loti presušili. Več kot 40-krat so napolnili rezervoarje 
na Vrhu, Zagorici, Križevski vasi in Podgori, vodo so 
pripeljali tudi marsikateremu kmetu, ker mu je je za-
manjkalo za dnevno oskrbo živine z vodo. Hvala vam, 
vedno ste nam bili v ponos, z vami smo bolj mirni in 
varni. Da je gasilstvo v naši občini vzorno organizira-
no, potrjuje tudi jubilej PGD Dol, ki v letošnjem letu 
praznuje častitljivi jubilej 130 let neprekinjenega delo-
vanja. Čestitke ob jubileju, 27. 8. se vam na slovesnosti 
poklonimo in zahvalimo za vaše požrtvovalno delo. 
Hvala vam gasilci, vi ste naši junaki!
Čas počitnic je tudi čas razposajenega druženja in 
organiziranega počitniškega varstva. Tudi to leto je 
občinski svet v proračunu namenil za sofinaciranje 
dnevnega varstva 5 evrov dnevno na posameznega 
otroka. Na razpis se je uspešno prijavilo 5 različnih 
izvajalcev programa. 
Da je čas počitnic najbolj primeren čas za rekon-
strukcijo in gradnjo najbolj obremenjene  infra-
strukture, ste že tudi sami opazili. Trenutno se 
uspešno izvaja novogradnja kanalizacije v Dolu in 

Vidmu, v Dolskem poteka nujna zamenjava vodo-
vodnega omrežja s sočasno širitvijo ceste. Najbolj 
razveseljiv pa je pogled na novo nastajajoče prosto-
re splošne ambulante in zaključna dela na Rajhovi 
domačiji, kamor se seli občinska uprava. 
Vse novosti pa ne prinašajo samo nasmehov in odo-
bravanja, čemur smo bili priča ob začetku meseca, ko 
je skupina občanov v okviru Civilne iniciative želela 
bolj natančna pojasnila glede izgradnje poslovne co-
ne v Dolskem. Predstavljena jim je bila celotna krono-
logija umeščanja, predstavnik trenutnega lastnika 
podjetja Trgograd pa jim je bolj natančno pojasnil, kaj 
bodo na tem območju gradili in česa ne. Osnova za 
umeščanje v prostor je še vedno sprejeti odlok iz leta 
2008, ki določa pogoje gradnje in skrbi za izvajanje 
okoljskih omejitev. Izgradnje smetišča se v tem odlo-
ku zagotovo ne predvideva in ga tudi ne bo. Ena od 
osnovnih nalog župana, občinske uprave in svetnikov 
je zagotavljati ustrezne površine za izvajanje javnega 
servisa. V naslednjih dneh bomo sklicali sestanek z 
vsemi vaškimi odbori in preučili druge možnosti za 
umeščanje začasnega zbirnega centra. Pri tem pa me 
še vedno bega misel, da televizor, hladilnik, omarica, 
vrata in gume, ki smo jih še do včeraj negovali in hra-
nili v svojem domu, ni možno zbirati na za to ureje-
nem prostoru, s katerega podjetje Snaga enkrat te-
densko te ustrezno zbrane predmete odvaža na smeti-
šče na Cesti dveh cesarjev.
Kot ste že lahko opazili v preteklih letih, je bilo kar ne-
kaj težkih finančnih in infrastrukturnih nalog uspe-
šno rešenih, naloge rešujemo tudi v tem trenutku in 
veliko smo jih pripravili tudi za reševanje v prihodno-
sti. Kot boste lahko prebrali v nadaljevanju, smo pri-
pravili obvestilo predsednice državnega zbora o pri-
četku aktivnosti za prihajajoče lokalne volitve. To bo 
čas, ko bomo pogledali nazaj, s čim smo se soočali in 
kako dobre so bile naše odločitve. Trenutno sem z 
delom sodelavcev iz občinske uprave zelo zadovo-
ljen, s svetniki se v veliki večini strinjamo, da so pro-
jekti pravilno izbrani, kar mi vliva upanje za še boljše 
nadaljnje delo. Veliko ljudi me je vprašalo, ali bom z 
delom še nadaljeval, v tem trenutku je moj odgovor 
Da. Želim si, da trud preteklih let in cilji, postavljeni za 
naslednji mandat, ne bi bili izničeni, ker danes s to 
ekipo znamo in zmoremo – več.  
 Vaš župan Željko Savič

Spoštovane 
sokrajanke 
in sokrajani,

iZ županOve piSarne



4

nOvice iZ OBčinSke STavBe

V juliju je izvajalec Marko Merela s.p. 
izvedel dela za razširitev ceste, ki poteka 
od Laz do nivojskega prehoda čez 
železniško progo. Dela so se izvedla 
v okviru participativnega proračuna. V 
okviru projekta se je izvedlo kompletno 
odvodnjavanje, drenaža po celotni dolžini 
in odvod vode, ki po jarkih prihaja s hriba 
ob večjih deževjih in asfaltiranje. Celotna 
dolžina rekonstrukcije znaša približno 
osemdeset metrov.    • Občinska uprava

V Križevski vasi smo na mestu starega, do-
trajanega in nevarnega za uporabo, zgradili 
otroško igrišče z novimi igrali. Z gradbenimi 
in montažnimi deli smo že zaključili. To bo to 
prostor, kjer bodo lahko prebivalci tamkajšn-
jih vasi, predvsem pa najmlajši, našli možnost 
za preživljanje prostega časa in druženje v 
prijetnem okolju. Dela je izvedlo podjetje 
Imex trade d.o.o., skupna vrednost del znaša 
cca 22.000,00 EUR z DDV.  
 • Občinska uprava

Razširitev ceste ob nivojskem železniškem prehodu Laze

Izvedba otroškega 
igrišča Križevska vas

Foto natečaj Vodovje
Spoštovani fotografski ustvarjalci!
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Predsednica državnega zbora, Urška Klakočar Zupančič, je v juliju 
razpisala redne lokalne volitve, ki bodo potekale 20. novembra. 
Volitve županov se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete. 
Prvi krog lokalnih volitev bo tako potekal 20. 11. 2022, morebitni 
drugi krog pa dva tedna kasneje, torej 4. 12. 2022. Za izvedbo 
lokalnih volitev je zadolžena občinska volilna komisija. Volilna opravila 
bodo začela teči 5. septembra, od takrat naprej pa bo že mogoče 
vlagati kandidature. V primeru vprašanj povezanih z lokalnimi volit-
vami nam lahko pišete na e-pošto: lokalne.volitve@dol.si ali pa nas 
pokličete na splošni telefon Občine 01/530 32 40.   
 • Občinska volilna komisija Občine Dol pri Ljubljani

Obveščamo vas, da bo Krajevni urad Dol pri 
Ljubljani v času poletnih počitnic zaprt in sicer 
do 3. 10. 2022. Stranke lahko vse zadeve ure-
jajo na Upravni enoti Ljubljana, Tobačna ulica 
5, Krajevnemu uradu Medvode ali na Linhartovi 
cesti 13 (zgolj storitve: osebna izkaznica, potni 
list, zamenjava vozniškega dovoljenja) v času 
uradnih ur. Stranke se lahko za obisk naročijo 
na tel. št.: 01 828 16 90 ali e-naslovu: naro-
canje.uelj@gov.si. • Občinska uprava

Lokalne volitve 2022
Delovanje 

Krajevnega urada 
Dol pri Ljubljani

Foto natečaj Vodovje
Spoštovani fotografski ustvarjalci!

Lani oktobra je Občina Dol pri Ljubljani objavila razpisno 
dokumentacijo za fotografski natečaj Vodovje. Ugotovili smo, 
da je rok za prijavo zelo kratek – v zgolj dobrem mesecu dni 
namreč v objektiv ni mogoče ujeti vseh letnih časov, zato smo 
se odločili, da fotografski natečaj podaljšamo do 30. 
septembra 2022 in izbrane fotografije uporabimo v koledarju 
za leto 2023. Pravila in pogoji za sodelovanje na fotografskem 
natečaju ostajajo nespremenjeni, določena je le nova 
časovnica. 

Trajanje natečaja:  
8. 10. 2021–30. 09. 2022
Izbor fotografij:   
do 20. 10. 2022
Obvestilo o izboru:  
do 20. 10. 2022
Ureditev dokumentacije za 
izplačilo avtorskega honorarja: 
do 30. 11. 2022
Rok za izplačilo avtorskih 
honorarjev: 
30 dni od podpisa pogodbe

Na natečaju bo izbranih 13 
najboljših fotografij, ki bodo 
nagrajene s simboličnim 
avtorskim honorarjem 
(50 EUR bruto za fotografijo). 
V ocenjevanje bodo sprejeta 
samo dela, ki bodo/so nastala 
na območju občine Dol pri 
Ljubljani in bodo prikazovala 

različne oblike vodovja občine Dol pri Ljubljani (potoki, reke, 
vodni izviri …). Vsak avtor lahko pošlje eno prijavnico z največ 
25 fotografijami. 
Zavedamo se, kako pomembno je spodbujanje ustvarjalne 
žilice, pa naj gre za profesionalno ali zgolj ljubiteljsko 
umetnost. Naj vas ob tem še enkrat vljudno povabimo k 
sodelovanju. Več informacij dobite na www.dol.si/sl/
publications/fotografski-natecaj-vodovje.html . 
 •Občinska uprava
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V okviru LAS projektov Park ži-
vljenja in Čebelja pravljica 
povezuje, sofinanciranih iz 
EKSRP sklada, bo Občina 

Dol pri Ljubljani od oktobra dalje or-
ganizirala vrsto predavanj, izobraže-
valnih delavnic in tematskih sejmov. 
Vse aktivnosti bodo za občane brez-
plačne. 
V sklopu omenjenih projektov smo 

že adaptirali podporni objekt na 
Rajhovi domačiji, kjer je poleg ureje-
nih sanitarij prostor z letno kuhinjo, 
ki bo ključen za izvajanje delavnic. 
Jeseni bo urejen tudi prostor pred 
objektom, ki bo primeren za izvedbo 
sejmov in manjših prireditev. S pro-
jektom Park življenja želimo obuditi 
tradicionalno znanje o zeliščarstvu in 
sadjarstvu ter te vsebine spremeniti v 
razvojno priložnost. Spomladi bomo 
na Rajhovi domačiji zasadili zeliščni 
vrt in posadili nekaj avtohtonih me-
denih vrst sadnega drevja. Projekt 
Čebelja pravljica povezuje poleg no-
vega čebelnjaka spomladi prinaša 

medeni sejem, prikaz dela v čebelnja-
ku ter čebelarske delavnice za naj-
mlajše. 
Z izvedbami predavanj in delavnic že-
limo revitalizirati staro mestno jedro 
Dola pri Ljubljani in tako poskrbeti, 
da bo vaško jedro na Rajhovi domači-
ji postala točka druženja, povezova-
nja in dobre volje med vsemi občani. 
Nova znanja bodo udeležencem 
omogočila prepoznavanje veščin zeli-
ščarstva, sadjarstva in čebelarstva kot 
vrednoto, ki je potrebna za življenje 
in delo na vasi.
Število udeležencev na predavanjih 
in delavnicah je omejeno, zato se je 

Letošnja misijonska nedelja 
je bila za našo župnijo 
načrtovana zelo slovesno. 

Jeseni prihajajo brezplačne 
zeliščarske, sadjarske in medene 

aktivnosti za vse generacije
Razstava in degustacija 
starih in novih sort jabolk 
(fotografija: Jan Bizjak).
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potrebno predhodno prijaviti. 
Svetujemo vam, da svoje mesto rezer-
virate že sedaj. Na e-naslov klemen.
runtas@dol.si ali tel. št. 01 530 32 40 
nam sporočite vaš ime in priimek, ka-
tere delavnice/predavanja vas zani-
majo, kraj bivanja ter vaš kontakt (ele-
ktronski naslov), da vas lahko na pri-
hajajočo aktivnost prijazno opomni-
mo oz. vam sporočimo, če bodo ka-
kšne terminske ali lokacijske spre-
membe.
V nadaljevanju vam na kratko pred-
stavljamo vsebine in termine za pri-
hajajoče aktivnosti, predvidena loka-
cija za vse aktivnosti je posestvo 
Rajhove domačije v centru Dola pri 
Ljubljani.

PREDAVANJE: 
Pridelajmo si zdravo in okusno 
sadje na domačem vrtu
Kdaj: sreda, 12. 10. 2022, ob 17. uri
Predavatelj: dr. Jan Bizjak, uni. dipl. 
inž. agr.
Na predavanju bo predstavljeno, na 
kaj vse moramo biti pozorni pri za-
snovi, zasaditvi ter kasnejšemu vzdr-
ževanju sadnega drevja in jagodičevja 
v obhišnem vrtu oziroma travniškem 
sadovnjaku. Kje kupiti sadike, kako 
jih posaditi, katere sorte izbrati, koli-
ko in s čim jih gnojiti ter kako se izo-
gnit škodljivcem in boleznim, bodo 
glavne tematike uvodnega sadjarske-
ga predavanja.

SREČANJE ČEBELARJEV 
ČD DOLSKO
Kdaj: sobota, 15. 10. 2022
Čebelarsko društvo Dolsko vabi vse 
člane in občane na vsakoletno sreča-
nje. V okviru dogodka si boste lahko 
ogledali čebelnjak na Rajhovi doma-
čiji, se udeležili strokovnega predava-
nja, poskusili različne vrtce medu, za 
najmlajše pa bodo pripravili praktič-
ne delavnice.

