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Koledar dogodkov
12. 11.
12. 11.
18. 11.
19. 11.
9.00

25. občinsko šahovsko prvenstvo
Kulturni dom Dolsko
Več na strani 29

20.00

Predavanje o Keniji
Predava Zala Žnidarič
Župnijska dvorana Dol

19.00

Razstava portretov in drugih likovnih del
Likovni oddelek KUD Dol pri Ljubljani
Erbergovi paviljoni, Dol

19.00

26. 11.
30. 11.
19.45
17.00

1. 12.
2. 12.
18.00

20.00

Predstava Kriza srednjih let
Igra Ranko Babić
Več na strani 32
Kulturni dom Dolsko

Adventni venček, prižig 2. svečke
Pred cerkvijo v Dolu

9. 12.

Večer nepozabnih slovenskih popevk
z Ano Dežman in Eldo Viler
Prost vstop
Kulturni dom Dolsko

16.00

Zverinice iz Rezije, lutkovna predstava
Vstop prost
Dvorana župnišča, Dol

17.00

Miklavževanje
Organizator Turistično društvo Dolsko
Pred Kulturnim domom Dolsko

19.45

20.00

16. 12.
19.30

17. 12.
17. 12.
19.45

20.00

Kdaj? V četrtek,
1. decembra 2022 od 18.00 dalje
Kje? V prostorih matične šole na Vidmu,
Dol pri Ljubljani
Kaj vam pripravljamo? Na s’menju boste lahko
prostovoljne prispevke zamenjali za praznične
aranžmaje, čestitke, pecivo, marmelade, sokove, zelišča in čaje, naravne izdelke za nego,
nakit in številne druge izdelke naših učencev.

Praznični s’menj
Osnovna šola Janka Modra, Videm

3. 12.
4. 12.
5. 12.
10. 12.
10. 12.

Izjemno uspešen šolski s’menj se vrača!

Otroška delavnica Miklavževi piškoti
Izvajalka Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin
Vstop prost, obvezne prijave na 01 530 32 40
Župnijska Dvorana, Dol

Ta veseli dan kulture
Prost vstop
Več na strani 13
Kulturni dom Dolsko

20.00

Učenci Osnovne šole Janka Modra vas
vabimo na veliki Praznični s’menj

Adventni venček, prižig 1. svečke
Pred cerkvijo v Dolu

3.
12.
19.00
19.45
Foto naslovnica: Tjaša Pustotnik, Nina Keder, Simon Zalar, občinska uprava

Bodimo drug drugemu bratje in sestre
Slavnostna akademija ob 25-letnici delovanja Karitas Dol
Več na strani 20
Dvorana župnišča v Dolu

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani

November 2022
Številka 11/2022
Pletenice so informativno
glasilo občine Dol pri
Ljubljani. Glasilo izhaja
enajstkrat letno in ga
brezplačno prejme vsako
gospodinjstvo v občini.

Adventni venček, prižig 3. svečke
Pred cerkvijo v Dolu

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
(01) 530 32 40
obcina@dol.si
www.dol.si

Komedija Fantovščina
Igrajo Sašo Stare, Žan Papič in Gašper Bergant
Več na strani 32
Kulturni dom Dolsko

Zanj
župan Željko Savič

Vokalna skupina Katice, koncert
Vstop prost
Več na strani 32
Dvorana župnišča, Dol

Jesenski Rock ‘n` Roll, gledališka predstava
Kulturni dom Dolsko
Več na strani 32
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Uredniški odbor
Katja Kralj
Aleksandra Resman
Borut Zajc
Uredništvo si pridržuje
pravico do redakcijskega
urejanja in krajšanja besedil,
ki so predolga ali vsebujejo
neprimerno in žaljivo vsebino.
Pisma bralcev, ki so dolga nad
1500 znakov (s presledki vred)
zaradi omejenega prostora ne
bodo objavljena. Navodila za
oddajo prispevkov in pisem
bralcev ter cenik oglasnega
prostora najdete na spletni
strani www.dol.si.

E-naslov
pletenice@dol.si

Naslednja številka izide 15.
decembra 2022. Prispevke za
objavo pošljite na elektronski
naslov pletenice@dol.
si. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 1. december
2022.

Odgovorna urednica
Nina Keder

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Grafična priprava
Urban Bat

Naklada
2.500 izvodov

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Adventni venček, prižig 4. svečke
Pred cerkvijo v Dolu

Lektoriranje
Barbara Jurič

iz županove pisarne

Spoštovane sokrajanke
in sokrajani,
november je mesec, ko narava še z zadnjimi listi pokrije tla, leže k počitku
in se pripravi na zimo, ki prihaja. Že nekaj časa velja, da je to mesec
‘zatišja pred decembrsko nevihto’ oziroma praznično mrzlico.

A

ski blagajni je bilo pred nami veliko izzivov na področju izgradnje infrastrukture in zagotavljanju
boljših pogojev na socialnem in vzgojno-varstvenem področju. Pa vendar nam je uspelo, skupaj z
občinsko upravo, vsemi gasilskimi društvi, zdravstvenimi delavci, vzgojitelji, učitelji, obema župnikoma, športnimi, kulturnimi, turističnimi društvi in
vsemi ostalimi posamezniki, ki so nam nudili pomoč, ko smo jo najbolj potrebovali.
Najlepša hvala vsem. Življenje smo vrnili v naše
običajne tirnice, vendar bogatejši za izkušnje, ki
smo jih lahko premagali le skupaj. Tako kot smo
nekaj dni nazaj, 5. novembra, v času sadjarskega
sejma, simbolično skupaj s častnima občanoma
Tončko Jemec in Alojzijem Grebencem, dodali še
dve čudoviti češnji v Vrt življenja na Rajhovi domačiji. Posajeni sta bili ob bok že prej zasajenima drevesoma naših dveh častnih občanov, dr. Janeza
Grada in Petre Majdič, v trajen spomin na njihove
dosežke.
Naj nas njihov svetel zgled in odnos do življenja
navdihneta ter nam naložita odgovornost za modre
in zdrave odločitve v prihodnosti. 
•Vaš župan Željko Savič

Foto: Mitja Bratun

mpak letošnji je povsem drugačen. Že s
prvimi sončnimi dnevi je nakazal svoj
vroč karakter, sledilo bo še kar nekaj vremenskih in vsebinskih vročih dni in nedelj. November bo v tem super volilnem letu očitno zaznamovan kot priložnost za iskanje novih izzivov, kritičnih pogledov, poglobljenih razprav in
obljub za lepšo prihodnost, tako na državni kot lokalni ravni.
Tudi v naši občini ne bo drugače, pa vendar naj bo
ta čas tudi priložnost za zahvalo vsem vam za skupno prehojeno pot v preteklem mandatu. V imenu
podžupanje mag. Nike Rovšek in v svojem imenu
bi se želel zahvaliti vsem, ki ste nam zaupali svoj
glas in možnost vpliva na razvoj naše občine. Brez
trdega dela vseh članov Liste Sotočje, izvoljenih
svetnikov: Draga Sredenška, Mojce Repanšek,
Miroslava Hribarja, Slađane Brodnik, Boštjana
Mencingerja, Matjaža Kranjca, ter tesnega sodelovanja s svetniki Gregorjem Pircem (Lista Senožeti),
Ireno Prašnikar (NSi) in Davorinom Malcem (SDS)
nam vse to ne bi uspelo. Pretekla štiri leta, so bila
za vse nas zelo drugačna, poleg soočanja s pandemijo covid-19 in slabim finančnim stanjem v občin-
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Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022
V nedeljo, 20. novembra 2022, bodo potekale redne lokalne volitve,
na katerih bomo tudi v občini Dol pri Ljubljani izvolili člane občinskih
svetov in župana. Občani bodo svoje glasove lahko oddali od 7. do
19. ure na volilnih mestih, kjer so vpisani v volilni imenik. Predčasne
volitve bodo potekale v sredo, 16. 11. 2022 od 7. do 19. ure v
prostorih Kulturnega doma Dolsko, Dolsko 55. Obrazci in originalna
dokumenta razglasa so skupaj z ostalimi pomembnimi dokumenti,
ki se nanašajo na lokalne volitve, objavljeni na spletni strani https://
www.dol.si/sl/content/o-obcini/lokalne-volitve3.html.
Občinska volilna komisija Dol pri
Ljubljani na podlagi 74. člena Zakona o
lokalnih volitvah in 61. člena Zakona o
volitvah v državni zbor objavlja:
KANDIDAT ZA ŽUPANA
Željko Savič, rojen 20. 4. 1962,
Dolsko 100a, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: dipl. varstvoslovec,
delo, ki ga opravlja: župan;
predlagatelj kandidature: prof. dr.
Janez Grad in skupina volivcev;
predstavnik kandidature: prof. dr.
Janez Grad

1)

SEZNAM KANDIDATOV ZA
VOLITVE V TRINAJSTČLANSKI
OBČINSKE SVET OBČINE DOL
PRI LJUBLJANI:
Predlagatelj kandidature:
Petra Lešnjak
in skupina volivcev
Ime liste: Lista za vse občane
Predstavnik kandidature: Jan Babotov
Kandidati:
1. Petra Lešnjak, rojena 23. 8. 1988,
Videm 18k, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: univerzitetna diplomirana
pravnica, delo, ki ga opravlja: pravna
svetovalka
2. Branko Tekavc, rojen 14. 9. 1961,
Videm 3, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: mizar, delo, ki ga opravlja:
delavec v proizvodnji
3. Mija Damjan Stegu, rojena 19. 8.
1971, Podgora pri Dolskem 107, 1262
Dol pri Ljubljani, poklic: diplomirani
komercialist, delo, ki ga opravlja:
poslovna sekretarka v vzgoji in
izobraževanju
4. Marko Lunar, rojen 20. 7. 1968,
Zaboršt pri Dolu 11a, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: univ. dipl. ing.
kemijskega inženirstva, delo, ki ga
opravlja: vodja poslovne odličnosti
5. Urša Troha, rojena 4. 5. 1979,

1)

Kleče pri Dolu 14, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: frizer - pedagog,
delo, ki ga opravlja: učiteljica
praktičnega pouka
Predlagatelj kandidature:
Nova Slovenija – krščanski
demokrati
Ime liste: Nova Slovenija –
krščanski demokrati
Predstavnik kandidature: Majda Selšek
Kandidati:
1. Irena Prašnikar, rojena 31. 5.
1967, Zagorica 3, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: tekstilni
konfekcionar, delo, ki ga opravlja:
vodja oddelka
2. Marko Selšek, rojen 17. 2. 1966,
Kamnica 36, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: inženir telekomunikacij, delo,
ki ga opravlja: samozaposlen
3. Natalija Selšek, rojena 3. 7. 1996,
Kamnica 36, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: diplomirana muzikologinja,
delo ki ga opravlja: vzgojiteljica v
dijaškem domu
4. Jože Klemenčič, rojen 3. 6. 1962,
Dol 16, 1262 Dol pri Ljubljani, poklic:
poslovni sekretar, delo, ki ga opravlja:
koordinator
5. Brigita Pajk Prašnikar, rojena 6.
7. 1994, Zagorica 3, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: diplomirana
medicinska sestra, delo, ki ga upravlja:
diplomirana medicinska sestra
6. Aleš Mandelj, rojen 9. 7. 1971,
Brinje 15a, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: turistični tehnik, delo, ki ga
opravlja: škofijska Karitas - sociala
7. Zofija Jemec, rojena 15. 2. 1948,
Petelinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: ekonomski tehnik, delo, ki ga
opravlja: upokojenka
8. Silvester Anton Zupan, rojen 31.
12. 1946, Zaboršt 11b, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: organizator dela,
delo, ki ga opravlja: upokojenec

