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16. 7.

Gasilska veselica v Senožetih
Igrala bo skupina Zvita feltna.

25. 8.

Poletni glasbeni paviljoni 2022
Jure Tori & Nika Zore, avtorska glasba in odpeta poezija
Erbergova paviljona, Dol
Prost vstop

26. 8.
20.00

Gasilska veselica v Dolu
Igrala bo skupina Zvita feltna.

15. 9.

Poletni glasbeni paviljoni 2022
Katja Šulc, vokal, ukulele
Erbergova paviljona, Dol
Prost vstop

29. 9.

Poletni glasbeni paviljoni 2022
Zvezdana Novaković, vokal, harfa, elektronika,
kompozicije. Erbergova paviljona, Dol
Prost vstop

20.00

Ne glede na to, kje
boste preživeli letošnje
poletje, ob morju, v
hribih, pri sorodnikih
ali v zavetju vašega
doma, zagotovo
bo drugačno od
predhodnih. Epidemija
Nina Keder, urednica
nam je dala misliti in
bolje se zavedamo
svoje svobode. Se še spomnite, ko nismo smeli
prehajati iz občine v občino? To je preteklost. Po dveh
letih negotovosti in manj potovanj letos lahko ponovno
odkrivamo svet in se podajmo na vse konce naše
občine, države, sveta. Tudi našo občino obiskujejo
turisti, ponovno so se vrnili. Imamo nekaj manjših
nočitvenih kapacitet, a njihovo prisotnost že opazimo,
tako v gostiščih, v trgovini, kot na avtobusih. Za prihodnje
Pletenice o turizmu v naši občini in njegovemu potencialu
nastaja tudi članek. Poleti posnamemo kup čudovitih
fotografij, ki nas še dolgo spominjajo na vroče dni. Če
vas pot zanese v kakšen zanimiv, nenavaden, čudovit,
vznemirljiv, neponovljiv kraj, nam pošljite počitniško
fotografijo in objavili jo bomo v naslednji številki Pletenic.
Zanimivo bo videti, kje vse ste dopustovali in kakšne
fotografske spomine ste si ustvarili. Fotografije pošljite
na elektronski naslov pletenice@dol.si. Vesela bom vseh
počitniških pozdravov in vam želim lepe poletne dni.

20.00

20.00

19.00

E-naslov
pletenice@dol.si

Foto naslovnica: Klemen Rovšek, NK Dol, Mija Bokal, Nina Keder

Odgovorna urednica
Nina Keder
Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
Julij 2022
Številka 7/2022
Pletenice so informativno
glasilo Občine Dol pri
Ljubljani. Izhaja enkrat
mesečno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo
v občini.
Naslednja številka izide 15.
avgusta 2022. Prispevke za
objavo pošljite na elektronski
naslov pletenice@dol.
si. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 1. avgust 2022.

Delovanje Krajevnega urada
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 urejajo 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:
narocanje.uelj@gov.si.

• Občinska uprava

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
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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

iz županove pisarne

Spoštovane
sokrajanke
in sokrajani,

K

er so počitnice na nek način
nagrada za uspešno in trdo delo, je prav, da se ob tem spomnimo in čestitamo šestnajst
najbolj uspešnim učenkam in učencem,
ki so ob zaključku devetletnega šolanja
na naši osnovni šoli prejeli visoko priznanje županovo petko za izjemen učni
uspeh v vseh letih šolanja (povprečna
ocena višja od 4,5). S tem so si zagotovili
odlično izhodišče za nadaljnje šolanje.
Niso pa bili uspešni samo šolarji, konec
junija je gasilcem iz Dolskega odlično
uspelo izvesti tradicionalno gasilsko veselico in »1. Festival pihalnih godb
Barona Jurija Vege«. Oba dogodka sta bila izpeljana na zelo visokem nivoju in tudi obisk je bil nad pričakovanji. Pri tem
moram omeniti še pomemben prispevek folklorne skupine Turističnega društva Dolsko pri organizaciji zaključka
prireditve in idejnima vodjema za organizacijo festivala pihalnih godb Gregorju
Vidmarju in Boštjanu Zupančiču. Zakaj
je ta festival tako pomemben? V prvi vrsti zato, ker je bila na njem prvič zaigrana »Koračnica Barona Jurija Vege«, ki dodatno krepi identiteto naše občine in
gradi temelje za bodočo generacijo godbenikov.
Uspešno je bilo izpeljano tudi srečanje
občinskih veteranov vojne za Slovenijo,
ki so se že enajstič ponosno poklonili