DELAVNICA: Otroška čajanka
Kdaj: sreda, 26. 2. 2022, ob 17. uri
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdra-
vilnih rastlin
Otroška čajanka je delavnica, ki je v 
prvi vrsti namenjena najmlajšim. 
Otroci bodo preko interaktivne de-
lavnice spoznali zelišča, ki pomagajo 
pri raznih tegobah. Zelišča bodo lah-
ko poskusili v obliki napitkov, čajev 
in okusnih namazov!

SADJARSKI SEJEM in 
RAZSTAVA JABOLK 
Kdaj: sobota, 5. 11. 2022, 
od 10. do 13. ure
Na sejmu se bodo predstavili lokalni 
in okoliški ponudniki prehranskih 
pridelkov in obrtniških izdelkov. Ob 
10. uri ste vabljeni na posebno delav-
nico »Prepoznavanje in degustacija 
starih in novih na škrlup odpornih 
sort jabolk«. Jabolko je kralj sadežev, 
saj pri nobeni sadni vrsti ne boste na-
šli tako široke palete okusov in arom 
na eni ter tako obsežne uporabnosti 
na drugi strani. Okus sadeža poleg 
občutljivosti in odpornosti sorte 
predstavlja najpomembnejši dejavnik 
pri izboru oziroma nakupu sadik sa-
dnih dreves, ki jih vključimo v svoj sa-
dni vrt. Vabljeni na zanimivo in oku-
sno vodeno razstavo pod vodstvom 
dr. Jana Bizjaka, na kateri boste s po-
močjo degustacije jabolk lažje obliko-
vali seznam sadik zaželenih jablan na 
vašem vrtu oziroma sadovnjaku.

PREDAVANJE: 
Stare sorte travniških sadovnja-
kov – zapuščina preteklosti, bo-
gastvo prihodnosti
Kdaj: sreda, 23. 11. 2022, ob 17. uri
Predavatelj: dr. Jan Bizjak, uni. 
dipl. inž. agr.
Zlata parmena, carjevič, gorenjska vo-
ščenka, jonatan, krivopecelj in ko-
smač so le nekatere izmed starih sort 
jablan v travniških sadovnjakih. Kdaj 
jih obiramo in do kdaj jih lahko skla-
diščimo, katere so njihove dobre in 
katere malo manj dobre lastnosti ter 
kje lahko kupimo sadike posameznih 
sort so le nekatere od tematik, ki se 
jih bo predavatelj dotaknil na preda-

vanju, marsikatero od okusnih starih 
sort jabolk pa boste lahko tudi po-
skusili.

DELAVNICA: Miklavževi piškoti
Kdaj: sreda, 30. 11. 2022, ob 17. uri
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdra-
vilnih rastlin
Delavnica peke prazničnega peciva je 
namenjena najmlajšim. Preizkusili se 
bodo v peki Miklavževih piškotov in 
drugih praznično obarvanih prigriz-
kov. Kot pekovski pomočniki ste na 
delavnico vabljeni tudi starši, stari 
starši ali skrbniki.  

DELAVNICA z degustacijo: 
Skrivnostne moči zdravilnih zeli
Kdaj: sreda, 18. 1. 2023, ob 17. uri
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdra-
vilnih rastlin
Delavnica je namenjena prikazu in degu-
staciji uporabe zelišč v praksi. Ob prije-
tnem vzdušju boste lahko spoznali skriv-
nostne moči izbranih zdravilnih zeli in so-
delovali pri pripravi različnih zeliščarskih 
zvarkov, zeliščnega masla in okušali različ-
ne vrste zeliščnih soli. 

PREDAVANJE: Pravilna rez sa-
dnih rastlin za zdrav in obilen 
pridelek
Kdaj: sreda, 25. 1. 2023, ob 17. uri
Predavatelj: dr. Jan Bizjak, uni. dipl. 
inž. agr.
Rez poleg pravilnega gnojenja predstavlja 
najpomembnejši ukrep za zdravje rastlin in 
njihovih sadežev. Na predavanju bo s po-
močjo nazornega slikovnega gradiva pri-
kazana vzgojna, vzdrževalna in pomlajeval-
na rez široke palete sadnih rastlin in jago-
dičevja. Predstavljeno bo, kako lahko tudi 
drevesa, ki so bila mnoga leta napačno 

Praktični prikaz vzgojne, vzdrževalne in pomlajevalne rezi sadnih rastlin (fotografija: Jan Bizjak).
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negovana, zopet spravimo v rodnost in 
ponovno ravnovesje in ga dolgoročno 
ohraniti. Predavanje predstavlja teoretični 
uvod za delavnico praktičnega prikaza re-
zi, kjer boste ukrepe lahko spoznali tudi v 
praksi.

PREDAVANJE: Za vsako bolezen 
rož'ca raste
Kdaj: sreda, 15. 2. 2023, ob 17. uri
Predavateljica: Jožica Bajc Pivec, 
Domačija Pivec
Včasih so ljudje zdravilne rastline bolje 
poznali in jih uporabljali v več namenov. 
Danes si z njimi krepimo in ohranjamo 
zdravje, njihove skrite moči pa so utonile 
v pozabo. Veliko uporabnih možnosti in 
delček skritih moči zdravilnih rastlin boste 
udeleženci lahko spoznali na predavanju.

DELAVNICA: Praktični prikaz 
vzgojne, vzdrževalne in pomlaje-
valne rezi sadnih rastlin
Predviden termin: sobota, 
18. 2. 2023, ob 10. uri
Izvajalec: dr. Jan Bizjak, uni. dipl. 
inž. agr.
V okviru delavnice bo na posameznih dre-
vesih v sadovnjaku  prikazana vzgojna rez 
mladih, vzdrževalna rez odraslih in pomla-
jevalna rez slabše vitalnih oziroma starika-
vih dreves za široko paleto sadnih dreves 
in jagodičevja. Opozorjeni boste na naj-
pogostejše napake, ki jih vrtičkarji delajo 

pri rezu dreves, s čimer porušijo njihovo 
ravnovesje in padejo v začarani krog buj-
ne rasti in premajhne rodnosti, iz katere v 
kasnejših letih ne najdejo več izhoda. 
Prikazano bo, kako lahko ravnovesje zo-
pet vzpostavimo in ga v prihodnjih letih tu-
di uspešno ohranjamo.

DELAVNICA: Iz korenin raste-
mo
Predviden termin: sreda, 
5. 4. 2023, ob 18. uri
Izvajalka: Jožica Bajc Pivec, 
Domačija Pivec
S pomočjo priznane zeliščarske bomo na 
delavnici zasadili nov zeliščni vrt. V visoke 
grede na Rajhovi domačiji bomo zasadili 
300 sadik 30 različnih zelišč. Na delavni-
ci se boste v teoriji in praksi spoznali s 
pridelavo zelišč na prostem, z uporabo 
orodja in se v praksi naučili pravilno zasa-
diti zelišča. 

PREDAVANJE: Zelišča iz zeli-
ščarkine košare
Kdaj: sreda, 19. 4. 2023, ob 18. uri
Predavateljica: Jožica Bajc Pivec, 
Domačija Pivec
V aprilu lahko v naravi že najdemo številne 
zdravilne rastline. Zeliščarka jih bo nabra-
la v svojo košaro in vam njihovo uporabo 
predstavila ob interaktivnem predavanju. 
Zelišča boste lahko otipali, povonjali, ka-
kšno pa tudi okusili.

MEDENI SEJEM, OTVORITEV 
ČEBELNJAKA
Kdaj: sobota, 21. 4. 2023, od 10. do 
13. ure
Na sejmu se bodo predstavili lokalni in 
okoliški ponudniki medenih pridelkov in 
izdelkov. V okviru sejma bodo v sodelova-
nju s Čebelarsko zvezo Slovenije in 
Čebelarskim društvom Dolsko organizira-
ne delavnice za otroke in predavanje o 
pomenu čebele ter čebelarstva za priho-
dnost.

ZELIŠČARSKI SEJEM 
Kdaj: sobota, 13. 5. 2023, 
od 10. do 13. ure
Na sejmu se bodo predstavili lokalni in 
okoliški ponudniki zeliščnih pridelkov in 
izdelkov. V okviru sejma bo organizirana 
delavnica »Pridi na čaj« pod vodstvom ze-
liščarke Jožice Bajc Pivec. Na delavnici 
boste udeleženci spoznali in okusili čajne 
mešanice za pomoč pri različnih zdra-
vstvenih težavah. •Občinska uprava

V primeru slabega vremena 
bodo delavnice, ki so 

predvidene na prostem, 
izvedene teden dni kasneje, o 
čemer vas bomo obvestili na 

občinski spletni strani, 
prijavljeni pa boste o spremembi 
obveščeni po elektronski pošti.

Na delavnicah zeliščarke 
Jožice Bajc Pivec lahko 

spoznavate nabiranje 
divje rastočih zelišč, 

pripravo različnih tinktur 
in mazil v domači kuhinji 
(fotografija Razvojni cen-

ter Srca Slovenije).
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1. VPRAŠANJE
V vrtcu v Šentjakobu v enoti Sonček 
je letos nastala nova skupina v prvi 
starostni skupini, ki je skoraj v celoti 
sestavljena iz otrok iz Dola. To 
pomeni, da bomo starši plačevali 
veliko večji znesek za vrtec, kot pa bi 
ga, če bi naši otroci lahko vrtec 
obiskovali v Dolu. V prvem krogu 
smo bili vsi zavrnjeni, v drugem pa 
smo dobili enoto v Dolskem, ki pa 
seveda večini staršev ne ustreza, saj 
je v nasprotni smeri vožnje. Večina 
služb je seveda v smeri Ljubljane, ne 
Litije.  Čemu se torej širi enota vrtca v 
Dolskem glede na to, da bi večina 
staršev svoje otroke rada vpisala v 
enoto v Dolu? In zakaj se pri 
dodelitvi enote ne upošteva lokacija 
stalnega prebivališča otroka? 
Verjamem, da je staršem iz smeri 
Litije veliko lažje odložiti otroke na 
poti, kot nam, ki živimo poleg enote v 
Dolu, otroke pa bi morali dnevno 
voziti v nasprotno smer in izgubljali 
dragocen čas v prometu in seveda 
nafto, katere cena je vsak dan višja. 
Odgovor vrtca, da tudi v Ljubljani ne 
bi dobili želene enote, ni resničen, saj 
se tam veliko bolj prilagodijo staršem 
in res potrudijo, da otroka vpišejo v 
želeno enoto. Zakaj Občina ne 
ukrepa in poveča enoto v Dolu? 
Glede na to, da je v občini vedno več 
novogradenj, kamor se priseljujejo 
mlade družine, bo pritisk na vrtec 
vsako leto večji. Za odgovor se vam 
že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

O: Pri sprejemu otrok v vrtec 
komisija dosledno upošteva Pravilnik 
o sprejemu otrok v vrtec (12. člen, 4. 
odstavek): »Komisija oblikuje skupni 
prednostni vrstni red za vse enote 
vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani. Starši lahko izbirajo enoto 
vrtca glede na želje in potrebe. Ko v 
posamezni enoti ni več prostih mest, 
se staršem po prednostnem vrstnem 
redu ponudi mesto v drugi enoti 

vrtca. Kolikor starši ne podpišejo 
pogodbe za ponujeno enoto vrtca, se 
smatra, da so od pogodbe odstopili, in 
se jih črta iz prednostnega vrstnega 
reda.«

Skupine za posamezno šolsko leto 
se oblikujejo na podlagi prostih mest 
in normativov, ki jih določa Zakon o 
vrtcih. V I. starostni skupini je lahko 
največ 12 otrok (oz. + 2, če Občina 
zaradi pomanjkanja prostih mest tako 
odloči). Ker je takšen sklep sprejela, v 
vrtcu pri OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani, že dolga leta upoštevamo 
povišan normativ, tako v I. (1–2 leti), 
kot v II. starostni skupini (3–6 let).   

S 1. 9. smo v Dolu oblikovali dva 
oddelka I. starostne skupine, enega v 
enoti Dol in drugega v oddelku, ki 
deluje v župnišču. V oba oddelka so 
vključeni otroci iz okolice Dola. V 
vsakem je en otrok, ki ni iz okolice 
Dola, vendar ima v obeh primerih 
družina že enega otroka vključenega 
v naš vrtec, s čemer so pridobili višje 
število točk. V kolikor starši naknadno 
odpovejo vključitev otroka v vrtec, se 
po vrstnem redu ponudi prosto mesto 
staršem, katerih otrok ni bil sprejet v 
želeno enoto, najkasneje pa naslednje 
šolsko leto.  

Vrtec Dol
O: Gradnja dodatnih oddelkov vrtca 

na Vidmu je problematična z vidika 
poplavne varnosti, saj zemljišča na tej 
lokaciji spadajo v poplavno območje. 
Gradbeno dovoljenje bi bilo, za 
razliko v Dolskem, težko pridobiti. 
Nadalje je prometna obremenjenost 
na Vidmu zaradi vrtca in šole 
prevelika. V jutranjih konicah pogosto 
nastaja prometni kaos, ki ne služi 
nikomur. V Dolskem, Senožetih in 
okolici je po drugi strani mnogo 
mladih družin, ki so primorane otroke 
voziti na Videm oziroma ostale 
dislocirane enote, čeprav bi jim bilo 
ljubše otroke oddati v Dolskem. Z 
gradnjo dodatnih enot šole in vrtca v 

Dolskem bi tako razbremenili matico 
na Vidmu v vseh pogledih. 