2)
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3)

Predlagatelj kandidature: Prof.
dr. Janez Grad in skupina
volivcev
Ime liste: Lista Sotočje
Predstavnik kandidature:
Prof. dr. Janez Grad
Kandidati:
1. mag. Nika Rovšek, rojena 29. 11.
1976, Petelinje 5a, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: magistra znanosti s
področja prostorskega načrtovanja,
delo, ki ga opravlja: podsekretarka v
državni upravi
2. Željko Savič, rojen 20. 4. 1962,
Dolsko 100a, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: dipl. varstvoslovec, delo, ki ga
opravlja: župan
3. Slađana Brodnik, rojena 16. 3.
1980, Kamnica 28, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: dipl. varstvoslovka,
delo, ki ga opravlja: asistent
strokovnega sodelavca
4. Drago Sredenšek, rojen 11. 4. 1951,
Vinje 70, 1262 Dol pri Ljubljani, poklic:
elektrotehnik, delo, ki ga opravlja:
upokojenec
5. Mojca Repanšek, rojena 2. 9. 1964,
Videm 8b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: višji upravni delavec, delo, ki ga
opravlja: višji referent za odnose z
uporabniki
6. Janez Grilj, rojen 24. 8. 1980,
Križevska vas 15, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: spec. dipl. inž. elektrotehnike,
delo, ki ga opravlja: vodja projektov v
telekomunikacijah
7. Barbara Smrekar, rojena 22. 5.
1964, Senožeti 19b, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: univerzitetni
diplomirani pedagog, delo, ki ga
opravlja: ravnateljica osnovne šole
8. dr. Janez Kokalj, rojen 6. 3. 1991,
Petelinje 7, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: doktor znanosti, delo, ki ga
opravlja: raziskovalec
9. Branislava Čič, rojena 27. 7. 1974,
Dolsko 25c, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: univ. dipl. ekonomist, delo, ki
ga opravlja: bančna svetovalka za
mednarodna podjetja
10. Jožef Pogačnik, rojen 22. 2. 1959,
Podgora 19, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: strojni tehnik, delo, ki ga
opravlja: upokojenec
11. dr. Irena Auersperger, rojena 27.
7. 1977, Videm 18g, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: doktor znanosti, delo,

Lokalne volitve 2022
ki ga opravlja: koordinator v farmaciji
12. Matjaž Kranjec, rojen 24. 2. 1955,
Senožeti 105, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: novinar, delo, ki ga opravlja:
upokojenec
13. Andrej Kralj, rojen 19. 9. 1984,
Brinje 12, 1262 Dol pri Ljubljani, poklic:
mesar, delo, ki ga opravlja: delo na
kmetiji

4)

Predlagatelj kandidature: Branko
Škarja in skupina volivcev
Ime liste: Lista krajanov Senožeti
Predstavnik kandidature: Luka Škarja
Kandidati:
1. Gregor Pirc, rojen 6. 5. 1976,
Senožeti 50b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: logistični tehnik, delo, ki ga
opravlja: električar
2. Erika Frantar, rojena 30. 4. 1985,
Senožeti 102b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: harfistka, delo, ki ga opravlja:
profesorica harfe
3. Tomo Dukarić, rojen 13. 7. 1955,
Senožeti 87, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: diplomirani inženir strojništva,
delo, ki ga opravlja: upokojenec
4. Ana Frantar, rojena 28. 8 .1988,
Senožeti 13b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: tehnik optik, delo, ki ga opravlja:
optik
5. Franc Jaklič, rojen 1. 10. 1967,
Senožeti 33b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: profesor matematike, delo, ki ga
opravlja: profesor matematike
6. Mojca Jerina Smrekar, rojena 1.
11. 1974, Senožeti 21, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: ekonomist, delo, ki ga
opravlja: ekonomist
7. Bojan Kračan, rojen: 28. 2. 1956,
Senožeti 72a, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: voznik, delo, ki ga opravlja:
upokojenec
8. Sandra Milijaš, rojena 22. 12. 1990,
Senožeti 19e, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: dipl. inženir radiološke
tehnologije, delo, ki ga opravlja:
radiološki inženir
9. Miro Zorič, rojen 1. 2. 1959,
Senožeti 41f, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: diplomirani inženir
elektrotehnike, delo, ki ga opravlja:
direktor
10. Milena Zidar, rojena 30. 6 .1950,
Senožeti 55b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: administrator, delo, ki ga
opravlja: upokojenka
11. Janko Sopotnik, rojen 18. 4. 1947,
Senožeti 43a, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: konstruktorski ključavničar,
delo, ki ga opravlja: upokojenec

12. Helena Rumič, rojena 20.3.1958,
Senožeti 41e, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: ekonomski tehnik, delo, ki ga
opravlja: upokojenka
13. Branko Škarja, rojen 19. 10. 1963,
Senožeti 37b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: ekonomski tehnik, delo, ki ga
opravlja: upokojenec

5)

Predlagatelj kandidature:
Slovenska demokratska stranka -

SDS
Ime liste: Slovenska demokratska
stranka – SDS
Predstavnik kandidature:
Tadej Štefan Prosenc
Kandidati:
1. Rafael Jeras, rojen 23. 10. 1958,
Klopce 41, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: strojni tehnik, delo, ki ga
opravlja: upokojenec
2. Barbara Košir, rojena 2. 9. 1962,
Videm 30, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: ekonomski tehnik, delo, ki ga
opravlja: samostojna podjetnica
3. Jernej Šmalc, rojen 4. 5. 1965,
Zaboršt pri Dolu 14a, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: ekonomist, delo, ki ga
opravlja: prevajalec
4. Zdenka Morela, rojena 3. 4. 1967,
Videm 33b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: vzgojiteljica, delo, ki ga opravlja:
vzgojitelj predšolskih otrok
5. Rok Bohinc, rojen 12. 2. 1999, Kleče
pri Dolu 6, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: srednja splošna izobrazba, delo,
ki ga opravlja: študent
6. Maja Sedej Prosenc, rojena 25. 8.
1975, Senožeti 39c, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: ekonomski
komercialni tehnik, delo, ki ga opravlja:
voznica
7. Davorin Malec, rojen 12. 8. 1959,
Beričevo 47, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: poklicni voznik, delo, ki ga
opravlja: upokojenec
8. Marijan Vodnik, rojen 13. 9. 1955,
Zagorica pri Dolskem 11, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: trgovec,, delo, ki ga
opravlja: upokojenec
9. Iztok Košir, rojen 15. 2. 1960, Videm
30, 1262 Dol pri Ljubljani, poklic:
avtomehanik, delo, ki ga opravlja:
upokojenec
10. Marta Žižek, rojena 10. 7. 1966,
Dolsko 15b, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: kuharica, delo, ki ga opravlja:
delo v kuhinji
11. Fides Bračun, rojena 14. 3. 1955,
Videm 54, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: ekonomski tehnik, delo, ki ga
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opravlja: upokojenka
12. Jurij Kuhar, rojen 16. 3. 1948,
Videm 39a, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: TT mehanik, delo, ki ga opravlja:
upokojenec
13. Pavli Avbelj, rojena 13. 12. 1958,
Klopce 41, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: ekonomistka, delo, ki ga
opravlja: upokojenka

6)

Predlagatelj kandidature:
Gibanje Svoboda
Ime liste: Gibanje Svoboda
Predstavnik kandidature: Marko Bregar
Kandidati:
1. Karina Medved Bregar, rojena
6. 6. 1984, Videm 18p, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: univerzitetni
diplomirani politolog, delo, ki ga
opravlja: samostojni svetovalec za
energetske politike in EU zadeve
2. Tomaž Pogačar, rojen 9. 1. 1985,
Dolsko 111, 1262 Dol pri Ljubljani,
poklic: diplomirani inženir strojništva,
delo, ki ga opravlja: upravljalec kotla
3. Dijana Štraus Svetlik, rojena 20.
2. 1964, Dolsko 14a, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: specialistka
managementa, delo, ki ga upravlja:
urednica oddaj
4. Jernej Beguš, rojen 21. 12. 1980,
Zaboršt pri Dolu 73c, 1262 Dol pri
Ljubljani, poklic: diplomirani inženir
elektrotehnike, delo, ki ga opravlja:
prodajni inženir/projektni vodja/
skrbnik ključnih strank
Možnost oddaje preferenčnega glasu
na bližajočih se lokalnih volitvah
Na lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo,
20. novembra 2022, bo imel vsak
volivec možnost oddaje preferenčnega
glasu. Zakon o lokalnih volitvah
namreč v drugem odstavku 18. členu
določa: »Kandidati so izvoljeni po
vrstnem redu na listi, razen če je
najmanj četrtina volivcev, ki so
glasovali za posamezno listo
kandidatov, oddala preferenčne glasove
za posamezne kandidate z liste. V tem
primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki
so dobili največje število preferenčnih
glasov po zaporedju največjega števila
preferenčnih glasov, kolikor število
preferenčnih glasov posameznega
kandidata presega 10 odstotkov števila
vseh glasov, oddanih za listo.« Za
izvolitev kandidata morata biti tako
kumulativno izpolnjena oba zgornja
kriterija. 
• Občinska volilna komisija

Občine Dol pri Ljubljani

Lista krajanov Senožeti se predstavlja
Spoštovane občanke/občani!
LISTA KRAJANOV SENOŽETI je osnovana na pobudo volilcev kraja
Senožeti. Je neodvisna in nestrankarska lista, ki je imela do sedaj in
bo imela tudi v prihodnje cilj, pospešiti razvoj kraja Senožeti. Podpirali
pa bomo tudi projekte skupnega pomena, ki bodo zagotavljali pogoje
kvalitetnejšega življenja v občini Dol pri Ljubljani.
LISTO KRAJANOV SENOŽETI PREDSTAVLJAMO:
1. Gregor Pirc, 2. Erika Frantar, 3. Tomo Dukarić,
4. Ana Frantar, 5. Franc Jaklič, 6. Mojca Jerina Smrekar
7. Bojan Kračan, 8. Sandra Milijaš, 9. Miro Zorič,
10. Milena Zidar, 11. Janko Sopotnik, 12. Helena Rumič,
13. Branko Škarja.