Foto: Nina Keder

smo že čez polovico meseca
julija, kar pomeni, da je prva
polovica leta že za nami. Zanj
je med drugim značilno, da
spada skupaj z avgustom med
najbolj topla meseca v letu in
tudi to leto je zares toplo, celo
nadpovprečno. V tem času
imajo šolarji najdaljše počitnice
in večina ljudi se rado odpravi
na morje, nekatere pa bolj
premamijo lepote naših gora in
jezer.

pred spomenikom osamosvojitvi v
Dolskem. V nagovorih so se ponovno
zahvalili vsem hraniteljem orožja na tajnih lokacijah za njihov požrtvovalen,
hraber in nesebičen prispevek k osamosvojitvenim procesom.
V tednu spominov na pretekle in sedanje uspehe naše občine pa je nujno nameniti prostor še enemu izjemnemu
uspehu strokovnih sodelavcev in koordinatorki, podžupanji mag. Niki Rovšek, ki
jim je končno uspelo pripraviti nov
Občinski prostorski načrt. Zaključek postopka in potrditev tega temeljnega akta
za razvoj naše občine je tudi začetek za
sprejemanje novega prostorskega načrta, strateško bolj zasnovanega in usmerjenega v ohranjanje višje kvalitete življenja. Za doseganje teh ciljev pa je nujen
sprejem obveznih strateških dokumentov na področju: kmetijstva, turizma,
podjetništva, prometa, šolstva, trajnostne
oskrbe starejših in drugih področjih.
Zadnji trije meseci so postali za vse nas
veliko bolj sproščeni, bolj kot so se bližale počitnice, bolj so nam uhajali iz spomina trenutki boja s covidom v zadnjih
dveh letih. Ni še čas za sproščenost, še
vedno je med nami, sicer v drugačnih
oblikah, zato bodite še naprej odgovorni
za svoje in zdravje drugih. Želim vam lepe in sproščene počitnice.

•Vaš župan Željko Savič
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Podelitev priznanj
županova petka

novice iz občinske stavbe

Rekonstrukcija lokalne
ceste in meteorne
kanalizacije Osredke
Izvajalec del KPL d. o. o. je v juniju dokončal izvedbo
rekonstrukcije dotrajane lokalne ceste v Osredkah in
gradnjo meteorne kanalizacije. Gre za pomembno
izboljšavo tega dela občine, saj smo rešili ne
samo cestno povezavo, ampak predvsem problem
odvodnjavanja, saj je ob neurjih s hriba po stari cesti
pritekala velika količina meteorne vode. Celotna
dolžina rekonstrukcije znaša približno 500 metrov.
Izvedel se je tudi plato za postavitev nadstreška za
avtobusno postajo, ki bo dokončana do pričetka
šolskega leta. 
• Občinska uprava

Izvedba zavijalnega
pasu in parkirišč Dolsko
V juniju smo zgradili širitev in zavijalni pas pri Mercatorju
Dolsko. Projekt smo izvedli tudi z namenom, ker bo cesta
do rondoja zaradi izvajanja kanalizacije skozi središče
Dolskega zaprta in bomo tako omogočili lažje zavijanje
za večja vozila, hkrati pa so obiskovalci trgovine pridobili
nekaj urejenih parkirnih mest. Dela je izvedlo podjetje
Hribar d.o.o., skupna vrednost del znaša cca. 24.000
EUR z DDV. 
•Občinska uprava

Večnamenska lopa Senožeti

V Senožetih je izvajalec del Šuštar trans d. o. o. pričel z
gradnjo težko pričakovane večnamenske lope. Služila bo kot
oder pri prireditvah in shranjevanju opreme lokalnih društev.
Izvedli so že zemeljska dela in zabetonirali AB ploščo skupaj s
toplotno in hidroizolacijo. 
• Občinska uprava
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novice iz občinske stavbe