 Občinska uprava 

2. VPRAŠANJE
Fotografija kupa smeti okoli 
kontejnerjev je nastala pri graščini v 
Dolu. Je to morda ogledalo 
krajanom?

O: Na Občini smo zahtevo, da se 
ekološki otok uredi in prestavi na 
drugo lokacijo, posredovali javnemu 
podjetju VO-KA SNAGA, ki pa zaradi 
poletnih dopustov nesnage ni 
nemudoma pospravil. Smeti so sedaj 
počiščene, ekološki otok je odstranjen 
in prestavljen na razširjeni ekološki 
otok v Kamnici. Občinska uprava

V nadaljevanju preberite odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov. Če se 
tudi vam porodi kakšno vprašanje, povezano z našo občino, ne odlašajte, pošljite nam ga 
na elektronski naslov pletenice@dol.si ali po pošti: Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

O vrtcu in smeteh

9
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Župan Željko Savič je predsta-
vil kronologijo dogajanja, ki 
zadeva prostorsko umešča-
nje PC Dolsko. Občina Dol 

pri Ljubljani (občinski svet) je v letu 
2008 sprejela Občinski podrobni pro-
storski načrt (OPPN) za gradnjo PC 
Dolsko. Takratni investitor, podjetje 
Energoplan, je zgradil do 80 % komu-
nalne infrastrukture, nato je podjetje 

zaradi gospodarske krize zapadlo v 
finančne težave in posledično v pri-
silno poravnavo. V okviru dokončane 
infrastrukture je bil zgrajen rondo na 
državni cesti pri naselju Petelinje, do-
vozna cesta do poslovne cone in ne-
kaj ostale lokalne komunalne infra-
strukture (javna razsvetljava, meteor-
na kanalizacija, pločnik). 
Že v preteklem mandatu je župan 

Janez Tekavc želel spremeniti na-
membnost območja, in sicer iz po-
slovne v stanovanjsko, vendar je ta-
kratni lastnik Energoplan tej nameri 
odločno nasprotoval, saj je bilo skla-
dno s programom opremljanja v ob-
močje investiranih 3.500.000,00 (tri in 
pol milijonov evrov) EUR, zato bi ob-
čina s spremembo namembnosti la-
stnika oškodovala. Kasneje je zemlji-
šče prešlo v last Družbe za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB), ki je prav 
tako vztrajala pri ohranjanju statusa 
zemljišča. DUTB je nato v okviru jav-
nega zbiranja ponudb zemljišče pro-
dala podjetju Trgograd. V okviru no-
vo sprejetega OPN Občina namemb-
nosti zemljišča ni spreminjala, zato 
omejitve gradnje iz leta  2008 ostajajo 
in jih bo dolžan spoštovati sleherni 
investitor.
Občina se je z novim lastnikom de-
jansko začela pogovarjati o možnosti 
odkupa dela zemljišča znotraj PC 
Dolsko, ki bi bil lahko namenjen za-
časnemu zbirnemu centru (name-
njen zbiranju ločenih frakcij odpad-

V četrtek, 28. 7. 2022, ob 19. uri je v Kulturnem domu 
Dolsko potekal sestanek med predstavniki Občine Dol 
pri Ljubljani in Civilne iniciative Občine Dol pri Ljubljani. 
Glavni predmet razprave je bila gradnja poslovne cone 
v Dolskem (PC Dolsko). Podpisniki civilne iniciative 
so izrazili skrb zaradi predvidene uzurpacije prostora 
in bojazni, da se bodo na lokaciji bodoče PC Dolsko 
umeščeni objekti, ki bodo ekološko neustrezni. Poleg 
tega so izrazili skrb, da bi Občina znotraj cone postavila 
odlagališče odpadkov, s čimer bi v poslovno cono 
umestila dejavnost, ki tam prvotno ni bila predvidena.

Sestanek s Civilno iniciativo 
Občine Dol pri Ljubljani
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kov, kot so: papir, karton in embalaža 
iz papirja in kartona, steklo in stekle-
na embalaža, plastika in plastična 
embalaža, lesena in kovinska embala-
ža, mešana in sestavljena embalaža, 
oblačila, tekstil ipd.), ki ga naša obči-
na še vedno nima. Občina je bila za-
radi nasmetenih ekoloških otokov po 
naseljih primorana najti začasno reši-
tev v razširjenem ekološkem otoku v 
Kamnici. V naslednjem letu bo mora-
la Občina prostor v Kamnici izprazni-
ti, saj je predvidena gradnja doma za 
starejše občane, za kar je zemljišče 
tudi predvideno.
Navkljub nekaterim različnim stali-
ščem se je sestanek končal v spravlji-
vih tonih. Občina bo v kratkem pri 
predstavnikih vaških odborov preve-
rila, ali morda obstaja kakšna druga, 
rezervna lokacija za postavitev zača-
snega zbirnega centra, ki ga občina 
nujno potrebuje. Zbirni center bi mo-
rala imeti vsaka občina, ki ima več 
kot 3.000 prebivalcev. Smo namreč 
edina primestna občina, ki tega 
objekta še nima.  •Občinska uprava

PETER KOVIČ
»Zahvaljujem se vsem zbranim, 
županu, vsem z Občine in 
vsem, ki so se podpisali pod 
iniciativo. Lahko smo povedali 
svoje mnenje in po koroni vsaj 
prišli vsi skupaj. Vsak, ki je imel 
mnenje, ga je lahko povedal. 
Kaj bo pa naprej, bomo pa 
videli.« 

DIJANA ŠTRAUS SVETLIK
»Glede na to, da se v tej vasi 
oziroma občini že veliko let 
govori o raznoraznih mogočih 
stvareh, od industrijske cone, 
poslovne cone, obrtne cone, 
zdaj navsezadnje tudi o 
smetišču, smo želeli le vedeti, 
kaj je tisto, na čemer se res 
gradi in kaj je tisto, kar se res 
dogaja. Zaenkrat smo dobili 
zelo zadovoljive odgovore tako 
za nazaj o vsej kalvariji in o 
vsem, na kar smo opozarjali. 
Kar smo novega izvedeli, pa je, 
kakšne so pravzaprav bile dane 
omejitve že davno tega, in upam, 
da  smo se uspeli dogovoriti, da 
bomo našli skupno rešitev za 
naprej, za odpadke.«

Izjavo je podala tudi 
podžupanja, Nika 
Rovšek:

NIKA ROVŠEK
»Pogosto se, kadar v prostor 
prihaja nekaj novega, med ljudmi 
pojavi skrb in nezaupljivost. 
Prebivalci Dolskega so imeli z  
območjem industrijske cone in 
odlaganjem odpadkov že več 
neprijetnih izkušenj. Zato je 
pomembno, da se ob pojavu 
dvomov in vprašanj, te v največji 
meri poizkusi razrešiti.«  
 •Nina Keder

Civilna iniciativa občine Dol pri Ljubljani je zbrala 79 
podpisnikov, prvopodpisani Peter Kovič iz Dolskega in 
drugopodpisana Dijana Štraus Svetlik iz Dolskega sta po 
srečanju povedala:

PoJASNilo
V prejšnji številki je prišlo do napačne navedbe avtorja članka na strani 6, z naslovom 

Sprejet občinski prostorski načrt. Avtorica članka je podžupanja Nika Rovšek.
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu, Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani in 
Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 občina Dol pri Ljubljani objavlja 

1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Občina Dol pri Ljubljani vabi vse upravičence, da v skladu s to 
objavljeno razpisno dokumentacijo oddajo svojo vlogo za do-
delitev pomoči za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu v občini Dol pri 
Ljubljani za leto 2022. 

2. PREDMET RAZPISA in VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v 
obliki dotacije in subvencioniranih storitev za ukrepe ohranja-
nja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol 
pri Ljubljani za leto 2022 po shemi pomoči de minimis v skla-
du z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
Sredstva predmetnega razpisa v višini 10.000,00 EUR so zagoto-
vljena v proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 na 
proračunski postavki 40020 (Kmetijstvo). Sredstva v proračunu 
so omejena.

3. NAMEN PORABE SREDSTEV 
Sredstva so razpisana za pomoč za naložbe v predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji - de minimis (UKREP 3 po 18. členu 
Pravilnika).
Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska gospodarstva, 
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo 
s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi 
(imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji) in katerih 
naložba se izvaja na območju Občine Dol pri Ljubljani.
Upravičeni stroški:
stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in tr-
ženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;
nakup opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov na kmetijah ter za nekmetijske dejavno-
sti;
nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, av-
torskih pravic in blagovnih znamk;
splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe (stroški izde-
lave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetij-
ske dejavnosti na kmetiji).
Pomoč se ne dodeli za obratna sredstva, za stroške povezane z 
zakupnimi pogodbami, za naložbe v zvezi s proizvodnjo bio-
goriv na osnovi hrane, za naložbe za skladnost z veljavnimi 
standardi EU in ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omeji-
tev, določenih v Uredbi 1308/2013/EU, tudi kadar se take pre-
povedi ali omejitve nanašajo le na podporo EU, določeno v na-
vedeni uredbi.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov (neto vrednosti 
naložbe). Skupni znesek pomoči na posameznega nosilca 

kmetijska gospodarstva lahko znaša največ 5.000,00 EUR.

4. DRUGI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Upravičenci do pomoči za ukrepe de minimis ne smejo pričeti 
z izvedbo naložbe pred objavo javnega razpisa. Vlagatelji lahko 
prijavijo naložbo, katero je moč zaključiti najkasneje do vključ-
no 30. 11. 2022. 
Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti ali zakupu oz. 
najemu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin ali naj-
manj 10 čebeljih družin. 
Druga splošna določila in pogoji za upravičence:
pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podat-
ke o upravičencu, podatke o naložbi, časovni potek in predvi-
dene stroške; 
pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema pomoči 
prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega 
pravnega režima (odločba o pravici do sredstev);
po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let 
po izplačilu sredstev;
upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v 
nasprotju z namenom dodelitve sredstev;
državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti namenjena 
za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količi-
nami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo, ne 
sme se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora; ne 
sme biti pogojena s prednostjo uporabe domačega blaga pred 
uporabo uvoženega blaga;
davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek; 
pomoč se ne sme uporabljati za nakup rabljene opreme.
Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so naslovniki neporav-
nanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito 
in nezdružljivo z notranjim trgom, imajo neporavnane zapadle 
obveznosti do občine ali do države, so v prisilni poravnavi, ste-
čaju ali likvidaciji oz. so podjetja v težavah, so za isti namen in 
za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev 
sredstev, že prejeli javna sredstva iz kateregakoli drugega javne-
ga vira (prepoved dvojnega financiranja) in/ali so naložbo ali 
storitev začeli pred objavo javnega razpisa. 
Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev ri-
bištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proi-
zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proi-
zvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadev-
na podjetja dajo na trg, ali če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 

Javni raZpiS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA 

DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI V KMETIJSTVU 2022
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5. NAČIN in POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
Vloge bodo obravnavane v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice 
do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z 
Zakonom o upravnih taksah, ne plačuje.
Odpiranje vlog bo potekalo po iztečenem roku za oddajo 
vlog, odpiranje vlog ne bo javno. 
Vloge prispele na javni razpis bo pregledala Komisija za izved-
bo postopka javnega razpisa. Vloga je popolna, če prijavitelj 
do predpisanega roka za oddajo prijav predloži izpolnjene, la-
stnoročno podpisane dokumente. V primeru nepopolne vlo-
ge bo Komisija pisno pozvala vlagatelja (na  e-poštni naslov), 
da jo dopolni v roku petih (5) delovnih dni. 
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način 
določen v 8. točki besedila javnega razpisa, ki ne bodo vsebo-
vale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo 
javnega razpisa in za posamezen razpisan ukrep in ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge in/ali ki jih bo vložila 
neupravičena oseba. Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpol-
njevale pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa za posa-
mezni ukrep in/ali ki jih strokovna komisija na podlagi meril 
za ocenjevanje in vrednotenje oceni kot neustrezne. 
Na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev, pravočasno 
prispelih popolnih vlog, višine upravičenih sredstev vlagatelja 
(vezane na višino investicije – sofinancira se do 50 % upravi-
čenih stroškov naložbe oz. največ 5.000 EUR) in število dose-
ženih točk vlagatelja bo izračunana osnova nepovratnih sred-
stev upravičencem.
Rezultati razpisa bodo skladno s 10. členom Uredbe o posre-
dovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja javno 
objavljeni na spletni strani občine Dol pri Ljubljani najkasneje 
v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.
Na podlagi končnega predloga razdelitve sredstev s strani 
Komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena ose-
ba odloči o dodelitvi sredstev z odločbo. Odločba postane 
pravnomočna 15. dan od dne njene vročitve upravičencu. V 
odločbi bo navedena višina odobrenega sofinanciranja, dolo-
čen pa bo tudi rok za dokončanje prijavljene naložbe oz. rok 
za oddajo zahtevka za izplačilo. 
Upravičenec lahko po vročeni odločbi v roku 30 dni skladno 
s 55. členom ZKme-1 odstopi od pravice do sredstev. Umik iz-
jave o odstopu od pravice do sredstev ni mogoč. V primeru, 
da upravičenec izjave o odstopu od pravice do sredstev ne 
vloži v predpisanem roku in prijavljene naložbe ne izvede do 
navedenega roka, se slednje šteje kot neizpolnjevanje oz. krši-
tev prevzetih obveznosti in se sankcionira skladno z 20. čle-
nom Pravilnika (upravičenec izgubi pravico do pridobitve 
sredstev za naslednji 2 leti). 
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico do pritožbe v 15 dneh od 
dneva vročitve. Vlagatelj vloži pisno pritožbo na naslov: 
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani s pripisom »JR Dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu 
2022 – PRITOŽBA«. V pritožbi morajo biti natančno opredelje-
ni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. 

6. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 
Merila za dodelitev pomoči so: že prejeta javna sredstva na 
občinskem razpisu v letu 2022, že prejeta javna sredstva na 
drugih razpisih v zadnjih 5-ih letih, starost upravičenca, izo-
brazba upravičenca, status upravičenca, status dejavnosti, 

kmetijski standard in delež lastnih sredstev za izvedbo prija-
vljene naložbe. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti naj-
manj 40 in največ 100 točk. 