V prihodnjem mandatu se bo Lista krajanov
Senožeti zavzemala za:
izgradnjo večnamenskih prostorov, ki jih za svoje delo in ustvarjanje
nujno potrebujejo: mladinski aktiv, Tamburaški orkester Senožeti, Kulturno društvo Senožeti, Pevski zbor, Turistično društvo Senožeti, Aktiv
žena Klas in Športno društvo Senožeti,
zagotovitev dostojnih prostorov za šolo in vrtec v Senožetih,
zagotovitev prostorov za medgeneracijska srečanja in dnevnega varstva starejših,
komunalno ureditev kraja, obnovo dotrajanih cest in asfaltiranje
makadamskih odsekov, za izgradnjo javne razsvetljave,
ureditev čiščenja odpadnih in meteornih voda,
postavitev polnilnice za polnjenje električnih vozil,
smotrno in varčno porabo občinskega proračuna in enakomeren razvoj vseh naselji v občini,
podporo vseh dobrih idej ostalih članov občinskega sveta, ki bodo v
dobrobit občank in občanov naše občine in našega kraja.
Spoštovane krajanke/krajani, občanke/občani!
Kot je razvidno iz sestave kandidatne Liste krajanov Senožeti in
našega programa, smo na listi kandidati, ki smo se do sedaj že
večkrat izkazali kot uspešni izvajalci pri številnih projektih, tako lahko
od nas realno pričakujete, da bomo predvsem in vedno zastopali svoj
kraj in se zavzemali za napredek celotne občine.
Vabimo vas, da se udeležite volitev in s svojim glasom za LISTO
KRAJANOV SENOŽETI, ki se na volilnem listu nahaja pod zaporedno
številko 4, podprete naš program ter s tem zagotovite sebi in svojim
potomcem lepšo prihodnost.
Kandidati Liste krajanov Senožeti

za župana občine DOL Pri Ljubljani

Željko savič
Hvala za zaupanje
Pred Vami je seznam kandidatov za občinske svetnike Občine Dol pri
Ljubljani z naše liste. To so delovni, pošteni, resnicoljubni, preprosti in
prijazni ljudje, polni želja in volje po delu v dobrobit občine. Poleg lastnih
zamisli bodo v okviru danosti upoštevali vse Vaše
predloge glede rešitev zatečenih problemov in
izboljšav našega bivanja. Prosim, volite jih, ne
bodo Vas razočarali. 

prof. dr. Janez Grad, zaslužni profesor ULj

lista

sotočje
Videm
Mojca Repanšek

Poklic: dipl. varstvoslovka

Poklic: elektrotehnik

Delo, ki ga opravlja:
podsekretarka v državni upravi

Delo, ki ga opravlja: asistent
strokovnega sodelavca

Delo, ki ga opravlja:
upokojenec

Delo, ki ga opravlja: višji
referent za odnose z
uporabniki

Poklic: univerzitetni
diplomirani pedagog

Poklic: doktor znanosti

Delo, ki ga opravlja: vodja
projektov v telekomunikacijah

Delo, ki ga opravlja:
ravnateljica osnovne šole

Delo, ki ga opravlja:
raziskovalec

Branka Čič
Poklic: univ. dipl. ekonomist
Delo, ki ga opravlja: bančna
svetovalka za mednarodna
podjetja

Videm

Menimo, da nas je v občini
veliko srčnih in angažiranih
ljudi, polnih idej, ki bodo
oplemenitile bivanje v naši
skupnosti. Pomembno je,
da se poslušamo, slišimo in
razumemo.

dr. Janez Kokalj

Podgora

Barbara Smrekar

Poklic: spec. dipl. inž.
elektrotehnike

Jože Pogačnik
Poklic: strojni tehnik
Delo, ki ga opravlja:
upokojenec

Senožeti

Jani Grilj

3.

Dolsko

Poklic: višji upravni delavec

Petelinje

Drago Sredenšek

Senožeti

Slađana Brodnik

Križevska vas

Poklic: magistra znanosti
s področja prostorskega
načrtovanja

Brinje

Vinje

mag. Nika Rovšek

Kamnica

Petelinje

srčnost, sožitje in trajnostni razvoj

dr. Irena Auersperger

Matjaž Kranjec

Andrej Kralj

Poklic: doktor znanosti

Poklic: novinar

Poklic: mesar

Delo, ki ga opravlja:
koordinator v farmaciji

Delo, ki ga opravlja:
upokojenec

Delo, ki ga opravlja:
delo na kmetiji

Kandidati za občinske svetnike

za Dol pri Ljubljani
• ZA povečanje trajnostne
samooskrbe in boljše črpanje
evropskih sredstev!
• ZA celovito obnovo cest in
komunalne infrastrukture!
• ZA dovolj prostora v vrtcih in šolah!
Vabimo vas, da si ob prijetnem druženju
prisluhnemo 12.11. med 10h in 17h
na stojnici v središču Dola.

Prihodnost se
začne v tvojem
kraju.

Karina Medved
Bregar, Videm
Univ. dipl.
politologinja

Tomaž Pogačar, Dijana Štraus
Svetlik, Dolsko
Dolsko
Dipl. ing.
strojništva

Strokovnjakinja Upravljalec
za evropske
strojne opreme
zadeve

Specialistka
managementa
Urednica TV
oddaj

Jernej Beguš,
Zaboršt

Dipl. ing.
elektrotehnike

Projektni vodja

Glasujte za!
Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni
strani gibanjesvoboda.si
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Dogajanje v naši občini

Družba JUB d.o.o. vabi prebivalce občine Dol
pri Ljubljani, da nas obiščete in izkoristite
ugodnosti, ki vam jih ponujamo v našem JUB
Design Studiu v Dolu pri Ljubljani 28.
V letu 2022 vam ob nakupu fasadnega sistema
ponujamo:
• 25 % popust pri nakupu belega in grafitnega
stiropora;
• 20 % popust za nakup strong stiropora;
• 35 % popust pri nakupu ostalih materialov za
fasade (mrežice, lepilo, omet…).

Pobeli steno
in še prihrani
pri energiji
Sistem JUPOL Thermo da nam je lepo in toplo.

Poleg tega vam ponujamo 40 % popust pri nakupu
izdelkov za vgradnjo keramike in 25 % popust za
nakup izdelkov iz notranjega programa (notranje
barve in izravnalne mase).
Obiščete nas lahko vsak delovni dan med 7.00
in 17.00.
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novice iz občinske stavbe

Vabilo za oddajo
predlogov za
proračun 2023
Občina Dol pri Ljubljani pripravlja Odlok o proračunu
Občina Dol pri Ljubljani za leto 2023, torej proračun
občine za prihodnje leto. Na podlagi 17. in 18. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.
US, v nadaljevanju: ZJF) za finance pristojen organ
občinske uprave izdaja Navodilo in izhodišča za
pripravo občinskega proračuna za leto 2023.
Navodilo je pripravljeno na podlagi dopisa Ministrstva
za finance 4101-31/2022/1, z dne 30. 9. 2022,
na podlagi Proračunskega priročnika za pripravo
proračunov občin za leti 2023 in 2024, Jesenske
napovedi gospodarskih gibanj 2022 ter Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21
– ZDUPŠOP in 129/22). Navodilo je namenjeno
tako neposrednim kot tudi posrednim proračunskim
uporabnikom.
Namen navodila je, da se na podlagi izhodišč,
usmeritev in predpostavk za prihodnje leto pripravijo
predlogi finančnih načrtov z vsemi potrebnimi
prilogami in obrazložitvami, ki predstavljajo temelj
za pripravo občinskega proračuna za leto 2023.
Na podlagi tega navodila občina pričakuje finančne
načrte, ki bodo zajemali vse potrebne načrte za
nemoteno delovanje uporabnikov proračuna v
prihodnjem proračunskem letu in bodo osnovani na
realnih temeljih. Proračunski priročnik je objavljen
na Portalu GOV.si: https://www.gov.si/teme/
financiranje-obcin/. Navodilo, obrazce in priloge
najdete na spletni strani https://www.dol.si/sl/news/
vabilo2.html.
• Občinska uprava

OBVESTILO OBČANOM
Spoštovani občani,
Hidrotehnik d.o.o., izvajalec gradbenih del v vaši občini
na projektu »Obnove komunalne infrastrukture in modernizaciji ceste« vas obveščamo, da smo v dani situaciji
prisiljeni začasno zmanjšati intenziteto del in kljub vsem
naporom začasno odpovedati asfaltiranje ceste.
Razlog za nastalo situacijo je, da so se na novozgrajeni
kanalizaciji pojavile nerazjasnjene razpoke na vgrajenih
kanalizacijskih ceveh. Zato smo nemudoma obvestili
naročnika, tj. Občino, in dobavitelja cevi. Zaradi strogega zagotavljanja kvalitete in gospodarnim ravnanjem
finančnih sredstev, smo se skupno odločili, da vgrajene
materiale pošljemo na dodatno analizo.
Za nastalo situacijo se opravičujemo in prosimo za vaše
razumevanje. 
•Projekta ekipa Hidrotehnik

Brezplačno pravno
svetovanje za občane
V Občini Dol pri Ljubljani se nadaljuje projekt brezplačnega
pravnega svetovanja občanom. Projekt brezplačne pravne pomoči je zastavljen kot prvi pravni nasvet s področij pravdnih in
nepravdnih postopkov, družinskega, stvarnega, obligacijskega
in delovnega prava, dedovanja, upravnih zadev, stanovanjske
problematike, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic.
Naslednji termin je 14. december 2022 od 12.00 do 17.00
predvidoma v prostorih občinske uprave. Pravno svetovanje
bo še naprej izvajal PIC – Pravni center za varstvo človekovih
pravic in okolja. Prijavite se lahko vsak delovnik od 9.00 do
14.00 na telefonski številki 01 521 18 88 ali na e-naslovu pic@
pic.si.
• Občinska uprava

CENIK KOMERCIALNEGA OGLAŠEVANJA
Velikost	
1/1
1/2
1/4
1/8
1/10
1/30 (mali oglas)

Mere	
263 X 186 mm
129,5 X 186 mm ali 263 X 90,5 mm
128,5 X 90,5 mm ali 61,75 X 186 mm
61,75 X 90,5 mm
48,6 X 90,5 mm
23 X 90,5 mm

Cena v evrih, brez DDV
300,00
160,00
90,00
50,00
45,00
20,00

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

Popusti glede na
število objav v letu
8–10 ponovitev
5–7 ponovitev
3–4 ponovitve

25 %
15 %
10 %

registrirane v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna.
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter za
nosilce lokalnih kmetij odprtih vrat brezplačna do velikosti
oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v primeru oglasov večje
velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.
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novice iz občinske stavbe

Zaključna dela na Rajhovi domačiji
in zdravstveni ordinaciji
V teh dneh na objektu Rajhove domačije in zdravstvene
ordinacije potekajo zaključna dela.

R

ekonstrukcija obeh objektov bo tako po začetnih zapletih z javnim naročilom v kratkem izvedena. Selitev občinske uprave na Rajhovo domačijo je predvidena v novembru, ko sočasno načrtujemo tudi odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani (izpostave upravne enote).
Po preselitvi občinske uprave se bo začela prenova prostorov za knjižnico, ki
po obsegu in zahtevnosti del ne bo obsežna. Pričakujemo, da bo preureditev
končana do sredine decembra.
•Občinska uprava

Rajhova domačija v Dolu

Zdravniška ordinacija v Dolu
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Novice iz občinske stavbe

Nadaljevanje gradnje
pločnika v Beričevem
Občina je v septembru pričela s postopkom javnega naročila za izgradnjo
pločnika, prenovo ceste in rekonstrukcijo vodovoda v Beričevem. V začetku novembra je bila z najugodnejšim ponudnikom, Lavaco d.o.o., podpisana pogodba
za izvedbo gradbenih del od kapelice, mimo cerkve v skupni dolžini 200 metrov. V
okviru rekonstrukcije ceste bo pri avtobusni postaji šolskega avtobusa urejena tudi
hitrostna ovira, ki bo dodatno povečala prometno varnost najranljivejših v prometu.
Sočasno bo potekala še rekonstrukcija vodovoda. Pogodbena vrednost investicije
znaša 420.000,00 EUR z DDV, od tega bo javno podjetje Voka Snaga zagotovilo
polovico sredstev, drugo polovico pa bo krila Občina. 
•Občinska uprava

Občina v teh dneh končuje z
označevanjem talne prometne signalizacije za kolesarje (piktogrami za
kolesarje) po prometno najbolj obremenjenih lokalnih cestah. Piktogrami
pripomorejo k umirjanju prometa in
voznike motornih vozil opozarjajo na
prisotnost kolesarjev, ki predstav
ljalo ranljivo skupino in se pogosto
počutijo ogrožene. Z ukrepom
postaja kolesarjenje po naši občini
varnejše.
• Občinska uprava

Foto: Nina Keder

Kolesarji sedaj
bolj varni

Dogajanje v naši občini

Folklorna skupina Dolsko

Tradicionalni jesenski sejem
Po treh letih je Občina Dol pri
Ljubljani lahko ponovno izvedla
tradicionalni sejem Pozdrav
jeseni v deželi Jurija Vege.