7. NAVODILO VLAGATELJEM ZA PRIPRAVO VLOGE
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem predpisanem prijav-
nem obrazcu, vsebovati mora vse zahtevane podatke in prilo-
ge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji in v vlogi. 
Obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani (žigosani) in oddani 
v izvirniku. Vlagatelj s svojim podpisom jamči za pravilnost in 
točnost v vlogi navedenih podatkov. Posamezen upravičenec 
(nosilec KMG) lahko za dodelitev pomoči v tem javnem razpi-
su vloži največ 1 vlogo. V primeru, da vlagatelj odda več različ-
nih vlog, bo upoštevana zadnja pravočasno vložena vloga.

8. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vlagatelji vlogo oddajo v sprejemno pisarno občine ali pošlje-
jo priporočeno po pošti (upošteva se poštni žig) na naslov: 
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani. Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 30. 9. 2022. 
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici z obvezno upora-
bo obrazca OVOJNICA. 

9. ROK IZVEDBE in POROČANJE 
Po zaključku naložbe upravičenci pripravijo končno poročilo 
z ustreznimi dokazili, ki ga skupaj z zahtevkom za izplačilo 
(obrazec ZAHTEVEK) predložijo na občino Dol pri Ljubljani 
najkasneje do 30. 11. 2022. Zahtevek za izplačilo sredstev mo-
ra vsebovati vse zahtevane podatke na obrazcu. K zahtevku za 
izplačilo sredstev mora prejemnik predložiti fotokopije raču-
nov ter dokazila o plačilu priloženih računov. 
Zahtevki upravičencev bodo dokončna osnova za ponovni iz-
račun upravičenih stroškov, s tem pa tudi dokončna osnova za 
izračun višine sofinanciranja prijavljene in zaključene naložbe. 
V kolikor bo vrednost na zahtevku višja od priznane vrednosti 
na odločbi, se upošteva vrednost na odločbi. Stroške, ki jih 
upravičenec ob oddaji vloge ne predvideva oz. ne navaja, so 
pa med izvajanjem naložbe nastali niso upravičeni do sofinan-
ciranja. 
Nepovratna finančna pomoč bo izplačana na podlagi odločbe 
s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne fi-
nančne spodbude in popolnega zahtevka za izplačilo. 
V primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravi-
čenec izgubi pravico do pridobitve sredstev za naslednji 2 leti. 

10. INFORMACIJE O RAZPISU
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, 
obrazec VLOGA 3 z izjavami za prijavo naložbe na javni razpis 
in ostali pomožni obrazci, so vlagateljem na voljo od dneva 
objave javnega razpisa na spletni strani občine (www.dol.si/sl/
content/e-obcina/razpisi-natecaji-javna-narocila-namere.html). 
Zainteresirani upravičenci lahko prejmejo tudi tiskano kopijo 
na sedežu občine Dol pri Ljubljani, in sicer vsak uradni dan v 
času uradnih ur.  •Željko Savič, župan
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V Pletenicah objavljamo SKRAJŠANO VERZIJO 
RAZPISNE DOKUMENTACIJE, cel dokument z vsemi 

obrazci in prilogami je objavljen na spletni strani občine.
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Glede na obsežnost je bil ak-
tiviran državni načrt za veli-
ke požare v naravnem oko-
lju. V reševanje se je vključi-

lo veliko gasilcev (poklicnih in prosto-
voljnih), pripadnikov civilne zaščite, 
Slovenske vojske, policije in drugih 
organizacij. Na prizorišču so bili tudi 
državne enote za varstvo pred neek-
splodiranimi ubojnimi sredstvi ter čla-
ni ekipe za prvo pomoč. Pri gašenju 
iz zraka so pomagali tudi helikopterji 
Slovenske vojske in policije, helikop-
terji iz Italije, Madžarske, letalo 
Canadair s Hrvaške in romunski letali.
Gasilci pod vodstvom GZ Dol-Dolsko 
smo bili v okviru gasilske regije 
Ljubljana I. vpoklicani na pomoč ga-
šenja požara, ki je izbruhnil na Krasu. 
Ob različnih terminih smo se zbrali 
na zbirnem mestu na P + R Dolgi 

Most in skupaj z ostalimi enotami v 
konvoju odpotovali proti Krasu. Na sa-
mi lokaciji pri sprejemni točki smo 
dobili nadaljnja navodila in lokacijo 
delovanja v dani izmeni. Območja so 
bila razdeljena na sektorje, katerih 
vodja je podal navodila posameznim 
društvom in pričela se je akcija.
Izvajali smo gašenje požara, dovažali 
vodo za potrebe gašenja, pregledovali 
in opravljali smo obhod terena in iz-
vajali požarno stražo. Sam sem tudi v 
eni izmeni skrbel za logistično pod-
poro in kontrolne obhode terena, vo-
denje sektorja. 

GAŠENJA, POMOČI NA KRASU 
SMO SE UDELEžILI V OSMIH 
IZMENAH:
18. 7. 2022 dnevna izmena 
(2 gasilca in 1 vozilo):
PGD Dolsko, 2 člana in vozilo AC 
24/70
20. 7. 2022 nočna izmena 
(3 gasilci in 1 vozilo): 
PGD Senožeti, 3 člani in vozilo 
GVGP 1
21. 7. 2022 nočna izmena 
(19 gasilcev in 5 vozil): 
PGD Beričevo-Brinje, 2 člana in vozilo 
GVM

Na območju Krasa, v občini 
Kostanjevica na Krasu, je 15. 
7. 2022 prišlo do nastanka 
požara, ki se je na težko 
dostopnem kraškem terenu 
zaradi suhe vegetacije in 
burje hitro razplamtel in širil.

Intervencija, pomoč na Krasu 2022

akTuaLnO
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PGD Dolsko, 5 članov in vozilo AC 
24/70
PGD Klopce, 3 člani
PGD Laze, 1 član in vozilo GVV-2
PGD Senožeti, 3 člani in vozilo 
GVGP 1
PGD Vinje, 5 članov in vozilo GVV-1

24. 7. 2022 dnevna izmena 
(30 gasilcev in 6 vozil):
PGD Dol pri Ljubljani, 4 člani in vozilo 
GVM
PGD Dolsko, 4 člani in vozilo AC 24/70
PGD Klopce, 5 članov in vozilo GVV-1
PGD Laze, 5 članov in vozilo GVV-2
PGD Senožeti, 7 članov in vozilo GVC 1
PGD Vinje, 5 članov in vozilo GVV-1

29.–30. 7. 2022 dnevna in nočna iz-
mena (3 gasilci in 1vozilo):
PGD Senožeti, 3 člani in vozilo GVGP 1

30.– 31. 7. 2022 dnevna in nočna iz-
mena (5 gasilcev in 1 vozilo):
PGD Dol pri Ljubljani, 1 članica
PGD Laze, 4 člani in vozilo GVV-2
Skupaj smo gasilci iz posameznih 
PGD-jev iz naše GZ Dol-Dolsko pri po-
sredovanju na požaru na Krasu opravili 

1103 ur. Gasilec je v povprečju na izme-
no opravil cca. 19 ur. Posredovalo je 62 
gasilcev in gasilk naših PGD-jev s 14 vo-
zili. Prišlo je tudi do uničenja, poškodo-
vanja opreme, kot so cevi, škornji, na-
prtnjače itd. ter okvare vozila. K sreči ni 
bilo poškodb pri naših gasilcih.

Tamkajšnji prebivalci so se nam več-
krat zahvalili za vso pomoč in posre-
dovanje. »Tragedija, ki nas je zaznamo-
vala, nas je hkrati tudi povezala. 
Pomoč je prihajala z vseh koncev, srč-
nost je zmagala,« so poudarili.

V 17 dneh, ko smo na goriškem in ko-
menskem Krasu gasili več požarov, je 
pri gašenju pomagalo okrog 13.000 
poklicnih in predvsem prostovoljnih 
gasilcev, nekateri med njimi so gasili 
tudi po več dni. Danes lahko rečemo, 
z veseljem, da je požar pogašen. 
Državni načrt, na podlagi katerega so 
nas gasilce iz cele države na Kras na-
potili je preklican.

Gasilci pa smo si tudi že odpočili in 
smo pripravljeni pomagati v prihajajo-

čih »napovedanih oz. nenapovedanih« 
dogodkih. •Grega Boštjančič,  
 PGD Laze, vodja odprav  
 GZ Dol-Dolsko na Krasu 2022
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Diskusija je tekla v obliki 
dveh okroglih miz, s pou-
darki na strategiji za mlade, 
participativnemu proraču-

nu in ostalih orodjih za vključitev in 
aktiviranje mladih. Dogodka, ki se je 
odvijal v sejni sobi Občine Litija, se je 
udeležilo preko 40 predstavnikov 
Občin, mladinskih organizacij in mla-
dih, ki so aktivno sodelovali v razpra-
vi, moderator pa je bil Sašo 
Kronegger, socialni pedagog, mladin-
ski delavec in svetovalec. Iz občine 
Dol pri Ljubljani so se dogodka ude-
ležili župan Željko Savič ter predstav-
nika mladih  Klemen Runtas in Alja 

Smrekar (KUD Jurij Fleischman). 
Vključevanje mladih v razvoj lokalne-
ga okolja je zelo pomembno in ve-
dno več Občin je v procesu priprave 
strategije za mlade ali pa jo že uspe-
šno izvajajo, pri čemer je izmenjava 
izkušenj bistvenega pomena. Velik iz-
ziv je tudi motiviranje mladih in pri-
dobitev njihovega zaupanja. Prva 
okrogla miza se je zato osredotočila 
na pomembnost strategije za mla-

de in participativnega proračuna ter 
dobre prakse in priporočila občin.
Peter Merše iz Mladinskega sveta 
Slovenije je poudaril, da je strategija 
za mlade pomembna predvsem zato, 
ker so pobude mladih zapisane in ta-
ko se preverja njihovo realizacijo. 
Izvaja se dolgoročno po principu 
»nič za mlade brez mladih«.  
Župan občine Ajdovščina Tadej 
Beočanin, ki je sodeloval preko vi-

Razvojni center Srca 
Slovenije je 21. junija 
2022, v okviru Erasmus+ 
projekta DIGY, ki spodbuja 
digitalno participacijo 
mladih, organiziral 
dogodek »Mladi in 
sodelovanje pri odločanju 
na lokalni ravni«. 

Pomembnost sodelovanja mladih 
pri odločanju na lokalni ravni

Nagovor Mojce Štepic, 
direktorice Razvojnega 
centra Srca Slovenije

Govorci 1. okrogle mize od leve proti desni: ivan Matijević (občina litija), Tina Trček 
(občina Kamnik), Rebeka Kupec (občina Hrastnik), Peter Merše (MSS) in moderator 
Sašo Kronegger.
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dea, je delil njihovo dobro prakso 
vključevanja mladih. Večina posveto-
vanj z mladimi poteka preko 
Mladinskega sveta Ajdovščina. Poleg 
strategije za mlade izvajajo tudi parti-
cipativni proračun, kjer mladi predla-
gajo pobude in o njih glasujejo. 
Rebeka Kupec, predstavnica Občine 
Hrastnik, je omenila, da se tudi pri 
njih izvaja participativni proračun in 
ravno s strani mladih je prišlo veliko 
predlogov. Tina Trček iz Občine 
Kamnik je izpostavila, da so izjemno 
dobre predloge prejeli s strani lokal-
nega Centra za socialno delo, kjer so 
mladi podprli vzpostavitev dnevnega 
centra za mlade, izvajajo pa tudi 
Strategijo za mlade.  
Ivan Matijević iz Občine Litija je ome-
nil, da so ustanovili Komisijo za mla-
dinska vprašanja, ki pripravlja strate-
gijo za mlade, s katero so že v za-
ključni fazi.

Tema druge okrogle mize je bila par-
ticipacija mladih in kako jo spodbuja-
ti. Govorci so izpostavili, da je mlade 
potrebno vključevati v celoten posto-
pek snovanja, razvoja, odločanja in 
implementacije projektov ter aktiv-
nosti za mlade. Mladi niso homogena 
skupina, zato je njihovo čim širše 
vključevanje izjemnega pomena in 
rešitev je več neposrednega dialo-
ga. Strukturiran dialog med mladimi 
in odločevalci je bistvenega pomena 
ter seveda iskrena namera Občine, 

»Mladi v občini Dol pri Ljubljani bi 
potrebovali prostor za druženje in 
aktivno preživljanje prostega časa 
(mladinski center ali mladinski 
klub). Tudi participativni proračun 
za mlade je zelo dobrodošel, 
kjer bi mladi lahko dajali svoje 
pobude in ideje, ter se tako 
lažje in bolj aktivno vključevali v 
lokalno skupnost. Mladi bi s tem 
dobili motivacijo, da se da nekaj 
spremeniti v lokalni skupnosti. 
Sedaj smo s pomočjo Občine 
naredili prve korake pri obnovi 
Kmetskega doma, ki bo služil kot 
manjše koncertno prizorišče in 
prostor za druženje.« 

»Trudimo se, da bi bila tudi naša občina mladim čimbolj prijazna. V ta namen je 
bil leta 2021 na seji OS sprejet Odlok o nagradah mladini za izjemne dosežke, 

na podlagi katerega je Občina med 35 občanov, ki so bili v koledarskem 
letu stari od 12 let do vključno 19 let, na podlagi javnega razpisa razdelila 
8.750,00 EUR. Prav tako smo letos že drugo leto organizirali županovo 

petko in s posebnim dogodkom ter priložnostnim darilom nagradili mlade, 
ki so v vseh razredih osnovne šole dosegli odličen uspeh. V Beričevem je 

Občina pomagala pri prenovitvi Kmetskega doma, ki ga vidimo kot neke vrste 
mladinski center oz. prostor, kjer se mladi lahko družijo in organizirajo razne 
dogodke. V naslednjem letu bomo v razpis za projekte t. i. participativnega 

proračuna vključili dodatna sredstva, namenjena izključno za projekte mladih. 
Tudi na področju zaposlovanja mladih smo naredili korak naprej, v občinski 
upravi smo namreč kot pripravnika zaposlili 2 občana in jim tako omogočili 

nove delovne izkušnje ter možnost zaposlitve za nedoločen čas.«

Klemen Runtas, 
KUD Jurij Fleischman

Željko Savič, župan Občine Dol pri Ljubljani

da želijo mlade poslušati in slišati.  
Pristop naj bo »od spodaj navzgor«. 
Mladi imajo mnenje, dati jim mora-
mo le priložnost, da ga tudi izrazijo, 
saj so povsem enakovredni sogovor-
niki. Motivacija mladih je nizka in vsi 
se srečujemo z istimi izzivi, vendar z 
majhnimi koraki naprej, se dosežejo 
tudi rezultati.
Zaključna razprava med udeleženci, 
predvsem mlajšimi, je jasno izposta-
vila problem populizma in pokrovi-
teljstva v družbi. Mladi morajo imeti 
»svoj glas«, da so slišani in verjamejo, 
da bodo tisti najglasnejši pritegnili k 
participaciji in sodelovanju tudi dru-
ge, ki morda zaenkrat za to še nimajo 
poguma. Tu morajo največjo vlogo, 
skupaj z mladinskimi organizacijami, 
odigrati ravno Občine in mlade aktiv-
no vključevati v razvoj lokalnega 
okolja, saj le tako lahko ustvari-
mo mladim prijazno občino.  
 •Anita Molka, Razvojni center  
 Srca Slovenije

Govorci 2. okrogle mize od leve proti 
desni: Petra Zega (ZPMS), Jerneja Šegatin 
(Mreža MaMa), Marko Pavlovič (MC 
Zagorje ob Savi), Danijela Sitar (Kliše), 
lovro Klinc (Gim. litija, Kliše).

Željko Savič, župan občine Dol pri ljubljani, predstavlja načrte za vključevanje mladih.

17
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otroška folklorna skupina 
Dolsko deluje v okviru 
Turističnega društva 
Dolsko. Ustanovljena je bila 

leta 2016, trenutno ima 11 članov, v 
starosti od 4 do 14 let, pobudnica za-
njo pa je bila Zlatka Tičar, ki je bila 
mentorica od začetka do leta 2021. Žal 
je bilo tudi njihovo delovanje med ob-
dobjem korone okrnjeno, kar nekaj 
otrok je prenehalo z obiskovanjem 
vaj, videvali so se le po zoomu. Tisti ki 
so ostali, so se res povezali, v prihaja-
jočem obdobju pa si želijo v svoje vr-
ste pridobiti še kakšnega otroka. Za 
njimi je sicer uspešno leto, odlično so 
izpeljali tudi nastop na junijskem 
Folklornem večeru v Dolskem. 
Predstavili so njihovo novo zgodbo 
Repica, na katero so se pripravljali na 
intenzivnih vajah na Pohorju. 

V KULTURNEM DOMU DOLSKO
Oba mentorja sta  strokovno dobro 
podkovana. Mojca Baloh ima narejen 
izpit za strokovno vodjo folklorne 
skupine 1. stopnje: »Opravila sem več-
mesečno izobraževanje. Osnovne te-
me, ki smo jih udeleženci seminarja 
obdelali, so bile praktično učenje ple-
sov, metodika učenja ljudskega plesa, 
plesna pedagogika, etnologija plesa, 
opredelitev folklorne dejavnosti, ra-
zvoj plesnosti, kinetografija, slovenska 
ljudska inštrumentalna in vokalna 
glasba, oblačilna kultura na 
Slovenskem v preteklosti in vloga fol-
klornih skupin v sodobnosti.” Matej 
Dolinar pa je nekdanji plesalec 
Akademske folklorne skupine France 
Marolt: »Dobro se dopolnjujeva, eden 
iz prakse, drugi iz teorije. Oba pa tudi 
pleševa pri odrasli folklorni skupini 
Dolsko.« 
Veseli jih, ker njihove vaje lahko pote-
kajo v Kulturnem domu Dolsko, kjer 
vadijo kar na odru. To je dobrodošlo, 
saj se tako otroci odra že dobro priva-
dijo in bi bilo na primer vadba v kate-
ri od telovadnic veliko manj primerna. 
In kaj čaka nove člane, ki bi se jim že-
leli pridružiti? Na to vprašanje sta od-
govorili kar članici otroške skupine, 
14-letni Ida in Nika: »Veselo druženje, 
fajn se imamo, na vajah se lahko spro-
stimo, res lahko uživamo. Ni duha-Fo
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Zagotovo ste že na kateri izmed prireditev v naši občini videli 
nastop Otroške folklorne skupine Dolsko. Za njihovimi pris-
rčnimi nastopi stojita Mojca Baloh in Matej Dolinar, njihova 
mentorja, ki sta nam podrobneje predstavila njihovo delo, v 
svoje vrste pa s septembrom vabita nove člane. 

Mladi folklorniki vabijo nove člane
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morno, ne gre le za ponavljanje kora-
kov.« Ob tem pa mentorja še poudari-
ta: »Naša želja je naučiti se čimveč raz-
ličnih plesov, da je bolj razgibano, se-
veda pa morajo imeti malo ritma in 
občutka. Veseli smo vsakega, še pose-
bej pa fantov plesalcev. Folklora ni le 
za stare mame, kot imajo morda pred-
sodke kakšni starši. Folklora ti da veli-
ko več. Matej je na primer pri Maroltu 
spoznal svojo ženo.« Veselo pa ni le 
med vajami in pripravami, ampak tudi 
med nastopi: »V zaodrju je vedno zelo 
pestro, lezejo dol nogavice, mudi se 
nam pri preoblačenju kostumov .. 
Med zadnjim nastopom je na primer 
malček iz  druge skupine spontano 
prečkal oder, ker je iskal svojo mami-
co. A kljub temu smo svoj nastop izpe-
ljali brez napak. Pripetilo se nam je tu-
di, da je eden od treh fantov tik pred 
nastopom zbolel in smo morali na hi-
tro spremeniti koreografijo. Od nasto-
pov, ki jih čakajo v bližnji prihodnosti, 
omenijo različne nastope na občin-
skih praznovanjih, naslednji bo najver-
jetneje na Jesenskem sejmu, nastopili 
pa bodo tudi v Cankarjevem domu na 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje, 

kamor jih je povabilo Društvo upoko-
jencev Dolsko. 

VABLJENI TUDI GLASBENIKI
Folklornike pri njihovih nastopih spre-
mlja tudi glasbenik, harmonikaš 
Klemen Uršič, in sedaj, ko sprejemajo 
nove člane, medse vabijo tudi glasbe-
nike: »To je lahko za koga tudi odlična 
vaja. Če doma na primer vadi inštru-
ment, je za mlade to super priložnost, 
da se nam pridruži in nastopa z nami. 
Če znate karkoli igrati, lahko pridete 
in se nam pridružite. Dobrodošli so 
na primer klarinet, harmonika, tambu-
rica, piščal, cimbale in podobni inštru-
menti.« Vaje za otroke folklornike po-
tekajo enkrat tedensko, vsak ponede-
ljek, pred večjimi nastopi pa še kakšen 
dan več. Pričnejo ob 17.30, končajo pa 
okoli 19.ure. »Vmes se gremo še ka-
kšne igre za sproščanje, recimo Ptički 
v gnezda, hodimo po taktu pod glas-
beno spremljavo, to so kot ene plesne 
igre. Trenutno imamo le tri fante, osta-
le so punce, a že vemo, da se nam bo 
pridružil še en. Lahko se nam pridru-
žijo že 4-letniki,« povesta Ida in Nika, 
ki pri folklori plešeta že šest oziroma 

pet let. Med drugim povesta, da se s 
folklorniki družijo še izven vaj. Lani je-
seni so imeli zabavo v pižamah v 
Kulturnem domu Dolsko, kjer so pekli 
palačinke, imeli zabaven večer z igri-
cami, malo vadili nove korake in na 
koncu tam tudi prespali. Vsako leto 
JSKD organizira tudi večdnevni otro-
ški folklorni tabor. Veselijo se že leto-
šnjega, ki bo potekal v Radencih in se 
ga udeležijo otroške folklorne skupine 
iz cele Slovenije. Organizirana so raz-
lična predavanja, potekajo tudi dru-
žabni večeri. Ob tej priložnosti sta 
mentorja Mojca in Matej izrazila še po-
sebno zahvalo Občini Dol pri Ljubljani 
za vsakoletno podporo in sofinancira-
nje tega tabora. Mentorja sicer deluje-
ta kot prostovoljca, otroci pa mesečno 
prispevajo po 10 evrov, iz česar se po-
krivajo stroški za kostume. Ob koncu 
našega srečanja pa je mentorica Mojca 
dodala še misel, ki jo žene: »Ustvarjati 
sredino otrok, ki bodo prijatelji, ki bo-
do povezani in drug drugemu ogleda-
lo, s spoštovanjem in sprejemanjem. 
Tudi kasneje, ko zapustijo našo 
Otroško folklorno skupino Dolsko.« 
 •Nina KederMentor Matej 

Dolinar, članici 
otroške folklorne 

skupine ida in 
Nika ter mentor-
ica Mojca Baloh.

Utrinek z 
njihove zabave v 

pidžamah.

otroci folkloristi so sodelovali tudi pri sne-
manju dokumentarnega filma o naši častni 
občanki Antoniji Jemec.

Prijave k otroški in odrasli 
folklorni skupini Dolsko spreje-
majo na elektronskem naslovu 
fs.dolsko@gmail.com. Vaje za 
odrasle potekajo vsak torek 

od 19.00 do 21.00, za otroke 
pa vsak ponedeljek od 17.30 

do 19.00 v dvorani Kulturnega 
doma Dolsko. Lepo vabljeni 

tudi na ogled vaje. Prva otroške 
vaja bo 5. 9. 2022, odrasla pa 

6. 9. 2022.

kJe Se 
priJaviTi?
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Sedemnajst let bo minilo, od-
kar se je Lojze s svojo sopro-
go iz Litije preselil v naše 
kraje. Sinova sta namreč izra-

zila željo, da bi raje kot v Litiji živela v 
Ljubljani in tako sta se z ženo preseli-
la bližje naši prestolnici, da si je dru-
žina bližje. Veliko veselje mu dajeta 
tudi vnukinja in vnuk, ki ju tako lah-
ko pogosteje vidi. Lojze je lani pra-
znoval 80. rojstni dan in je že v 
Dolsko prišel kot upokojenec, pred 
tem pa je delal v državni upravi in v 
gospodarstvu. Po poklicu je ekono-
mist, bil je načelnik Uprave za notra-
nje zadeve Litija, načelnik za finance 
in načelnik davčne uprave, v gospo-
darstvu pa je opravljal tako delo di-
rektorja kot komercialnega direktorja 
v podjetju s 700 zaposlenimi. V pokoj 
je odšel iz svojega podjetja, ki se je 
ukvarjalo z veleprodajo: »Malo pred 
pokojem sem se že začel ukvarjati s 
hojo. Za to je kriva žena, ki je bila za-
poslena v zdravstvu in je že prej ho-

dila s svojimi sodelavci. Potem sem se 
pa včlanil v Planinsko društvo Litija 
in začel hoditi aktivneje. Takoj sem 
začel uživati v hoji. To je tudi športni 
izziv. Moram se utruditi in potem se 
počutim kot bog.« Že pred planinarje-
njem se je redno ukvarjal s športom, 
dvakrat tedensko z odbojko, košarko 
in nogometom: »Imam veliko kondi-
cije in so me na ture začeli vabiti tudi 
drugi.« Najraje ima Badjurovo krožno 
pot, ki se mu zdi od vseh tudi ena 
najzahtevnejših, saj pot opravijo v 24 
urah. Prehodiš namreč 106 kilome-
trov s 3000 metrov višinske razlike, 
dan in noč. Start je pri Planinskem 
domu Janče, katerega lastnik je  
Planinsko društvo Litija. Lojze je to 
zahtevno pot opravil že desetkrat, za 
kar je nedavno prejel posebno pri-
znanje. Badjurovo krožno pot pa je 
sicer, s prestanki, opravil že 65-krat, 
prav tako je desetkrat prehodil Nočni 
rokovnjaški pohod Trojane-Černivec. 
Leta 2015 je opravil tudi Caminovo 
pot v Španiji: »Španija ni tak bavbav, 
marsikdo se te poti neopravičeno bo-
ji. V Sloveniji je veliko težje hoditi.« 
Na pot v Španijo se je odpravil s prija-
teljem, hodila sta zelo hitro in jo 
opravila v 25 etapah: »Pot sva opravi-
la do konca, do morja, brez da bi kdaj 
manjkala, vsak dan. Najino povprečje 
je bilo 38 kilometrov na dan. 
Pohodniško je Slovenija težja kot 
Španija, pri nas 5 kilometrov že težko 

hodiš po ravnem in je že hrib pred 
teboj, v Španiji pa je sicer visoko v 
Pirenejih za hojo več ravninskih pre-
delov. V načrtu imam še enkrat obi-
skati Španijo in to že letos, samo še 
enega ali dva potrebujem, da gremo 
skupaj. Če primerjam Španijo in 
Badjurovo krožno pot v 24 urah, je 
slednja težja. Naj ljudi ne bo strah, 
Španija ni težka za prehoditi.« Lojzetu 
je žal le, da v svoji starostni skupini 
nima več nobenega, ki bi lahko z 
njim hodil, saj imajo že vsi kakšne 
zdravstvene težave: »Zdaj večinoma 
hodim sam, sem samotar ko hodim. 
Predlanskim sem šel prehoditi 
Julijano, to je pot okoli Julijskih Alp. 
Vsako leto opravim tudi pohod od 
Litije do Čateža. Saj se najdejo poho-
dniki, a kaj, ko bi šli le do Murovice, 
to pa je zame premalo. Jaz grem dva-
krat do trikrat tedensko na pohod 
Murovica-Cicelj-Miklavž-Moravška ko-
ča, po krožni poti, dolgi okoli 20 kilo-
metrov.« Ponosen je tudi, da je preho-
dil najdaljšo planinsko pot, Pot kurir-
jev in vezistov, dolgo 1350 kilome-
trov. Opravljal jo je med vikendi, v 
družbi treh prijateljev: »Ne ustavi me 
nobeno vreme, ne dež ne sneg. 
Pravzaprav nikoli tako ne uživam v 
hoji, kot takrat, ko dežuje ali sneži.« 
 •Nina Keder

Med tiste ljudi, ki jih 
pretekla pandemična leta 
niso prikovale med štiri 
stene je zagotovo Lojze 
Kotar iz Dolskega. Njegov 
največji hobi je namreč 
planinstvo.