Foto: Tjaša Pustotnik, Nina Keder

P

od šotorom za Osnovno šolo
Janka Modra je od 13. ure dalje
potekal program, nastopili so številni glasbeniki, plesalci in drugi
animatorji, ob tem pa so obiskovalci na
številnih stojnicah lahko nakupili domače
dobrote, pridelke in izdelke naših društev,
ustvarjalcev in proizvajalcev, nekaterih tudi iz sosednjih občin. Res je vsakič znova
zanimivo videti, kako ustvarjalni, nadarjeni in aktivni so naši sokrajani na številnih
področjih. Na žalost je nekaj točk (na primer jahanje mehanskega bika pa zabavne
igre za odrasle, nogometni turnir in kuhanje županovega golaža) zaradi močnega
deževja odpadlo, a to ni pokvarilo vzdušja
in dobre volje. Večer je zaključila skupina
Calypso s še zadnjo letošnjo veselico v
Dolu. Obiskovalci so prišli z vseh koncev,
tudi iz sosednjih občin. Kot kaže, smo po
več letih odpovedi dogodkov in veselic
ljudje željni ponovnega druženja in tovrstnih prireditev. 
•Nina Keder

Pevec Damjan Pörš se je odlično izkazal
kot pevec in kot voditelj prireditve.
Skupina Calypso
je poskrbela za
dobro glasbo na
še zadnji veselici v
naši občini.
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Tekaško smučarski klub Dol

Dogajanje v naši občini

Vrt zdravilnih rastlin Sabine Grošelj
Ansambel Nepozabni

Za dekoracijo z bučami so poskrbeli Pr’ kozolcu.

Nogometni klub Dol

Vitražni
rokodelski
atelje Darja

Ustvarjalka tekstilnih in kvačkanih
izdelkov Mira Lukežič, Studio LA

Pevka Živa Mihelčič

Country plesna skupina B&B

Orkester harmonikarjev Pustotnik s
Tomažem Pustotnikom na čelu

Šolski band Janko Rocks
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dogajanje v naši občini

Folklorna skupina Dolsko z županom Željkom Savičem

Učenci glasbene šole Pop Akademija

Otroška folklorna skupina Dolsko
Animacija za otroke, poslikava
obraza in slikanje na panjske
končnice

Aktiv žena Marjetice

Predstava za otroke Gledališča Pravljičarna

Lončarja Majda in Tomo Kraker

Plesna skupina Jazz sončki

Aktiv žena Plamen

Šolski band Rock’n’Dol

Plesna skupina Smaragd
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Duo Pustotnik, Tjaša in Tomaž Pustotnik

Vprašali ste, odgovarjamo

O trgovinah, gradnji pločnika in knjižnici
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.
1. VPRAŠANJE
Stanje navzočnosti različnih trgovcev
v naši občini je slabo, dobesedno
monopolno. Tri trgovine enega in
istega trgovca. Zato občani, ki si
želimo ugodnejši nakup, hodimo v
druge občine. Sam sem nemalokrat
srečal naše občane v Hofer BTC. V
interesu občanov je, še zlasti v času
draginje, da imamo znotraj občine na
razpolago različne trgovce, da sta
ponudba in konkurenca širši,
posledično pa boljša kakovost bivanja.
Pri tem ne mislim samo, da je rešitev
umeščanje dodatnih objektov v
prostor, ampak predvsem to, da se pri
prenovi vaškega jedra v Dolu namesto
dosedanjega trgovca tja umesti
katerega izmed cenovno ugodnejših
trgovcev. Zanima me, če je zagotovitev
navzočnosti različnih trgovcev v naši
občini med cilji vodstva Občine, in
opišite, prosim, kaj počnete ter kako si
sami želite, da bi se ta cilj uresničil.
O: Glede možnosti umeščanja
različnih trgovcev v našo občino ima
Občina precej zavezane roke, saj je
odločitev o prihodu Spara, Hoferja,
Lidla ali kakšnega drugega trgovca v
njihovih rokah. Občina ne mora in ne
sme favorizirati točno določenega
trgovca, pač pa mora odločitev temeljiti
na svobodni gospodarski izbiri. Tudi na
Občni bi si želeli, da bi bila pestrost
trgovske ponudbe večja. Poskus
prihoda Spara v lanskem letu v
Beričevo ni uspel, za umeščanje trgovca
v poslovno cono v Dolskem ni interesa,
v centru Dola pa je lastnik zemljišča
Mercator. Občina bo preverila možnost
umeščanja še dodatnega trgovca v
omenjeni prostor, vendar je glede na
povpraševanje okolice to manj verjetno.

Občinska uprava
2. VPRAŠANJE
Imam neprijetno izkušnjo z
avtobusom Arriva, saj je že dvakrat v
zadnjih tednih v dopoldanskem času
peljal mimo postaje v Beričevem, ni

ustavil, enkrat pa je ustavil kar ob
cesti, ne na postaji. Zanima me, zakaj
se to dogaja? Ali je kako določeno, kje
natančno moramo potniki stati, da
šofer ustavi na postaji? Enkrat sem v
velikem nalivu stala pod streho,
drugače čakam na avtobus pri znaku,
ne pod streho.
O: V kolikor bi potnik navedel uro in
datum dogodka, bi lahko preverili
dejanske razloge za neustavljanje
avtobusa na postajališču Beričevo.
Imeli smo tudi primere, ko potniki
pišejo pritožbo na Arrivo, vendar je šlo
za odhod, ki ga izvaja drugo podjetje.
Avtobus mora ustaviti na vseh
postajališčih, ki se nahajajo v voznem
redu in na katerih je predviden vstop/
izstop potnikov. Potniku se v danem
primeru iskreno opravičujemo za
neljubi dogodek. V primeru da se kaj
podobnega zopet zgodi, pozivamo, da
nam o tem pošljete sporočilo na info@
arriva.si in zadevo bomo primerno
obravnavali ter poslali odgovor.

Arriva Slovenija d.o.o.
3. VPRAŠANJE
Začela naj bi se gradnja pločnika v
Beričevem pri cerkvi, zanima pa nas,
kaj se je zgodilo s pločnikom v Brinju?
Tam so najprej opravili geodetske
izmere, zdaj pa še ni govora o gradnji,
čeprav je ravno v Brinju največja
prometna frekvenca. Se bo pločnik
sploh kdaj zgradil?
O: Pri gradnji pločnika v Brinju se
pretežno zapleta zaradi težav z odkupi
zemljišč, saj nekateri lastniki
nasprotujejo parcelaciji oz. odkupu
zemljišča. V Brinju so bile izvedene
zgolj geodetske predizmere, kar
pomeni, da lastniki zemljišč na licu
mesta vidijo, koliko zemlje bi Občina
potrebovala za izgradnjo pločnika in
širitev ceste. Občina se bo še naprej
trudila, da bi do odkupov zemljišč le
prišlo. Nasprotno se nam je v
Beričevem pred kratkim z lastniki
uspelo dogovoriti o umeščanju
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pločnika, zato smo po izvedbi
postopka javnega naročila z izvajalcem
že podpisali gradbeno pogodbo za
izgradnjo pločnika mimo cerkve v
dolžini 200 m. Pri postaji šolskega
avtobusa se bo skladno z voljo občanov
(izglasovan projekt v okviru
participativnega proračuna) sočasno
zgradila še hitrostna ovira.

Občinska uprava
4. VPRAŠANJE
Kdaj se bo ponovno odprla knjižnica?
In ali lahko knjige, ki jih imamo
izposojene že zelo dolgo doma, morda
odnesemo v knjižnico Bežigrad?
O: Vračilo izposojenih knjig je
mogoče brezplačno opraviti v
katerikoli enoti Mestne knjižnice
Ljubljana. Sicer je v novembru na
Rajhovi domačiji najprej predvideno
odprtje krajevnega urada (upravne
enote) ter začetek selitve Občine iz
bodočih prostorov knjižnice, ki jih
sedaj zaseda občinska uprava in se
bodo posledično adaptirali na koncu.
Ko bodo torej omenjeni prostori
popolnoma izpraznjeni, se bo lahko
začela prenova prostorov za knjižnico,
ki po obsegu del ne bo velika.
Predvidevamo, da bo knjižnica
narejena do sredine decembra.
Vzporedno bomo začeli pridobivati
tudi uporabno dovoljenje, tako da bi
knjižnica lahko še v tem letu odprla
svoj vrata. 
Občinska uprava

Novice iz občinske stavbe

Občinski svet se je sestal
na 22. redni seji občinskega
sveta, še zadnji v tem
mandatnem obdobju.

S

vetniki so v drugem branju
obravnavali odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Dom starejših občanov in medgeneracijsko središče v Občini Dol pri Ljubljani«. Na
dodatna vprašanja sta tako kot na
prejšnji seji tudi tokrat odgovarjala
pripravljalca odloka Boštjan Ferk in
Dejan Podhraški z Inštituta za javno-zasebno partnerstvo. Med drugim
smo še izvedeli, da je v sodobno zasnovanem domu predvidenih 192
postelj. Prav tako, da pride v poštev
izključno le državna koncesija, in tu-

di to, da si bo Občina prizadevala, da
bodo v prostorih, ki bodo v občinski
lasti, potekale dejavnosti s koncesijo,
ki bi ju opravljala na primer zdravnik
in fizioterapevt.
Obravnavan je bil tudi sklep o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve, saj so bili zneski v
odloku o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Dol pri Ljubljani, sprejet leta
1998, zapisani še v slovenskih tolarjih.
Med vprašanji in pobudami članov
sveta je bilo tudi tokrat izpostavljeno
nezadovoljstvo z delom oskrbe na
domu, za katero ima v naši občini
koncesijo družba Deos. Župan je povedal, da je razpis za novega koncesionarja že v pripravi, da pa je že prišla tudi pobuda izvajalca iz Kamnika.
Izpostavljeno je bilo še, da imajo vsi

izvajalci stisko s pomanjkanjem kadra, posebno pri zagotavljanju oskrbe ob sobotah in nedeljah. Župan
upa na ugodno rešitev problema, v
prihodnosti pa še razširitev te dejavnosti na delovne terapije, saj bi jih
mnogo oskrbovancev potrebovalo
zaradi omejenega in pomanjkljivega
gibanja. Omenjeno je bilo še, da bi
moral izvajalec, ki bi v prihodnje lahko omogočal kvalitetno oskrbo naših
krajanov, zaradi njihovega števila, ki
je z nekdaj 16 občanov že naraslo na
23, imeti po okvirni oceni vsaj 5 ali 6
zaposlenih.
Ker je šlo za še zadnjo sejo v tej zasedbi, so se svetniki in župan poslovili še s krajšimi poslovilnimi govori
in zahvalami. Celotni zvočni posnetek seje najdete na spletni strani
www.dol.si, na naslovni strani pod
zavihkom Občinske seje. •Nina Keder

Župan Željko Savič (četrti z leve) s člani občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani v mandatu 2018–2022: Gregor Pirc (Lista krajanov
Senožeti), Irena Prašnikar (NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati), Slađana Brodnik (Lista Sotočje), podžupanja Nika Rovšek
(Lista Sotočje), Drago Sredenšek (Lista Sotočje), Mojca Repanšek (Lista Sotočje), Davorin Malec (SDS – Slovenska demokratska
stranka), Jasna Grahek (Lista Janeza Tekavca), Aleš Žnidaršič (Lista Janeza Tekavca), Mihaela Mekše (Lista Janeza Tekavca) in Jure
Rabič (Lista Janeza Tekavca). Svojo odsotnost sta opravičila Matjaž Kranjec (Lista Sotočje) in Miro Hribar (Lista Sotočje).
18