Rad hodi tudi v dežju in snegu
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ob 80-letnici mu je 
čestital tudi župan 
Željko Savič, za 
katerega ima lojze 
same pohvale, saj 
pri njem ceni, da je 
tako vsestranski.

lojze ob spomin-
skih diplomah 
ob prehojeni 
Caminovi poti.
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Učenci so drug za drugim pristopili k 
mizi in pogledali v škatlo. Nekateri so 
se nasmehnili, nekateri so resnega 
obraza odšli. Nihče ni komentiral tega 

pogleda. Rezultat tega poskusa je bil pozitiven 
in je na  obraze učenk in učencev izrisal poteze 
zadovoljstva. Kaj so ti učenci videli? V škatli je bi-
lo ogledalo in na njem napis: »Tebe imam najraj-
ši.« Priljubljena učiteljica  je dobila plus točke pri 
učencih, s čemer je polepšala njihov odhod na 
počitnice. Učenke in učenci so čutili potrebo, da 
to doživetje podelijo z vrstniki, in tako se je 
zgodba znašla na spletu, kjer jo je videlo več mi-
lijonov ljudi. Začetek novega šolskega leta vsebu-
je med številnimi vprašanji tudi vprašanje, katera 
učiteljica, učitelj me bosta  učila. Ali bosta  prija-
zna? Ali me bosta imela rada? Rada  v tistem pra-
vem pomenu besede, ki pomeni naklonjenost 
tudi v času, ko je potrebna kritika ali podeljena 
slaba ocena. Kritika in slaba ocena sta namenje-
ni spodbudi, da učenec preveri znanje, ki mu bo 
koristilo pri nadaljnjem pouku in pozneje v ži-
vljenju. Iz izkušnje verjamem, da učitelj/ica z ve-
seljem zapiše dobro oceno, ker to pomeni 
uspeh zanjo in obratno. Večina učiteljic upošte-
va različno nadarjenost otrok. Niso vsi za vse. 
Starši pogosto delajo napako, če želijo v svojem 
otroku uresničiti svoje neizpolnjene želje in am-
bicije. Toda če otrok nima posluha za petje, po-
tem je nesmiselno pričakovati , da bodo imeli 
operno pevko ali pevca. Bo pa lahko na drugem 
področju odličen strokovnjak. Vsak otrok prine-
se na svet dovolj darov za življenje. Naloga star-
šev in učiteljev je te darove odkrivati in potem 
otroka usmerjati v bodoči poklic, ki ga bo z ve-
seljem opravljal. Gorje človeku, ki mora opravlja-
ti poklicno delo z odporom, to je nesreča zanj in 
za okolico. In blagor tistemu, ki rad hodi na de-
lo, ki ga z veseljem opravlja. To posebej velja  za 
učitelje in vzgojitelje in osebno verjamem, da sa-

mo pravi učitelji zdržijo vse napore te službe. 
Zato številni zamenjajo službo. Svojo izobrazbo 
smo  vsi začeli v osnovni šoli. Začetno ime 
»osnovna« pomeni, da se tu postavijo temelji izo-
brazbe in vzgoje, ki nosijo potem celoto  zgrad-
be vse nadaljnje izobrazbe in znanja. Zato je 
osnovna šola tako pomembna. Gradnja tega te-
melja je zelo zahtevna in nujno zahteva sodelo-
vanje učenca, staršev in šole. Šolski pouk zahte-
va določen napor, zato hoditi v šolo ne pomeni 
»imeti se fajn«, ampak delo in napor, ki pa prina-
ša  zadovoljstvo že v času pouka  in zagotavlja 
možnost uresničenja samega sebe v poklicu. Vsi 
se moramo zavedati, da je šola in možnost izo-
brazbe ena izmed najpomembnejših dobrin za 
življenje.  Slovenska beseda poklic ima v sebi 
globoko sporočilo: nekdo me kliče, me vabi, me 
nagovarja, da se temu klicu odzovem. To je no-
tranji vzgib, ki mi potem prinaša veselje. Ko 
otrok ob pogledu na izvajalce določenega pokli-
ca začuti, da bi tudi on to delal. Kdo je ta »nek-
do«, je zadeva filozofije. Kako lepo je slišati uči-
telja, učiteljico, ko reče: »Svoje službe ne bi 
zamenjal/a za drugo.« Jaz tudi ne. Zato spoštova-
ni starši in otroci, pojdite z veseljem v šolo. Tu 
vas čakajo učitelji in učiteljice, kateheti in katehi-
stinje, razni trenerji in še kdo, ki vas imajo radi 
brez pogleda v »firbec škatlo«. Starši, bodite hva-
ležni, da imate zdrave otroke, in mi  občani, da 
imamo dobro šolo. •A. Grebenc

Na spletu sem prebral izkušnjo 
učiteljice, ki je na preprost način 
odgovorila učencem na pogosto 
vprašanje, koga v razredu najraje? 
Nekega dne  je prinesla v šolo  
škatlo primerne globine in nanjo 
napisala: » Poglej, kdo je moj 
najljubši učenec.« Nekateri bistri 
učenci so pričakovali, da bodo 
videli  skupinsko sliko razreda, toda 
tokrat so se ušteli. 

Najljubša učenka – najljubši učenec
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Tudi v tem poletnem počitniško-dopustniškem  ča-
su  je Peter polno zaposlen. Zaupal mi je, da 
ustvarja novo otroško slikanico, ki bo jeseni že na 
naših knjižnih policah. Petru sem ukradla nekaj 

dragocenega časa in nastal je tale pogovor.

NJEGOV DOM JE POLN KNJIG
Slovenske in tuje bralce navdušuje s svojimi realističnimi 
podobami – preprostimi, a vendar z globokim pomenom. 
Riše tudi slikanice, ki so namenjene starejšim, reci-
mo Skodelica kave, ki je bila izbrana za slovensko slikani-
co leta 2018 (nagrada Kristine Brenkove). »Imam veliko 
zgodovinskih knjig,« zelo ga zanima zgodovina pravi. »Kar 
nekaj je tudi leposlovnih knjig, precej zajeten kup pa je 
knjig likovne umetnosti, predvsem umetnosti 20. in 21. 
stoletja.« Večina je v angleščini, nekaj knjig s potovanj pa 
tudi v španščini in italijanščini. »Z izjemo Biblije, ki sem jo 
dobil od mame, in manjšim naborom knjig od doma sem 
vse knjige kupil sam. Sicer pa se knjige v mojem stanova-
nju nahajajo povsod in jih imam dobrih osem tekočih me-
trov: tiste, ki so vezane na slikarstvo, so v delovni sobi, 
splošne v dnevni, v zgornjem delu, kjer sta hčeri, so pa v 
glavnem slikanice in mladinska literatura. V spalnici se na 
nočni omarici vedno nahajata vsaj dve knjigi, ki ju berem. 
Če mi ne uspe zaspati, so knjige vedno dobro nadomesti-
lo za spanec. Sicer pa imam kar veliko slikanic.  Veliko 
imam tudi knjig iz odpisa, stare slikanice z obrabljenimi 
platnicami in zanimivo vsebino, ki so zame res pravi za-
klad. Že zaradi svoje starosti imajo posebno vrednost, vsaj 
zame, ki obožujem stare slikanice. Vedno sem jih zbiral, 
med drugim tudi stare stripe, ki zasedajo velik del knjižne 
omare. Stripe imam pravzaprav v različnih jezikih, v fran-
coščini, angleščini, italijanščini, pa tudi v srbohrvaščini iz 
naše nekdanje države. Ko sem bil majhen, sem namreč 
namesto sladoleda v kiosku kupoval stripe.«

VONJ STARIH KNJIG
Pravi, da ima veliko knjig iz tujine. »Sicer pa danes veliko 
naročam iz tujine po spletu, kar je hitro in praktično. Imel 

sem obdobje, ko sem zbiral glasbene plošče, danes pa je 
glasba tako zelo dostopna na spletu, da zbiram le še knji-
ge. Pa ne le nove, temveč tudi stare. Všeč mi je vonj rablje-
nih knjig, vonj po starem. Če ima knjiga posvetilo avtorja, 
pa še toliko bolje!« Na vprašanje, kdaj je razvil ljubezen do 
knjig, branja in predvsem slikanic, odgovori, da že v ra-
nem otroštvu: »Ko sem bil majhen, sem gledal slike. 
Potem sta mi mama in sestra brali. Vendar pa sem želel 
knjige listati in brati sam in takrat, ko sem sam to hotel, 
zato sem se hitro naučil brati.« Pove, da sicer ima rad knji-
žnice, pa vendar so tudi potuha: »Ljudje potrebujemo knji-
ge tudi doma in to vsaj en tekoči meter. Knjige, po katerih 
lahko posežeš vsak dan, vsak trenutek, ko si zaželiš. 
Takrat, ko to potrebuješ. Mislim, da mora vsak dom imeti 
knjige in slike na zidovih. V slovenskem prostoru je od-
nos do kulture precej podpovprečen, zato je tudi toliko 
stanovanj brez knjig in slik.« Upam in želim, da bomo v 
Dolu dokazali, da temu ni tako, da imamo kulturo, likov-
no umetnost radi in da radi beremo.
Vabljeni torej na odprtje razstave v četrtek, 8. septembra 
2022, ob 19. uri, ki se ga še posebej veselim,  na njem bo 
sodeloval tudi Peter  in  posebna glasbena gosta. Zakaj 
posebna, vam razkrijemo na dogodku, tukaj je le kratka 
predstavitev.
Ruta Marija in njen dedek Toni kreativno preživljata sku-
pno druženje in pogosto preigravata razne skladbice. 

»Mislim, da mora vsak dom imeti 
knjige in slike na zidovih« pravi izjemen 
ilustrator Peter Škerl, ki bo septembra 
razstavljal v Erbergovih paviljonih. Peter 
Škerl, diplomirani grafični oblikovalec in 
ilustrator, je prejemnik mnogo nagrad na 
področju ilustracije doma in v tujini, med 
drugim tudi prejemnik najvišje slovenske 
nagrade Hinka Smrekarja za ilustracijo.  

Predstavljam si, da Peter živi v 
pravljični hišici Peter Škerl, 

diplomirani 
grafični 

oblikovalec in 
ilustrator
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Ruta Marija obiskuje 3. razred flavte v GŠ Domžale, 
podružnica Mengeš, v razredu prof. Petre Einfalt. Ruta 
Marija in njen dedek s svojim igranjem popestrita dru-
žinska in prijateljska druženja. Za njima je tudi javni 
nastop na prireditvi Družina (se) igra, tradicionalni 
dogodek GŠ Domžale.
Na odprtju bo sodelovala tudi založba MIŠ, s katero 
Peter veliko in uspešno sodeluje. Knjige z njihove po-
nudbe bo mogoče tudi kupiti. Dobrodošli. Razstava 
bo na ogled do 2. oktobra 2022.   
 •Nataša Klemenčič, JSKD
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Ob vse večji priljubljenosti šaha v naši občini smo 
uvedli redni šahovski kotiček. V vsaki številki se 
spoprijemamo s tremi šahovskimi problemi, ki so 
razvrščeni po težavnosti. Ob vsaki šahovski poziciji 
je na voljo tudi kratek opis problema. Rešitve ugank 
bodo objavljene v naslednji številki. Veliko uspeha 
pri reševanju!

Rešitve iz prejšnje številke
Primer 1: Dg7+! Sg7: 2. Sh6+ Kh8 3.fg7 #
Primer 2: Dg7:+! Sg7: 2.Tg7:+ Kh8 3. Tg8+ Kg8: 4. Tg1+ #
Primer 3: Te7:+! Se7: 2. Dd7:+! Kd7: 3. Lf5++ Ke8
4. Ld7+ Kd8 5. Le7: #
 Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

Šahovski kotiček

Ena Petrovih ilustracij (Cankar, Skodelica kave)

Primer 3: beli na potezi. Mat v 7.

Primer 2: beli na potezi. Mat v 3.

Primer 1: črni na potezi. Mat v 2.
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Kulturni dom Dolsko je pevka 
Saša Lešnjek izbrala za 
prizorišče svojega koncerta in 
predstavitev prvega albuma. 