Foto: Nina Keder

Zadnja občinska seja v mandatu 2018–2022
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Izpis sklepov 22. redne
seje občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani
z dne 26. 10. 2022
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani
dnevni red 22. redne seje Občinskega
sveta Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je
bil sprejet.
AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 21.
redne seje Občinskega sveta Občine
Dol pri Ljubljani z dne 14. 9. 2022.
Sklep je bil sprejet.
AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o
javno-zasebnem partnerstvu za
izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH
OBČANOV IN MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE V OBČINI DOL PRI
LJUBLJANI«. Sklep je bil sprejet.
AMANDMA ŠT. 1
AD 3.1 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani potrdi Amandma št.
1 k točki »Odlok o predkupni pravici
Občine Dol pri Ljubljani – drugo
branje«, ki pravi, da se 7. člen Odloka
o predkupni pravici Občine Dol pri
Ljubljani spremeni tako, da se glasi:
»O uveljavljanju predkupne pravice na
nepremičninah se opredeli občinska
uprava«. Sklep je bil sprejet.
ODLOK
AD 3.2 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o
predkupni pravici Občine Dol pri
Ljubljani. Sklep je bil sprejet.
AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejme sklep o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Dol pri
Ljubljani. Sklep je bil sprejet.
AD 5 SKLEP:
1. Iz javnega dobra se izloči
nepremičnini z ID znakoma 1769
549/22 in 1769 549/20.
2. Nepremičnini iz prve točke
prenehata imeti značaj javnega dobra
in postaneta last Občine Dol pri
Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Sklep je bil sprejet.
AD 6 SKLEP:
1. Andrejo Krabonja, Videm 40c,
1262 Dol pri Ljubljani, se imenuje za
novo članico Občinske volilne komisije
Občine Dol pri Ljubljani.
2. Novo članico se imenuje za
preostanek mandatne dobe Občinske
volilne komisije Občine Dol pri
Ljubljani. Sklep je bil sprejet.

Željko Savič, župan

Obisk skladišča za
radioaktivne odpadke

Ob dnevu odprtih vrat smo obiskali ARAO,
Centralno skladišče za radioaktivne odpadke, ki se
nahaja pri Reaktorskemu centru v Brinju.

Zanimanje
za skladišče
je bilo med
novinarji veliko.
Najstarejši
skladiščeni
odpadki
izvirajo iz
leta 1962 iz
radiološke
nesreče na
Onkološkem
inštitutu, ko
se je delavcu
razlila igla z
radijem.

P

ovabilu so se odzvali tako številni novinarji kot tudi okoliški prebivalci, zlasti novo priseljeni, ki želijo biti čim bolje seznanjeni s svojimi sosedi. Na vodenem ogledu so nas seznanili z delovanjem skladišča in postopki skladiščenja institucionalnih radioaktivnih odpadkov, torej odpadkov, ki nastajajo v raziskavah, medicini in industriji.
Skladišče na tej lokaciji obratuje že več kot 35 let. Odpadke prevzemajo na
lokacijah povzročiteljev odpadkov, jih zapakirajo, pomerijo, označijo in prevažajo v svojih vozilih do skladišča. Tu jih razložijo, opravijo kontrolne meritve, se odločijo, kam jih bodo uskladiščili in jih uskladiščijo. Zgodba se tu še
ne konča, ker je to skladišče, ni odlagališče, zato odpadke še spremljajo, jih
občasno obdelujejo, nekatere, če je možno, izvozijo v recikliranje, nekatere
opustijo, ker so razpadli, kar pa se ohrani oziroma ne razpade, pa bo nekoč
odpeljano na odlagališče radioaktivnih odpadkov, za kar je v nekaj letih načrtovana izgradnja objekta v Krškem. Trenutno je skladišče že precej zapolnjeno, približno 80 %, ves čas pa se trudijo prostornino zmanjševati z določenimi postopki. Danes so radioaktivni viri v nekaterih napravah (pri uporabi v gradbeništvu, v industriji pri varjenju, pri merilnikih nivojev rezervoarjev, polnilnicah pijač) še vedno prisotni, kjer pa so lahko uporabljeni drugi viri, jih danes že zamenjujejo. Pri delu z radioaktivnimi odpadki so zaposleni zaščiteni in vedno opremljeni z merilci radioaktivnosti, ki jih opozorijo, če so preveč izpostavljeni, tako da je njihovo delo varno, prav tako zatrjujejo, da ni nevarnosti za okoliške prebivalce.•Nina Keder

Tako izgleda notranjost skladišča,
polno sodov z napisi ‘radioaktivno’.
Skladišče je delno vkopano, prekrito
s plastjo zemlje, stene in tla so iz
armiranega betona, opremljeno s
prezračevalnim sistemom, fizično in
tehnično varovano.
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Simona
Sučič, vodja
skladišča za
radioaktivne
odpadke,
je vodila
celoten
ogled.
Prikazala
nam je eno
izmed naprav,
v kateri je bil
radioaktivni
vir, to je
detektor
dima.
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Fallen Division

Največji aplavz je požel Vid Valič.

Prvi Dol Fest
V petek, 21. 10. 2022, je za
Osnovno šolo Janka Modra
pod velikim prireditvenim
šotorom potekal prvi
dogodek Dol Fest.

N

ajprej so za smeh poskrbeli
izkušeni mački s svojimi
stand up nastopi. Zbrane so
nasmejali Admir Baltić, Matic
Kokošar in Vid Valič. Dol Fest se je nato nadaljeval z rock koncertom skupin
Fallen Division, Ekvorna in za veliki finale še Rock Partyzani. Hvala vsem, ki
ste prišli, še posebno veliki skupini
prostovoljcev, ki so pomagali pri organizaciji prvega tovrstnega dogodka.
Upamo, da bomo lahko Dol Fest ponovili tudi naslednje leto in da bo postala
to naša tradicionalna prireditev.
 •Klemen Runtas, KUD Jurija Fleišmana

Rock Partyzani
Stan up komiki Matic
Kokošar, Vid Valič in
Admir Baltić

Aleš Klinar, nekdanji član zasedbe Agropop, zdaj član skupine Rock Partyzani

Prostovoljci, ki so pomagali
pri organizaciji dogodka

Ekvorna
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Podoba dolske graščine na višku svojega sijaja

Z

godovinar mag. Igor
Gardelin nas je s tokratnim
predavanjem o odkritjih in
zapisih o graščini Dol v zgodovinskih virih, shranjenih v Arhivu
Slovenije, popeljal v obdobje, ko je
blestela v vsem svojem sijaju in si je
prislužila ime slovenski Versailles.
Preučil je zapiske barona Jožefa
Kalasanca Erberga, ki je skrbno beležil stanje in razvoj svojega posestva
vse do svoje smrti leta 1843. Potem je
graščina pričela neslavno propadati.

Foto: Nina Keder

Mag. Igor Gardelin nam je predaval o zgodovini
Graščine Dol.

Predavanje je poželo veliko
zanimanja in množičen obisk.

Poskenirajte
QR kodo in
poslušajte
to zanimivo
predavanje.

Skozi Erbergove zapiske in tudi popis
premoženja, ki je bil opravljen po baronovi smrti, si lahko slikovito predstavljamo tedanjo podobo graščine,
parka in dogajanja tam in nam bo v
prihodnosti prišla prav pri poznavanju zgodovinskega dogajanja in pri
morebitni rekonstrukciji dvorca in
njegovih vrtov. Zanimanje za predavanje je bilo izjemno in če ste ga zamudili, vam priporočamo, da si ga
ogledate na youtube kanalu preko
priložene QR kode in greste na izlet v
19. stoletje.
•Nina Keder

Koncert Elvis
Experience
29. 10. 2022 je bil v Kmetskem
domu v Beričevem koncert z naslovom Elvis Experience, kjer je Damjan Pörš zapel številne uspešnice
Elvisa Presleya in nas tako popeljal v
zlate čase rock ‘n’ rolla. Ne samo da
so ljudje doživeli Elvisov šov v živo,
ampak smo po dolgem času uspeli
napolniti kmetski dom do zadnjega
stola. Vsi smo se strinjali, da je bil
koncert odličen, Elvis pa je mnogokrat pohvalil tudi občinstvo, ki ga
je nagrajevalo z bogatim aplavzom
po vsaki pesmi. Elvis je mnogokrat zakorakal med občinstvo in
dekletom razdelil tudi nekaj šalov v
spomin na ta lep večer. Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli
k izvedbi koncerta, in seveda vsem, ki ste si vzeli čas za ogled. V pripravah
so že novi koncerti občinskega Elvisa - Damjana Pörša, zato nam sledite
na družbenih omrežjih, spremljajte koledar dogodkov v Pletenicah in
občinske oglasne deske. 
• KUD Jurija Flajšmana
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Za izčrpno in zanimivo
predstavitev zgodovinskih virov se je predavatelju zahvalil župan
Željko Savič.

Dogajanje v naši občini

V četrtek, 20. oktobra sem se udeležila
čudovitega odprtja razstave slikarja
in mojega prijatelja, Tadeja Žugmana.
Razstava nosi naslov Portreti duše. Z
veliko preciznostjo portretira osebe, za
katere na trenutek pomisliš, da so to
žive osebe, ki stojijo za okvirjem in nam
pripovedujejo resnično zgodbo o svojem
Utrinek z odprtja razstave
življenju ali pa so le spomin na ljudi, katere
je čas zapisal v nepozaben spomin.
Slikarja poznam že daljše obdobje in
lahko rečem, da je začel presegati
samega sebe. Na prireditvi se je sam
predstavil. Predstavitev je bila kratka, a
pripoved je črpal iz svojega življenja, tako
da smo obiskovalci ostali brez besed.
Prireditev je vodil fantič Janez, ki je
pred leti stopil v slikarjev atelje in želel,
Odprtje razstave je vodil Janez
da ga slikar nauči slikati sončni zahod.
Čampa, mlad likovni ustvarjalec, navOb zvokih čudovitih melodij španskega
Glasbeni program sta oblikovala in
dušen nad likovnimi deli tokratnega
melosa je bila otvoritev prav čarobna in vsi izvedla Blaž in Eva Rojko, oče in hči.
razstavljavca in njegov učenec.
smo čakali na županove besede, ko nas
je povabil v Erbergova paviljona in s tem
odprl razstavo.
Slikarju iskrene čestitke ob postavitvi
te razstave, veliko ustvarjanja tudi v
prihodnosti in kot je dejal v svojem
govoru: »Znanje je treba deliti in ga
prenašati na mladi rod«, želim, da
še naprej sledi svojim ciljem ter nas
navdihuje s portreti, v katerih je človeška
duša.
• Mag. Minka Jerebič,
Razstavo si je v družbi župana Željka Saviča ogledal tudi nadškof

sekretarka na Ministrstvu za kulturo
Stanislav Zore, po njej ju je popeljal avtor Tadej Žugman.

Foto: Nina Keder

Čutni koncert

Na enem od koncertov, ki so bili del Poletnih glasbenih paviljonov 2022, nas je
z zelo čutnim prepevanjem tradicionalnih in staroselskih mehiških pesmi umetnica Katja Šulc popeljala daleč stran, čez lužo, kjer je imela nedavno tudi manjšo
turnejo. Pri interpretaciji pesmi sta se ji tokrat pridružila še glasbenika Andraž Mazi
in Kalu. 
• KUD Jurija Flajšmana
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Foto: David Žugman

Ko se čas ustavi na slikarskem platnu

Kaj delajo naša društva

Jesenski izlet v Goriška Brda
Člani Društva upokojencev
Dol - Beričevo smo se
oktobra odpravili v
Goriška brda.