Romantični koncert so popestrili 
številni glasbeni gostje, kot so Elda 

Viler, Alex Volasko, Omar Naber, Luka 
Markus Stajer, Senožeški tamburaši, 
otroci iz podružnične šole Senožeti z 
mentorico Lilijano Fuchs in drugimi. 
Polna dvorana je uživala ob zvokih 
slovenskih pesmi, njeni največji 

oboževalci pa so imeli ob koncu še 
možnost nakupa spominske majice in 
cd-ja. Saša se zdaj že veseli enega 
svojih večjih prihodnjih nastopov to 
jesen na jubilejnem, 60. festivalu 
Popevka. •Nina Keder

Turistično društvo Dolsko je kljub težavam glede stanja v 
državi jeseni uspelo izpeljati  dva dogodka z vsemi zaščitnimi 
ukrepi, ki so veljali na dan dogodkov.

Čutni koncert Saše Lešnjek
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Objavljamo seznam izbranih ponudnikov 
izobraževanj za osebe, stare 55 let in več.

V Vinjah je Občina na pobudo 
Vaškega odbora Dolsko postavila 
oglasni kozolček. 
Postavila sta ga Ciril in Simon iz 
podjetja Tesarstvo – krovstvo Nagode 
iz Jevnice.
Na oglasni tabli je že obešen plakat, 
ki vabi na pohodniške poti Hrib-
Dolina. Predstavljene so poti, ki 
vodijo iz Doline, na Sv. Trojico ali 
na Klopce, vmes pa se pohodnik 
ustavi na razvalinah Tovorovega ali 
Koprivnikarjeva gradu, od koder je 
prekrasen razgled na dolino.

Zadnji nedeljo v juliju so se v Dolskem 
pričela nedeljska igranja košarke za 
Kulturnim domom Dolsko. Košarka 
je bila v Dolskem svojčas precej 

priljubljena, 
težko si prišel 
na vrsto, če 
nisi bil najbolj 
spreten z žogo.
Septembra 
bodo naši 
košarkarji 
branili zlato 
na evropskem 
prvenstvu, v 
Dolskem pa bodo člani Športnega 
društva Zagorica pri Dolskem 
organizirali košarkarski turnir. Tako ste 
lepo povabljeni na nedeljske partije z 
usnjeno žogo ob 18. uri.
Prav tako je Občina poskrbela za 
nove mrežice na koših v Dolskem.  
 • Jernej Rebolj, vaški odbor Dolsko

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se bodo 
lahko do 30. oktobra 2022 udeležili subvencioniranega 
neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. 
Pogoj za brezplačno udeležbo sta stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več na dan 12. marca 
2022. Upravičenci do izobraževanj se lahko do zapolnitve 

prostih mest prijavijo direktno pri izvajalcih izobraževanj po 
vseh slovenskih statističnih regijah, neodvisno od stalnega 
bivališča. Posameznik se lahko v državi prijavi zgolj na eno 
prosto mesto.
Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digi-
talnega bona pa bo obvezna prisotnost v obsegu vsaj 9 ur. 
Opravljeno neformalno izobraževanje, namenjeno starim 55 
let ali več, predstavlja pogoj za koriščenje dobroimetja digi-
talnega bona ’22, ki udeležencem omogoča nakup računal-
niške opreme.

Krajani Dolskega so aktivni

Ponudniki izobraževanj

CENE ŠTUPAR - CILJ Ulica Ambrožiča Novljana, 5, 1000, 
LJUBLJANA, info@cene-stupar.si

Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle na 
55 let na področju digitalnih kompetenc

https://www.cene-stupar.si/ 
01 234 44 00

Smart NARIS d.o.o. Einspielerjeva ulica, 6, 1000, 
LJUBLJANA, info@smartnaris.si

Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let 
ali več na področju dig.komp.-OSREDNJESL

https://www.master.si 
0160045 37

Smart NARIS d.o.o. Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBL-
JANA, info@smartnaris.si

Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let 
ali več na področju dig.komp.-ZASAVSKA

https://www.master.si
0160045 37 

Celoten seznam izvajalcev najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/ponudniki-izobrazevanj/

Seznam izvajalcev izobraževanj za osebe, stare 55 let in več



26

Ime Priimek Domače ime naslov in hišna št. telefon GSM Dosegljivost Ponudba
Marjan in Vera  Belcijan Pr' Sirk Kleče pri Dolu 14 01 56 47 565 051 353 165   mleko, sezonska zelenjava, kislo zelje  
       in repa, domače pecivo in piškoti
Janez in Tatjana  Bitenc Pr' Goset Kleče pri Dolu 21 01 56 47 501 041 336 571  vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni  
       kis, mošt, domač kruh in potice
Jelka in Janko  Godec Pr HrVaT Dolsko 39      mleko
Silvester Grilj    KMETIJa Križevska vas 12 01 56 47 368 051 441 126   začasno samo sir
  TraVNarJU
Tomaž in Marija  Hilbert Pr' Hrašar Senožeti 16   031358439,  PO 16.00 vsa zelenjava in krompir 
     041 533 267  (sezonska zelenjava)
Janez    Kralj Pr' antonovc Brinje 12 01 56 26 782     sezonska zelenjavakislo, zelje in repa, 
       strokovno škropljenje večjih površin
Stanislav    Kralj Pr' Slavkot Brinje 14 01 56 26 785     povrtnine, živinoreja
Darka    Levičar Pr' Jernač Laze pri Dolskem 44 01 56 47 738 051 816 931,    sezonski pridelki, kis, 
     041 801 778  med, kapsl iz sadja
Marjan    Majdič Pr' Medišku Brinje 5 01 56 26 789 041 334 319   zelenjava, žito
Jožef    Pokovec Pr' Vehuc Zagorica pri Dolskem 12 01 56 47 276     sadje, krompir, žganje, kis, krhlji
Mojca in Franci  rak Pr' Kovač Kleče pri Dolu 16 01 56 47 572 041 568 982 Od 8:00 do 18:00 Zelenjava, krompir
Ivanka    rihtar Pr' Flajšman Beričevo 48 01 56 26 170 041 506 140   zelenjava
Branka  Slabanja Pr' Mežnarju Beričevo 26 01 56 268 53 031 635 959   zelenjava, prireja govejega mesa
andrej    Šimenc Pr' Pečnikar Zaboršt pri Dolu 12 01 56 47 776 041 880 020   krompir, zelje, zelenjava
Jože    Uštinc Pr' Uštinc Beričevo 40 01 56 26 839 051 321 226   zelenjava, prodaja sadik
Janez in Milena  Velepec Pr' Velepcu Beričevo 21 01 56 26 862,  031 568 000,    jagode, kropir, korenje, solata, zelje
    01 56 27 127 031 802 222
Vinko    Vode Pr' Jakopc Vinje 32 01 56 47 186 040 377 090   jabolka
Maks    Zajc Pr' Zajčk Dol pri Ljubljani 8 01 56 47 590 041 334 895   zelenjava (zelje), krompir
rok, Mateja Žle Pr' Vadamuc Beričevo 45 01 562 61 71 041 950 790   vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst
in andrej       solate, sadike za zelenjavo/ 
       zelje, repa, sarma
Janez in Mali Gostinčar Kmetija Osoje Laze pri Dolskem 17 031547785   seneno mleko, jogurt, skuta, sorška  
       polnozrnata moka, kruh, sadike, med

Seznam kmetij v Občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke

Vabljeni na prvo praznovanje 
obletnice lesenega visečega mostu, 
ki  čez najdaljšo slovensko reko Savo 
od leta 1959, ko je 8. septembra po 
mostu prvič stekel promet, povezuje 
Senožeti z Jevnico.

Letos bomo to obletnico obeležili 
10. septembra 2022 v Zadružnem 
domu v Jevnici:

17:00 Srečanje predstavnikov obeh 
občin in lokalnih skupnosti na 
mostu čez reko Savo ter podpis 
listine o nameri za izgradnjo novega 
mostu 

17:30   Ogled dokumentarnega 
filma Roka Rozmana – Zgodba  

Save, na koncu katerega sledi 
predstavitev Pesmi o Savi, glasbene 
skupine Čuvaji Save            

19.30   Okrogla miza – Sava danes 
in jutri ter življenje z njo, ob in v njej

Veselimo se srečanja z vami.

Vaška skupnost Senožeti in Krajevna 
skupnost Jevnica
Dogodek sta podprli:

MOST ČEZ REKO 
SAVO OD LETA 1959 

DO DANES – ČAS ZA NOV 
KORAK, ČAS ZA NOV MOST 

občina litija in občina Dol pri ljubljani

DOgaJanJe v naŠi OBčini  
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Ljubitelji plavanja 

Kakor so bile letošnje poletje visoke 
temperature, tako se pospešeno 
višajo pričakovanja pred novo 
sezono vadbe v telovadnici in 
fitnes prostoru v kulturnem domu 
Dolsko. S septembrom se bo 
pričela vadba dvoranskih aktivnosti 
za člane našega društva za sezono 
2022/2023. 
Za vse, željne tovrstnega gibanja in 
znojenja v hladnih dnevih, imamo za 
vas pripravljene naslednje aktivnosti:
- igranje košarke (na en koš),
- igranje mini odbojke,
- igranje namiznega tenisa,
- vodena vadba aerobike, pilatesa in 
joge,
- vadba samoobrambe,
- uporaba fitnes sobe (proste uteži in 
trenažerji).
Vse informacije na www.sddolsko.si. 
Telovadnica se lahko na željo članov 
uporabi tudi za druge  primerne 
športne aktivnosti. Za naše člane 
bomo z oktobrom priskrbeli tudi 
termine za rekreativno plavanje na 
Fakulteti za Šport. Termini bodo 
objavljeni septembra na www.
sddolsko.si. Z našim programom 
tako za hitre kot počasne, visoke in 
nizke, kot tudi za večje in manjše, 
smo prepričani, da lahko vsak najde 
nekaj zase. Vabljeni med nas.  
 • Miha Bandalo, ŠD Partizan Dolsko

Športno društvo Zagorica pri Dolskem 4. 9. 2022 pripravlja že 19. kolesarski 
vzpon k baronu Juriju Vega. Prijavno in štartno mesto bo na avtobusni postaji 
v Kamnici. Prijave bodo možne od 10.00 do 10.45. Ob 11.00 bomo pognali 
pedala v hrib in ne bomo nehali vse do ciljne črte na ravnici pred Križevsko 
vasjo. Razglasitev rezultatov, nagrade za najboljše po kategorijah ter pogostitev 
za vse tekmovalce bo tradicionalno na Vegovi domačiji.
Ker je bil odziv na otroško rekreativno dirko vzpodbuden, jo bom izpeljali tudi 
letos. Vozili bodo lahko otroci do 10 let, štart pa bo ob 11.45 izpred gasilskega 
doma v Klopcah.  Proga za otroke je dolga 1770 m in ima 70 m višinske ra-
zlike. Za otroke je obvezna uporaba čelade in spremstvo odrasle osebe. 
Za vse sodelujoče otroke bomo pripravili sladko presenečenje. Upamo na 
ugodno epidemiološko stanje, da bomo vse zastavljeno smeli  tudi izpeljati. Za 
več info: 040/567-688 Simon, www.sd-zagoricapridolskem.si.  
 • Sonja Povirk, ŠD Zagorica pri Dolskem, 041/422-506

Prijatelji športa 
in rekreacije

19. kolesarski vzpon 
k baronu Juriju Vega

Ljubitelji rekreacije v vodi v sezoni 
2022/2023 že delamo prve 
zamahe v rekreacijskih terminih v 
centru vodnih športov na Fakulteti 
za Šport. Tudi letos smo si za naše 
člane Športnega društva Partizan 
Dolsko priborili mesto v rekreativnih 
terminih v enem izmed najboljših 
plavalnih bazenov pri nas. Za vse, 
željne tovrstnih aktivnosti, so na 
voljo informacije na www.sddolsko.
si ali 040 739 799 (Marko).   
 •Miha Bandalo



28

kaJ DeLaJO naŠa DruŠTva

Epidemija je letos sicer malce 
spremenila življenje in delo 
društva, ni pa spremenila 
študentov in študentk uni-

verze, ki so jo pridno, tudi na dalja-
vo, obiskovali do konca preteklega 
šolskega leta, kar nekaj študijskih 
programov, posebej s področja kul-
ture, pa ste lahko spremljali tudi 
med počitnicami. Vodstvo Univerze 
za tretje življenjsko obdobje si je 
med počitnicami prizadevalo, da že 
obstoječe oblike študija še obogatijo, 
pri čemer je upoštevalo interese slu-
šateljev. Tako so prisluhnili številnim 
pobudam, ki so povezane s konkre-
tnimi aktivnostmi.
Nordijska hoja je danes ena najbolj 
zdravih oblik rekreacije. Število ljudi 
po svetu, ki se ukvarjajo s to dejavno-
stjo, strmo raste in tako je tudi pri 
nas. Kljub temu velika večina ljudi ne 
pozna pozitivnih učinkov nordijske 
hoje. Razvila se je iz smučarskega te-
ka in je bistveno drugačna oblika re-
kreacije, kot pri nas bolj uveljavljeno 

pohodništvo. Razliko med njima bo-
mo spoznali v oktobru, ko bomo pri-
čeli z dodatno športno dejavnostjo. 
Pridružite se nam oktobra, vsak četr-

tek ob 18. uri. Zbirno mesto bo park 
Martina Krpana za Ten Tenom.
Vse, česar še niste vedeli o doseda-
njih študijskih programih, novih ur-
nikih in vsem ostalem, kar vas zani-
ma, boste izvedeli na dnevih odprtih 
vrat, ki bodo:
20. IN 21. SEPTEMBRA 2022  MED 
9. IN 12. URO
v prostorih Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Domžale – Društva Lipa Domžale, 
Ljubljanska cesta 58. Tam si boste lahko 
ogledali tudi razstavo izdelkov posameznih 
študijskih krožkov ter predstavitve novih 
študijskih programov, sedanji in bodoči 
študentje pa se boste lahko pogovorili s pre-
davatelji o vsem, kar vas zanima.
Dobrodošli!     •Marjan Ravnikar,  
 predsednik društva Lipa

Dobrodošli med nami! »Razpetost med službo in 
domom ter mnogo skrbi, vse to je za nami. Končno 
lahko počnemo tisto, za kar nismo imeli časa 35, 40 ali 
še več let,«  lahko preberete na spletni strani Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Domžale – krajše in bolj 
znane kot Društvo Lipa, kjer vas že od ustanovitve v letu 
1997 vabijo, da z njimi pridobivate ali obnavljate različna 
znanja, se udeležujete kulturnih dogodkov in delavnic, v 
športno rekreativnih skupinah poskrbite za svoje fizične 
sposobnosti, v zanimivih strokovno vodenih izletih pa si 
ogledate domače in tuje znamenitosti. 