I

zlet smo začeli počasi, po primorsko, s kavico ob avtocesti. Sledila
je vožnja po Vipavski dolini do
Nove Gorice, kjer nam je prijazna
vodnica v avtobusu odstrla marsikateri pogled na mesto in nadalje na
Solkan z znamenitim 220 metrov dolgim železniškim mostom čez Sočo.
Ta je tehnični spomenik in je z osrednjim lokom, z odprtino 85 metrov,
največji kamniti most na svetu, vrhunski izdelek inženirske šole v AvstroOgrski. Po prekrasni panoramski cesti smo se povzpeli v Brda. Pokrajino
ob meji je razdelitev po 2. svetovni
vojni precej nesmiselno prerezala, tako da je njen južni in skrajni zahodni
del danes v Italiji.
Lep sončen dan in pogled na vasi in
zaselke po vzpetinah je blagodejno
vplival na naše počutje. Nasadi vinogradov so kazali, da je grozdje obrano in da se je delo preselilo v kleti.
Najprej nas je v svoji vinski kleti v
Humu gostila družina Simčič.
Pričakal nas je pogled na velike vinske cisterne in močan vonj, saj je bila
alkoholna fermentacija na višku. Ob
degustaciji vrhunskih vin smo prijateljsko poklepetali in od gostitelja izvedeli mnogo zanimivega.
Po slikoviti vožnji skozi briške vasi in

središče Dobrovo smo se napotili v
Šmartno. Obzidano vas s petimi ohranjenimi stolpi je v Brdih videti od
vsepovsod. Naselje ki je verjetno nastalo na rimskih temeljih, je predstavljalo utrdbo na strateški benečansko-avstrijski meji. Vojaški značaj naselja
so prebivalci začeli spreminjati v 19.
stoletju, obnova pa se je začela pred
50. leti in še traja. Danes je to arhitekturni biser, kulturni spomenik, edinstven kot celota in v številnih detajlih.
Vas je dobila ime po cerkvi sv.
Martina, največji cerkvi v Brdih, katere zvonik je bil prvotno trdnjavski
stolp. Baročna cerkev ima tri imenitne marmorne oltarje, še posebej bogat je glavni oltar. Prezbiterij in križev
pot je poslikal Tone Kralj. Poleg cerkve nas je navdušila tudi briška hiša s
kletjo, kjer je predstavljena bivalna
kultura Brd od prazgodovine do da-

nes. Urejenost in ohranjenost vasi nas
je navdušila, sončni žarki pa so lepoto kraja še povzdignili.
Z avtobusom smo se peljali še do najvišje točke v Brdih. To je hrib nad vasjo Gonjače, imenovan Mejnik. Tam je
spomenik 315 žrtvam 2. svetovne vojne, delo akademskega kiparja Janeza
Boljke. Ob spomeniku žrtvam stoji 23
m visok razgledni stolp s 144 stopnicami, ki je bil zgrajen leta 1961.
Večina udeležencev se je na stolp tudi povzpela in uživala v veličastnem
razgledu. V njegovi neposredni bližini smo si privoščili tudi kosilo.
Prijazno osebje gostišča Pri Marjotu
nas ni razočaralo.
Vedrega vzdušja in polni lepih doživetij smo se odpravili proti domu. Naj
bo ta zapis tudi vabilo, da se nam v
bodoče pridružite. 

•Marinka Lajovec

Vabilo vsem tistim, ki želite pokukati v svet glasbe
Šolsko in študijsko leto že tečeta po
ustaljenih urnikih. Če se želite razvredriti in spočiti od obveznosti, Vas
vabimo v naš orkester.
Pridružite se nam pri glasbenem
poustvarjanju. Nenehno se učimo,
vadimo spretnosti in spomin, spoznavamo nove ljudi in kraje, z nastopi v
ljudeh budimo lepe trenutke, spomine
ali jim preprosto nudimo užitek ob
poslušanju glasbe vseh zvrsti. Ni
pa zanemarljivo tudi prijateljstvo in

druženje med člani orkestra. Je
morda vaš sklep: »Hočem igrati v
tamburaškem orkestru!«?
Če je vaš odgovor DA, se prijavite
po elektronski pošti: dukaric.tomo@
gmail.com ali na telefon: 041 870
688. Senožeški tamburaški orkester
pod strokovnim vodstvom organizira
učenje na tamburaških inštrumentih.
Predhodno znanje je zaželeno, ni
pa pogoj. Pomembna sta dobra
volja in vztrajnost. Mlade moči in
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revma v prstih se pri nas dopolnita v
harmonijo.
Senožeški tamburaški orkester, ki
uspešno deluje že trinajst let, Vas vabi
med svoje člane.
Vljudno vabljeni!
 •Tomo Dukarič, predsednik KD STO

Oglasno sporočilo

Holistični pristopi za zdrava
pljuča v jesenskem obdobju
Jeseni so po kitajski tradicionalni medicini najbolj na udaru pljuča. Pljuča vladajo energiji či, dihanju;
uravnavanje delovanja pljuč lahko tako lajša kronične in akutne težave dihalnega sistema. Po TKM se sfera
vpliva pljuč odpira v nos, zato so težave z nosom, npr. vnetje nosne sluznice, sinusitis, krvavenje iz nosu,
povezane z meridianom pljuč. S pljučnim meridianom je povezano tudi grlo, zaradi česar lahko prek njega
uravnavamo kronično vnetje bezgavk. Pljuča vladajo še koži (odpiranju in zapiranju kožnih por – prehlad),
lasišču ter kocinam in dlakam. Za zdravje pljuč v jesenskem času lahko poskrbimo s holističnim (celostnim)
pristopom.
HRANA
Jeseni se zrak suši počasi, kar
povzroči pospešeno izhlapevanje
vode iz kože. Koža se tako zlahka
suši, nos postane suh in vroč,
enako ustna votlina in grlo. V tem
času je zato priporočljivo uživati
več sadja, ki lahko poteši znake
jesenske suše (žeje). Ker je jesen
čas
žetve,
v
tem
času
pospravimo/požanjemo
oziroma
prinesemo
na
plano
veliko
sezonskega
sadja,
ki
poteši
žejo/sušo. Še posebej hruška in
pomelo, po TKM, lahko pomagata
delati slino in razrešiti sušo, ustaviti
kašelj in razgraditi sluz, pohladiti
vročino
in
zmanjšati
ogenj,
negovati kri in proizvajati mišice,
vlažiti pljuča in odpravljati vlago.
Tudi kislo-sladko grozdje je odlična
izbira, saj ni bogato samo z
grozdnim
sladkorjem,
aminokislinami, vitamini, ampak
lahko deluje tudi kot antioksidant,
torej proti staranju, in pomaga pri
ohranjanju elastičnosti kože.
NAVADE
Svoja pljuča lahko okrepimo z
nežnimi vadbami, kot je npr. taiji
quan, baduanjin (oblika qigonga),
počasen tek, sprehod po hribih,
hitra hoja. Take oblike gibanja
lahko povečajo volumen pljuč in
izboljšajo delovanje pljuč pri tistih s
kroničnimi
težavami,
lahko
izboljšajo moč nog in ledvenega
dela telesa in se zaradi tega toplo
priporočajo. Jesenski čas, veter, dež
in padajoče listje lahko v človeku
vzbudijo neke vrste neopisljivo
žalost. Pri jesenskem negovanju
sfere
vpliva
pljuč
je
tako
pomembno, da se izogibamo

žalostnim čustvom, da sami pri
sebi ohranjamo optimizem in
veselje.
TKM
pozna
več
pregovorov, ki govorijo o tem, da
delovanju pljuč koristi pogosto
smejanje in da lahko glasen smeh
razširi pljuča in očisti dihalno pot
turbidnega (blatnega, sluzastega,

ter počutje. Uravnava namreč
absorpcijo kalcija in fosforja, krepi
imunski sistem, poleg tega pa je
ključnega pomena za močne
mišice, zobe in kosti. Poleg tega
najnovejše raziskave kažejo tudi to,
da igra vitamin D pomembno vlogo
pri zmanjševanju tveganja za razvoj

gostega, kaotičnega, pokvarjenega)
čija/energije.

mnogih bolezni kot je denimo
multipla skleroza, srčne bolezni,
virusne infekcije, težave z dihali
ipd. Pacienti s kroničnimi obolenji
dihal
(npr.
astma)
imajo
znanstveno dokazano nižji nivo
vitamina D, kot pa tisti, ki nimajo
kroničnih obolenj. Vitamin D
vsebuje protivnetne lastnosti in
sodeluje pri homeostazi kalcija in
fosfata.

DOPOLNILA
Kurkumin
Kurkumin
zmanjšuje
vnetne
procese in povečuje prehodnost
dihalnih poti. Na naraven način
čisti pljuča, poleg tega pa pomaga
krepiti
imunski
sistem
in
razstrupljati telo.

VITAMIN
D3 + K2
23,37 €

KURKUMIN,
36,4 €

VITAMIN D3K2
Vitamin D oziroma sončni vitamin
je eden izmed bolj pomembnejših
vitaminov za naše splošno zdravje
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Naročite na www.klepetobkavi.si,
ali pa pokličite na 02 6200 230 in z
veseljem vam bomo pomagali.

kaj delajo naši otroci

Novinarski krožek se predstavi
Na Osnovni šoli Janka
Modra imamo poleg
številnih drugih interesnih
dejavnosti tudi novinarski
krožek. V njem smo
se zbrali sami zabavni,
radovedni in glasni učenci,
ki o šolskih prigodah in
našem življenju radi tudi
kaj zapišemo.

Z

daj so nam v uredništvu
Pletenic odstopili nekaj prostora, na kar smo zelo ponosni. Všeč nam je, da se bo slišal naš glas in da imamo priložnost dokazati, da učenci še znamo pisati in da
znamo računalnik uporabiti tudi za kaj
drugega kot za igranje igric. Če vam bo
naše pisanje všeč in nas boste brali,
vam v prihodnje obljubljamo same ‘pikantnosti’ iz naše šole. Verjemite, ne
bo dolgčas! Tudi nekaj naših učiteljev
je že pristalo na pogovore z nami,
predstavili jih bomo v naslednjih številkah Pletenic. Zaupali vam bomo, kaj
vse počnemo na šoli, kako razmišljamo, kako se radi oblačimo, kaj radi beremo in kakšno glasbo poslušamo.
Morda boste potem lažje razumeli svoje otroke ali vnuke. Za začetek pa bi se
vam člani novinarskega krožka radi
predstavili. To smo mi! Vi pa se lepo
imejte in se beremo naslednji mesec!
Člani novinarskega krožka
OŠ Janka Modra
Lea Pečar, 7. a
»Letos sem se odločila obiskovati novinarski krožek, ker bi rada postala modna novinarka. Všeč mi je namreč vse,
kar je povezano z modo. Lahko vam
zaupam, da so letos zopet v modi hlače na zvonec, mini krila, maxi obleke,
živi odtenki oblačil, na primer rumena
ali zelena, čipka, karo vzorci ter sproščeni 'outfiti'. Meni so zelo všeč trgovine, kjer prodajajo izdelke iz druge roke. Sicer pa rada plešem in pojem. V
prostem času se lotim tudi peke muffinov ali pa preberem kakšno zanimivo
knjigo. Obožujem živali in doma imam