Društvo Lipa Domžale pred novim 
šolskim letom vabi na dneve odprtih vrat 

7. septembra ob 19.uri bo v kulturnem domu v Dolskem predavanje na temo Biodinamično 
kmetovanje - naša bodočnost, samooskrba. 

Predavala bo Alenka Svetek, predsednica društva Ajda Sostro, ki je pred leti na povabilo aktiva 
kmečkih žena v Dolu že predavala. Alenka bo z veseljem odgovarjala na vprašanja prisotnih.
Predavanje organizira Društvo za razvoj socialnega kapitala, kulture in turizma Laze – Osoje.

V A B I L O
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naročanje gradiva v paketnik 
obObčina Dol pri Ljubljani, Knjižnica Jurij 

Vega Dol pri Ljubljani in Mestna knjižnica 
Ljubljana vam ponujamo novo storitev, 
naročanje knjižničnega gradiva v paketnike 

Direct4me na lokaciji Občine Dol pri Ljubljani. Pri 
občinski stavbi smo postavili niz paketnikov, v katere 
sedaj lahko naročite gradivo iz knjižnice Bežigrad. 
Prevzamete ga lahko vse dni v tednu, 24 ur na dan. 
Veseli nas, da vam lahko zagotovimo še dodatno 
storitev, naročilo v paketnik, in s tem olajšamo dostop 
do knjižničnega gradiva, preden bomo ponovno odprli 
prenovljeno knjižnico Jurij Vega. Lahko pa izkoristite 
možnost izposoje gradiva v vseh enotah Mestne 
knjižnice Ljubljana, predvsem v Črnučah, Zalogu, Polju, 
Bežigradu in Mostah. 

KAKO NAROČIM REZERVIRANO GRADIVO ZA 
PREVZEM V PAKETNIKU? 
V knjižničnem katalogu Cobiss+ ali mCobiss v knjižnici 
Bežigrad rezervirate želeno gradivo in izberete 
prevzemno mesto Dol-paketnik,
gradivo iz knjižnice Bežigrad rezervirate po telefonu 
01/ 308 53 00 in se dogovorite za prevzemno mesto 
Dol-paketnik.
Ko bo naročeno gradivo za vas pripravljeno in 
pripeljano iz knjižnice Bežigrad, boste na vašo 
mobilno telefonsko številko (zabeleženo v COBISS+, 
Moj profil) prejeli SMS obvestilo in digitalno zvočno 
kodo za odpiranje paketnika.

KAKO PREVZAMEM GRADIVO V PAKETNIKU?
Vratca paketnika odprete s klicem na številko, prejeto v 
SMS obvestilu, ali z aplikacijo Direct4me.
Gradivo v paketniku vas čaka 72 ur od poslanega SMS 
obvestila.

Za gradivo, ki ga ne boste prevzeli, vam zaračunamo 
strošek v skladu s cenikom. 

KAKO VRNEM GRADIVO?
Gradivo lahko vrnete v paketnik z aplikacijo Direct4.
me, za vračilo v paketnik se dogovorite s klicem v 
knjižnico Bežigrad ali ga brezplačno vrnete osebno v 
knjižnici Bežigrad. Podrobnejša navodila za prevzem in 
vračilo izposojenega gradiva so navedena na 
paketniku. Paketniki so na voljo tudi v drugih 
knjižnicah Mestne knjižnice Ljubljana in uporabniki so 
s storitvijo zelo zadovoljni. Vabljeni k uporabi tudi vi. 
 •Branka Vodenik, Nataša Grubar Praček
 

- Osnovna šola Janka Modra Dol: vsak ponedeljek od 13.00 do 
14.15
- Kulturni dom Dolsko: vsak ponedeljek od 14.30 do 16.15
- Senožeti, parkirišče pred osnovno šolo: vsak ponedeljek od 
16.30 do 17.45
- Podgorica: vsak ponedeljek od 18.15 do 19.00
e-pošta: bibliobus@mklj.si
Telefon (od 11.00 do 13.00): 01 308 51 24 ali 041 473 930
Naročila in rezervacije sprejemamo po telefonu ali e-pošti vsaj 
en dan pred prihodom bibliobusa v vaš kraj. Rok izposoje je 
75 dni brez možnosti podaljšanja. Gradivo bibliobusa preverite 
v Cobissu na www.mklj.si, oddelek Potujoča knjižnica. Ob 
naročilu ali rezervaciji obvezno navedite vaše ime in priimek ter 
postajališče bibilobusa. Potujoča knjižnica po poletnem predahu 
ponovno obratuje s 1. septembrom. Za vse gradivo, ki je bilo 
izposojeno maja in junija, je rok vračila v septembru in oktobru.

Potujoča knjižnica



pOMeMBne inFOrMaciJe

občina Dol pri ljubljani
www.dol.si

(01) 530 32 40
Uradne ure:

ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 8.00–13:00 in 15.00–17.00

petek: 8.00–12.00

Upravna enota ljubljana  
Krajevni urad Dol pri ljubljani

Urad je v času poletnih počitnic zaprt, 
vse do 3. 10. 2022, 

več informacij na strani 5.

Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek: 

8.00–18.00 sobota: zaprto

osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si   

(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

Vrtec pri oŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si

(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006

Oddelek v župnišču:  
030 641 005

Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Župnija sv. Marjete  
Dol pri ljubljani

www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96

Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si

(01) 564 72 58

Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962

Gregor Pirc, predsednik

Družinska medicina  
dr. Anja Černe

www.medicina-cerne.si
068 696 622
ponedeljek,  

sreda, četrtek: 7.30–13.30
torek: 13.30–20.30
petek: 7.30–13.00

Hišni obiski in administracija ob 
ponedeljkih 16.00–18.00  

oz. po dogovoru. 
info@medicina-cerne.si

ordinacija splošne medicine,  
Valerija Rus, dr. med.  

(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00

torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00

Telefon je odprt ves delovni čas,  
razen zadnjo uro. 

valerija.rus@siol.net 

Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra 

031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra 

031 652 196

Zobozdravstvena ambulanta  
Vesna Fužir Urbančič

(01) 56 39 715; 
ponedeljek, torek: 13.00–19.00

sreda–petek: 7.00–13.00
 

Zobozdravstvena ambulanta  
Špela Potočnik
(01) 56 38 023,  

031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30

sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00

 
Pomoč na domu, Deos, d. o. o.

080 27 37 (8.00–15.00) 
Kontaktna oseba: Lidija Jaksetič

040 204 530

lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08

ponedeljek–petek: 7.30–19.30 
sobota: 7.30–12.30

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50

ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00

 
lAS Srce Slovenije

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

Društvo upokojencev  
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič

040 730 516
(le v nujnih primerih, 
ob večjih nesrečah in 

aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250

Vzdrževanje  
lokalnih vodovodov  

Klopce–Vrh–Zagorica,  
Podgora, Vinje–Žabja vas,  

Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p. 041 365 558

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center Repče 

031 331 336 (dežurni oskrbnik za 
obvestila o najdenih živalih)

 
Javna razsvetljava

Napake na delovanju omrežja javne 
razsvetljave sporočite na: 

(01) 58 63 600
080 7277; info@jr-lj.si

Okvare lahko javite tudi na občinsko 
upravo občine Dol pri Ljubljani na  

tel. št. (01) 530 32 40 ali 
e-naslov obcina@dol.si.

Vzdrževanje cest 
Nepravilnosti javite občinski upravi  

na telefonsko številko (01) 530 32 40 
ali e-pošto obcina@dol.si.

Karitas
(01) 56 39 096

 
Rdeči križ 

(01) 62 07 293
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani

vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Prostofer
Zavod Zlata mreža 080 10 10 
vsak delovnik: 8.00–16.00

uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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Črna kronika kriminaliteta

Kamnica

BeričevoBrinje
Dolsko

Laze
Senožeti

za obdobje od 29. junija do 3. avgusta 2022

•Vlom v skladiščni kontejner, gradbišče  pri  
nadvozu, od koder je bilo odtujeno več kosov  
električnega orodja, opažnih desk in delovni stroj. 
Materialna škoda znaša okoli 8000 EUR.  Policisti  
nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

•Poskus  vloma v vozilo, materialna 
škoda 500 EUR, policisti nadaljujejo z 

zbiranjem obvestil. 

•Tatvina  kolesa, materialna škoda znaša okoli 1.000 EUR, 
policisti o dogodku še zbirajo obvestila. 
• Kršitev  javnega  reda  in  miru  (glasna  glasba), zoper 
kršitelja vodijo postopek o prekršku.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Kršitev javnega reda in miru (nasilno in drzno vedenje), kršitelju je bil izdan 

plačilni nalog. 
• Policisti so trikrat na obrežju reke Save v Dolu pri Ljubljani zaznali dva prekrška 
po Zakonu o ohranjanju narave (ZON 161/4), kršiteljema je bil izdan plačilni nalog. 

•Prometna nesreča z lažjimi telesnimi poškodbami na cesti Šentjakob–Beričevo, 
zoper povzročitelja vodijo postopek o prekršku. 

• Kršitev Zakona o ohranjanju narave 161/4, izdan je bil plačilni  nalog  12  
kršiteljem, hkrati so policisti zaznali še kršitvi Uredbe o varstvu pred požarom v 

naravnem okolju (kurjenje v naravi) in Zakona o javnem redu in miru (kampiranja v 
naravi) ter prav tako izdali plačilna naloga kršiteljema. 

•Prometna  nesreča  z materialno škodo v višini 3000 EUR. Po zbranih obvestilih 
sledi ustrezen ukrep. 

• Nesreča pri delu, policisti 
niso ugotovili elementov kaznivih 
ravnanj in so dogodek ustrezno 
zaznamovali
•Poskus vloma v vozilo, 
materialna škoda 1000  
EUR. Policisti nadaljujejo z  
zbiranjem obvestil. 

•Vlom v delovni stroj, materialna   
škoda 2000 EUR. Policisti  
nadaljujejo z zbiranjem obvestil. 

prometne nesreče Ostalo
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Po polju se sprehajam in gledam v nebo, 
kdaj bog poslal nam bo spet kakšno kapljico. 

Zemlja je izsušena, pridelka skoraj ni, 
le tu pa tam še kakšna rožica cveti. 

Kaj jedla bo živina, ko trave skoraj ni, 
še vrane bodo lačne, koruza se suši. 
Prelepi pšaški potok več ne žubori, 
le Savica še teče po svoji strugici.

Marija Cerar

Vsak dan sonce bolj nas greje, zemlja žejna je dežja, 
toča večkrat jo pokrije, vse uniči, kar bog da. 

Časi so se spremenili, vse postalo je drugače, 
še v naravi nisi varen, če nagaja ti rogač. 

Človek vsak dan bolj bolan je, delat se mu več ne da. 
Kdo skrbel bo za starejše, ker umret se jim ne da. 

Vsi bi radi še živeli zdravi, siti in debeli, 
dokler srečni smo na svet`, treba nam še ni umret`.

Marija Cerar

Julija sta častitljivih 97 let praznovali  naši najstarejši občanki in 
članici Društva upokojencev Dolsko, Ančka Vehovec iz Senožeti 
in Ana Velepec iz Laz. 
Gospo Ančko smo na njenem domu obiskali 
predstavniki društva, pričakala nas je vesela, dobre volje in 
polna optimizma. 
Gospe Ani Velepec pa smo čestitke in skromno darilo 
izročili preko hčerke, svojo starost preživlja v Domu starejših 
občanov Grosuplje. •M. Zajec, Društvo upokojencev Dolsko

Suša

StarostISKRENE ČESTITKE, VELIKO 
ZDRAVJA IN VSE DOBRO
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Zdi se, da smo letošnje poletje ponovno zadihali s polnimi pljuči in se podali na vse konce sveta. 
Mnogi med vami ste potovali, odkrivali nove kraje, obujali spomine na vaših najljubših počitniških 
destinacijah in ovekovečili dih jemajoče trenutke. Nekaj ste jih delili tudi z nami - pošiljateljem se 

zahvaljujemo za poslane fotografije, ostali pa morda dobite kakšno idejo za vaše naslednje potovanje.

Vaši počitniški utrinki

Benetke Jaka, Dolsko

Pošiljam vam moje fotografije z dopusta, 
potovala sem po Portugalski in Španiji.
 Ema, Kamnica

Počitnice na Finskem in v Estoniji
Adam, Videm

Poletje na islandiji je bila dobra izbira, medtem ko je Slovenija 
doživljala temperaturne rekorde. Vid, Petelinje

Že dolgo sem si želela obiskati Brione na 
Hrvaškem, letos se mi je ta želja izpolnila.
 Vesna, Videm