psa Nera in mucija Timija. Zelo rada
grem na sprehod ob sončnem zahodu.
Moj najljubši letni čas je poletje, ker
gremo lahko z družino na morje, kjer
'lovimo' valove. Upam, da se kmalu
spet beremo!«
Tai Đogić, 8. a
»Čao, sem Tai Đogić - za prijatelje
Đogo. Nisem nor na žogo, sem pa nor
na kitaro. Večino časa naj bi zato posvetil njej, ampak ni čisto tako. Igram v
dveh bendih, s prijatelji pa imamo še
en svoj bend – seveda bomo enkrat
slavne zvezde! Zaenkrat pa so naše vaje še take, da se dobimo enkrat na dva
meseca, zaigramo dve pesmi, potem
pa se smejemo in pogovarjamo, saj si
imamo pač veliko povedati. Imam bujno domišljijo, ampak je tako zapletena
kot Einsteinovi možgani, zato včasih še
sam sebe težko dohajam.«

mogoče še kakšna vas tu pa tam naokoli.
To je vse od mene, vas pozdravljam
'ena najvišjih stolpnic na šoli'.«
Ula Vodnik, 7. c
»O sebi bi povedala to, da imam rada
šolo - lažem se pa kar veliko, ha-ha!
Obiskujem 7. razred. Treniram
kickbox! Zakaj? Samoobramba je danes pomembna. V prostem času rada
berem, obožujem živali, doma imam
plazilca, psa, tri zlate ribice in veliko
pajkov po sobi. Rada pomagam, zato
sem del učne skupine ISP. To pomeni
'individualna in skupinska pomoč' in
če kdo potrebuje pomoč, mu pridem
pomagat v svojem prostem času. Rada
pa se družim s prijatelji, ki jim lahko
zaupam.«
David Šlibar, 7. b
»Obiskujem glasbeno šolo Pustotnik,
kjer se že štiri leta učim igrati harmoniko. Rad zgodaj vstajam, tudi med vikendom ob pol šestih zjutraj. Nekateri
me zato sprašujejo, ali je z mano vse v
redu. Rad pomagam sošolcem, ki potrebujejo pomoč. Moj najljubši predmet je zgodovina. Moja najljubša žival
je pes. V prostem času zelo rad sesta-

Tai in Jure

Jure Troha, 8. a
»Jaz sem znan kot orjak med osmošolci, zato imam zelo rad košarko pa kakšna igra med dvema ognjema mi tudi ustreza. Drugače rad veliko blebetam v angleščini. Z mojimi prijatelji se
blazno razumemo. Skupaj imamo tudi bend, v katerem nažigamo na polno, tako da se cela občina trese pa
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David, Vasja in Maks

kaj delajo naši otroci

vljam lego kocke in kuham, čeprav veliko mojih jedi konča v smeteh. Ko
bom velik, pa bi rad postal mizar.«
Nik Ostrež, 7. b
»Jaz sem Nik Ostrež in nimam veliko
prijateljev, ampak še vedno lahko veliHana

Nik

ko ljudi spravim v smeh. Imam smešen
glas in, aja, pozabil sem napisati, da
sem star 12 let. Učim se japonščino, ruščino, nemščino in ukrajinščino. Tudi
zaljubljen sem in sicer v punco iz mojega razreda, ker je lepa in ima dobro
srce.«
Vasja Rovšek, 7. b
»Tudi jaz obožujem šolo in to je seveda
laž. Imam dva starša in enega brata.
Imam tudi čudežno žival na štirih nogah, ki se imenuje pes. Učim se japonščino in japonsko mečevanje.
Nenavaden hobi? Veliko učencev naše
šole ima zanimive hobije. Več o njih
vam bom povedal kdaj drugič.«
Hana Starec, 7. a
»V šolo hodim, ker pač moram. Kaj rada počnem? Govorim, pečem brownije, se rolam, plešem in moja naj jed je
pica. Mislim, kdo ne mara pice?
Všeč mi je moda. Viseči uhani, ker bin-

Ula, Lea in Anika

gljajo in se svetlikajo! Rada se ličim, a
včasih je potem videti kot da bi me
kdo udaril. Želim si postati kozmetičarka. Veste česa pa res ne maram?
Pospravljanja! In zato je pri meni včasih, kot da je počila atomska bomba.
Groza. Ha, ha!«

Loti

Loti Višček, 7. b
»Zakaj hodim v 7. b razred? Ker je moj
najljubši razred b! Moj hobi je igranje
klavirske harmonike, rada jo igram.
Rada imam tudi mucke. Nerada pa
imam šolo, učenje in branje knjig.
Imam tudi dobre lastnosti kot na primer pomoč drugim. Vem tudi, kaj
bom, ko bom velika. Nikoli ne bom
zdravnica ali frizerka!«

Anika Pogačar, 7. a
»Hojla. Jaz sem za prijatelje Anči bananči. Zelo rada plešem in pojem in
sem kar smešna. No, vsaj tako se mi
zdi. Imam veliko prijateljev in imamo
svoj bend, v katerem se zelo zabavamo.«
Zala Bakovnik, 7. c
»Jaz sem pa že šest let gasilka.
Obožujem gasilce! Zelo rada govorim
in se smejim. Živim s štirimi tečkami,
to so moje sestre. Po starosti sem ravno med njimi, na sredini. S katerimi
se bolje razumem? S starejšima ali z
mlajšima? Odvisno kdaj! Ko mi je
dolgčas, se zabavam z mlajšima. Ko
potrebujem pomoč, pa sta pravi naslov starejši sestri.«
Maks Šlibar, 6. d
»Novinarski krožek je sicer za starejše
učence, ampak res sem se želel priključiti. In zdaj sem tukaj! Letos sem se začel ukvarjati z nogometom, čeprav s
prijatelji v prostem času radi igramo na
igrišču tudi košarko. V prostem času
rad igram še video igre. Moja najljubša
žival je zajec.« 
•Člani novinarskega

krožka OŠ Janka Modra

Najboljši kostanj
je šolski!

Na naši šoli nam je kostanj polepšal
mesec oktober. Nekateri razredniki višjih
razredov so z njim postregli učence v
času razrednih ur. Učiteljska zbornica v
Dolskem je bila tokrat videti kot kostanjeva tržnica - založena je bila z zabojčki
kostanja, saj so ga učenci prinesli zares
veliko. Zato je piknik odlično uspel!
Podobno je bilo na matični osnovni šoli v
Dolu, kjer smo v petek, prav sredi oktobra
za vse učence podaljšanega bivanja pred
šolo priredili kostanjevo zabavo. Da je
šolski kostanj boljši od domačega, so bili
prisiljeni priznati tisti starši, ki so popoldan
prišli po svoje otroke, nato pa so jih morali
še dolgo čakati, da so ti prišli do svoje že
tretje porcije. •Katarina Turnšek
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Dogajanje v naši občini

Slovesnega dogodka se je udeležila tudi
skupina narodnih noš iz naše občine, prejšnji
župnik Marko Avsenik, sedanji župnik Primož
Meglič, nadškof Stanislav Zore in župan
Željko Savič s soprogo Vesno.

200-letnica posvetitve župnijske cerkve

sv. Helene v Dolskem

Če ste v nedeljo, 23. oktobra,
slučajno hodili mimo cerkve
svete Helene, ste zagotovo
opazili, da se tam dogaja
nekaj posebnega.

Foto: Simon Zalar

V

isoki in lepo okrašeni mlaji,
veselo vzdušje in množica ljudi so nakazovali, da smo župljani praznovali, saj smo imeli več kot odličen razlog. Naši predniki
so namreč pred dvema stoletjema, 20.
10. 1822, posvetili župnijsko cerkev, našo župnijo pa zaupali v priprošnjo sv.
Heleni, cesarici, ki je po legendi odkrila Kristusov križ.
Da bi praznik doživeli čim bolj v polnosti, smo se nanj začeli pripravljati že
zgodaj; nekateri so pletli vence in postavljali mlaje, drugi čistili in krasili cerkev, tretji organizirali pogostitev po
slovesnosti, četrti neumorno prepevali
na pevskih vajah. V sklopu praznovanja je bila pripravljena celo razstava o
minulih dveh stoletjih naše cerkve. Pri
njeni postavitvi je sodelovala cela župnija, če ste jo obiskali, pa ste lahko
raziskovali stare župnijske knjige, preučevali načrte za gradnjo cerkve, si natančno ogledali najrazličnejše predmete iz cerkve in župnišča ter se čudili

starim fotografijam, ki smo jih zbirali v
preteklem letu.
Veliko dobrih ljudi, pridnih rok in zagretih src je stopilo skupaj in pomagalo pri pripravah na slovesnost.
Ker pa praznik ostane prazen, če se ne
zgodi tudi v srcu, smo se v četrtek, petek in soboto zvečer zbrali pri sveti maši ter tudi s tridnevno duhovno obnovo (ki nam je ponujala priložnost za
sveto spoved, vsakič pa nas je po evangeliju nagovoril tudi drug duhovnik)
mehčali svoja srca, da bi bila čim bolj
odprta za božjo ljubezen. Razmišljali
smo o tem, da naše cerkve brez nas,
župljanov, pravzaprav ni. Pa o zgledu
neomajne vere in odločnosti, ki nam
ga kaže naša farna zavetnica.
Duhovniki Aljaž Baša, Jurij Zadnik in
Anže Cunk so znali vneti naša srca in
so nam pomagali, da smo se nedelje
veselili še toliko bolj. In končno je prišla! Cerkev se je bleščala v lučeh in cvetju, tabernakelj je zlato sijal in orgle so
donele na ves glas, ko so po sredini
ladje stopale narodne noše, ministranti, zdajšnji župnik Primož Meglič, nekdanji župnik Marko Avsenik ter nadškof Stanislav Zore. Sveta maša je bila
tako čudovita kot vsaka, saj je v našo
sredo pripeljala samega Boga. A ko
smo tik pred zaključnim blagoslovom
peli zahvalno pesem, smo dobro vede-
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li, da smo priče zgodovinskemu trenutku naše župnije. Hvaležni smo, da smo
ga lahko doživeli, Bogu pa izročamo
prošnjo, da bi tudi mi uspeli našim zanamcem predati živo in srčno župnijo,
tako kot so jo naši predniki nam.

•Klara Selšek

Kaj delajo naša društva

Vabilo na 25. občinsko
šahovsko prvenstvo
Vsi šahisti vljudno vabljeni na jubilejno 25. občinsko šahovsko prvenstvo, ki
se bo po dvoletnem premoru ponovno izvajalo v živo. Potekalo bo v soboto,
12. novembra 2022 v Kulturnem domu Dolsko. Pričetek prvenstva je ob
9.00, zaključek prijav 15 minut pred začetkom. Igrali bomo 7 kol, v časovni
kontroli 10 minut in dodatnih 5 sekund za potezo.
Nagrade bomo podelili v absolutni in mlajši kategoriji. V mlajši nastopajo
igralci letnik 2002 in mlajši. Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo
medalje, najboljši v absolutni kategoriji še pokal. Obe kategoriji bosta igrali
na skupnem turnirju, tako da lahko tudi igralec mlajše kategorije postane
absolutni prvak. Prijavnina za absolutno kategorijo znaša 10 EUR, za mlajšo
kategorijo pa prijavnine ni.
Na strani www.sah.si bo potekal tudi spletni prenos turnirja. Prvenstvo
poteka v skupni organizaciji Šahovske sekcije TD Dol pri Ljubljani, Društva
misijonarja dr. Janeza Janeža in novo ustanovljenega Šahovskega kluba
Dol pri Ljubljani. Zaradi lažje organizacije prosimo za prijavo do petka, 11.
novembra. Prijava je možna na sah.dol@siol.net, 040 306 943, Andrej, ali
040 456 664, Rok.
Vljudno vabljeni.

Trije novi maratonci

Šahovski kotiček

Vabljeni, da se preizkusite v vaših
šahovskih sposobnostih. 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!

Primer 1: črni na potezi. Mat v 4.

Primer 2: beli na potezi. Mat v 5.

Tekači Športnega društva Partizan Dolsko smo se udeležili 25. Ljubljanskega maratona, kjer smo ponovno občutili tisti pravi utrip asfalta
po ljubljanskih ulicah. Temperatura je bila kar prijetna, nekajkrat nas je
močno namočilo, a veselje ob prihodu v cilj je tisto, česar ne more nadomestiti nobena aplikacija.
Jelka Runtas je dosegla svoj cilj in mali maraton pretekla v času 1:57:16.
Irena Auersperger se je prvič udeležila maratonske razdalje in dosegla
čas 3:46:21. Tako je dobila interni družinski dvoboj. Miha Bandalo je
namreč tekel v času 4:08:08. Tone Vode se je izvrstno odrezal na 21
km s časom 1:32:18.
Matevž Bokalič in Matej Bajde sta se izkazala z osebnimi rekordi na 42
km. Matevž je pritekel v cilj v času 3:10:57, Matej pa v času 3:02:02.
Dobra napoved, da bomo imeli na stopničkah Novoletnega teka v
Dolskem ponovno domačega tekmovalca.
• Miha Bandalo
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Primer 3: črni na potezi. Mat v 7.
Rešitve iz prejšnje številke:
Primer 1: 1... Dh4! 2. Tg2 Dh2:+! Beli se preda
Primer 2: 1... Sd4+! 2. Kd1: Se3+ 3. Kc1 Se2 #
Primer 3: 1. Td8+! Dd8: 2. De6+ Kh7 3. Th6:+ gh6
4. Df7 #

Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

Kaj delajo naša društva

Na tekmovanju z rolkami in rolerji 195 udeležencev
koncu tekmovanja iz rok župana Željka Saviča, Petre
Majdič in predsednika kluba Davida Pavliča prejeli zaslužene medalje, diplome in praktične nagrade.
Ker pa je bilo to tudi zadnje letošnje pokalno tekmovanje
Smučarske zveze Slovenije, so najboljši po posameznih
starostnih kategorijah prejeli zaslužene nagrade za skupno uvrstitev na 5 tekmovanjih v sezoni 2021. Najboljši
Dolani v skupnem seštevku poletnega pokala Argeta junior 2021 pa so bili:

TSK JUB Dol pri Ljubljani je v nedeljo,
9. oktobra 2022 izvedel tradicionalno
tekmovanje smučarjev tekačev na tekaških
rolkah, ki ga klub organizira že vse od leta
1976 dalje.

T

ekmovanje v disciplini ekipni sprint, ki je tudi letos štelo za Poletni pokal Argeta junior 2022, se je
udeležilo 160 tekmovalcev iz 14 slovenskih klubov in ekipe iz Bosne in Hercegovine, ki je bila
na pripravah v Planici. Vsi najmlajši udeleženci, ki šele začenjajo svoje športno udejstvovanje, pa so za svoje znanje
spretnostne vožnje z rolerji na parkirišču pred tovarno
JUB prejeli medalje za udeležbo. Med kar 58 tekmovalci
domačega kluba TSK JUB Dol sta zmago v kategoriji mlajših dečkov dosegla Val Drobež Hvala in Jaka Judež. Na
zmagovalne stopničke so se uvrstili še Ula Kuhar in Lučka
Kremesec Avramovič v kategoriji starejših deklic, Krištof
Jerman in Ažbe Tičar v kategoriji starejših dečkov, Nika
Ljubič in Tia Janežič v kategoriji starejših mladink ter Inja
Sešek in Katja Marolt v kategoriji članic. Najboljši so na

1. mesto - Ula Kuhar, starejše deklice
1. mesto - Tia Janežič, starejše mladinke
1. mesto - Katja Marolt, članice
2. mesto - Jaša Judež, mlajši dečki
2. mesto - Mark Gavrič, člani
3. mesto - Val Drobež Hvala, mlajši dečki
3. mesto - Ažbe Tičar, starejši dečki
3. mesto - Patrik Malovrh, člani
4. mesto - Lučka Kremesec Avramovič
4. mesto - Tine Šporn, mlajši mladinci
5. mesto - Matic Hudoklin, mlajši dečki
5. mesto - Krištof Jerman, starejši dečki
5. mesto - Inja Sešek, starejše mladinke
6. mesto - Kiara Rešek, starejše deklice
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•Jože Klemenčič

Razno

ZAHVALA
V 86. letu je svojo življenjsko pot sklenil naš dragi
mož, ata, dedek in stric Milan Ferek (1936–2022) iz
Podgore. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena
sožalja in topel stisk roke, vzpodbudne besede, denarno pomoč in darovane svete maše. Prav posebna
zahvala gospodu župniku za lep pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegov zadnji poti
in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi
Naš občan Tone Zupan nam je poslal foto utrinek
dogajanja v naših krajih, ki prikazuje obnovo
strehe na zvoniku pri podružnični cerkvi Sv.
Katarine v Zaborštu.

ZAHVALA

Foto: Tone Zupan

Ob boleči izgubi našega
dragega Jožeta Klemenčiča,
se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, sveče,
maše in darove. Hvala
župniku Alojziju Grebencu
za lep obred in sočutne
besede, Petru Avscu,
pogrebnemu zavodu
Vrbančič, gasilcem PGD Dol
pri Ljubljani ter Pavletu Zajcu
za izrečen govor.
Hvala vsem, ki ste se
od njega poslovili in ga
pospremili na njegovi zadnji
poti.
Vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srca trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi sina, brata in strica
Viktorja Merela se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem z RTV, Športnemu
društvu Zagorica pri Dolskem, Sonji
Povirk za vso podporo, pomoč,
izrečena sožalja, finančna sredstva,
darovane maše, cvetje in sveče. Hvala
trobentarju Romanu Grabnarju, hvala
župniku Primožu Megliču za lepo
opravljen obred in pogrebno mašo,
hvala cvetličarni Orehek za okrasitev
vežice, hvala pogrebnemu zavodu
Vrbančič za korekten odnos in izvedbo
storitev, hvala osebju Vegov hram za
pogostitev na sedmini. Iskrena hvala.
 Mama Pepca, sestra Ljuba z možem
Petrom, ter nečak Damjan z družino.

Opravičilo

V oktobrski številki Pletenic se nam je
pripetila neljuba napaka. Slika pokojnega
Milana Fereka je bila objavljena ob besedilu,
namenjenemu pokojnemu Jožetu Klemenčiču.
Za napako se opravičujemo in zahvali v
tokratni številki ponovno objavljamo.

Žalostna

Dan spominov

Karel Destovnik – Kajuh

Prvi november je dan, ko se vsako leto z
bolečino v srcu spomnimo vseh, ki jih ni
več med nami. KO ZB za vrednote NOB
Dol - Dolsko vsako leto v spomin na žrtve
grozot, ki so jih naši občani doživeli med
NOB, položi na dvanajst obeležij lovorjev
venček in prižge svečko.
Letos smo se odločili, da na spomeniku
na Korantu položimo venček in prižgemo
svečko ob prisotnosti članov društva in
prapora. Prisotni člani smo zapeli pesem
Počiva jezero v tihoti, Jani pa je deklamiral
Kajuhovo pesem Žalostna.
Spomenik sestavlja del obnovljenega
zidu požgane Korantove domačije, kjer
je delala partizanska javka Bor od jeseni
1941 do 30. 11. 1943. Stoji na robu
jase severno od vasi Zaboršt. Vpisan je v
register nepremičnin kulturne dediščine
lokalnega pomena.

•Milica Kos, ZB za vrednote NOB
Dol-Dolsko

Kaj je v vasi vse tak pusto,
kaj žalujejo ljudje,
kaj tak tihi so gozdovi,
kaj samujejo stezé?
Mar je toča vse pobila,
mar je suša nad vasjo,
mar zavoljo časov slabih
je ljudem tako hudo?
Niti toča ni pobila,
ni je suše nad vasjo,
ni zavoljo časov slabih,
ni zato ljudem hudo.
Ali vendar vse žaluje,
vse žaluje in samuje ...
Za vasjo ležijo fantje,
fantje, ki hoteli so živeti,
pa so morali zato umreti!
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Praznični
december
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Vabljeni na pester nabor prireditev v prazničnem decembru. Poveselite se s svojimi
bližnjimi, sorodniki in prijatelji ter obiščite dogodek po vašem okusu.
Prireditve organizira in sofinancira Občina Dol pri Ljubljani.
2. 12. 2022
PREDSTAVA KRIZA SREDNJIH LET
OB 20.00 V KULTURNEM DOMU DOLSKO

Naraven in super zabaven! Princ odrov in
kralj domače dnevne sobe - Ranko Babić!
Kriza srednjih let je hujša od pubertete!
Ker stvari žal ne gredo več navzgor, ampak
obratno!
V predstavi bo Ranko z občinstvom zaupno
delil izkušnje o tem, kako se sooča z krizo
srednjih let, ki prej ali slej doleti vsakega
moškega. In kako hočeš nočeš vpliva na odnose z boljšo
polovico.
Cena vstopnice: 10 EUR

4. 12. 2022
LUTKOVNA PREDSTAVA
ZVERINICE IZ REZIJE
OB 16.00 V DVORANI
ŽUPNIŠČA DOL PRI LJUBLJANI

Igor igra na citiro, Jelena pa na bunkulo pravo rezijansko
muziko: na tenko in na debelo. Ob njej tolčemo z nogo ob
tla in celo zaplešemo. Pravljica govori o tem, kako Grdina
ni hotela iz lisičje hiške.
Vstop prost!

Foto: Freepik

9. 12. 2022
VEČER NEPOZABNIH SLOVENSKIH
POPEVK Z ANO DEŽMAN IN ELDO
VILER
OB 20.00 V KULTURNEM DOMU
DOLSKO
Vstop prost!

10. 12. 2022
KOMEDIJA FANTOVŠČINA
OB 20.00 V KULTURNEM DOMU
DOLSKO
V predstavi Fantovščina bodo
delili fantastične nasvete za
samske kot tudi za tiste, ki so
že v zvezi. Hudomušni Sašo

Stare, navihani Žan Papič in vedno črni Gašper Bergant.
Sveži tridesetletniki, zreli najstniki in zeleni možje, za
katerimi so leta divjaštva mimo in jim odgovornost močno
trka na vrata, so primorani sprejeti življenjsko pomembne
odločitve.
Cena vstopnice: 10 EUR

16. 12. 2022
VOKALNA SKUPINA
KATICE, KONCERT
OB 19.30 V
DVORANI ŽUPNIŠČA
DOL PRI LJUBLJANI

Vabljeni na koncert
slovenskih koledniških
in voščilnih pesmi,
ki se jih je pelo ob
božiču, novem letu, treh kraljih in svečnici. Izbrane pesmi
ob poslušanju in prepevanju nudijo občutek intimnega
doživljanja prazničnega časa.
Vstop prost!

17. 12. 2022
JESENSKI ROCK`N ROLL,
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
OB 20.00 V KULTURNEM
DOMU DOLSKO

On in Ona se spoznata na
plesnem tečaju, ki ga vestno
obiskujeta, čeprav sta oba
brez ritma in posluha. Idiličen
začetek se kmalu povsem
zaplete, saj se On nenadoma
ne prikaže več tam. In kaj
stori Ona? Odvihra k njemu
domov, kjer se PRAVI plesni
tečaj šele zares začne. Zabavna in smeha polna prigoda
dveh, ki zlepa ne obupata, vas ne bo pustila ravnodušnih.
Cena vstopnice: 10 EUR
Vstopnice lahko kupite na sedežu Občine od 21. 11. 2022
dalje, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00,
ob sredah od 8.00 do 12.00 ter od 15.00 do 17.00, in ob
petkih od 8.00 do 13.00.