Uredite vašo
vegetacijo, ki
sega na območje
cest in pločnikov
Na Občini Dol pri Ljubljani opažamo,
da se vegetacija z zasebnih zemljišč
na nekaterih delih naselij močno
razrašča v območje bodisi ceste bodisi
pločnika. Občane pozivamo k skrbi,
da zasaditev na zasebnih zemljiščih
ne posega v prostor cestnega telesa,
saj je s tem uporaba ceste in pločnika
otežena, srečevanje pa oteženo.
Odlok o občinskih cestah v 45. členu
določa, da je prepovedano postavljati
ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto
ali druge visoke nasade ali poljščine,
če se s tem poslabša ali onemogoči
preglednost ceste ali drugače ovira ali
ogroža promet. V nadaljevanju je še
določena višina dopustne vegetacije/
ograj, in sicer do 0,70 metra in odmik
1,50 metra od roba vozišča oziroma
0,50 metra od zunanjega roba hodnika
za pešce.
V izogib nevšečnostim in v imenu
varnosti v prometu občane, katerih
zemljišča mejijo na občinske ceste,
vljudno naprošamo, da uredijo svojo
vegetacijo (žive meje, drevja idr.), ki
sega na območje cestne ali pločnika
oziroma kakorkoli ovira preglednost
ceste. V nasprotnem primeru bomo
prisiljeni, da za ureditev proti plačilu
poskrbi občina.
• Občinska uprava

Začetek prenove občinske stavbe
Po dveh neuspelih postopkih javnega naročila (cena prenove je bila previsoka) smo na Občini v tretjem poskusu uspeli dobiti ustreznega izvajalca.
V teh dneh se je tako pričela prenova občinske stavbe. V prvi fazi se ureja
pritlični del, kjer poteka preureditev prostorov za zdravnico. Občinska
uprava je trenutno preseljena v prvo nadstropje, glavna pisarna pa deluje v
kletnem prostoru, kjer je možen dostop z zadnje strani. Konec poletja bodo
dokončani prostori v Rajhovi domačiji, kamor se bo potem Občina preselila
v celoti. V zadnji fazi sprememb bomo izvedli še preureditev prostorov za
knjižnico, ki bo zasedala kletni prostor in prvo nadstropje sedanje občinske
stavbe. Selitev knjižnice in zdravnice v nove prostore je načrtovana v oktobru.

• Občinska uprava

Poletna kuhinja in sanitarije
na Rajhovi domačiji
Na posestvu Rajhove
domačije se zaključuje
investicija v pomožni
objekt, kjer smo uredili sanitarije in poletno
kuhinjo. Sanacija objekta
je sofinancirana preko
dveh EKSRP projektov –
Čebelja pravljica povezuje
in Park življenja, njen
namen pa je bil zagotoviti prostore za nadaljnje
aktivnosti obeh projektov
(zeliščarske, sadjarske in
kulinarične delavnice), ki
se bodo po projektnem
programu začela izvajati jeseni. O možnostih
udeležbe na delavnicah, ki
bodo za občane brezplačne, pa več v naslednji
številki Pletenic.

•Občinska uprava
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Sprejet Občinski prostorski načrt
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na svoji 20.
seji sprejel Občinski prostorski načrt. Občina Dol pri
Ljubljani je med redkimi občinami v Sloveniji, ki si niso
uredile sodobnih prostorskih aktov, saj jih je večina to
uredila že pred letom 2017, tako pa smo bili podvrženi
spremembi prostorske zakonodaje in strožjim okoljskim
vrednotenjem.

Z

občinskimi prostorskimi načrti občine določijo izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena
ter določijo pogoje umeščanja prostorskih ureditev v prostor. Ob tem
se upoštevajo usmeritve iz državnih
prostorskih aktov, razvojne potrebe
občine in varstvene zahteve nosilcev
urejanja prostora.
Občinski prostorski načrti so pomembna podlaga za racionalno in
trajnostno načrtovanje vseh posegov
v prostor v občini in za zagotavljanje
kakovostnih pogojev za življenje in
delo njenih prebivalcev.
Postopek priprave se je začel s sklepom o začetku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine DOL pri

Ljubljani (krajše OPN (Ur. list RS, št.
35/2009)).
V začetku postopka je občina prejela
271 pobud, pretežno fizičnih oseb. V
januarju 2012 je bil pripravljen dopolnjen osnutek in predstavljen občanom.
Javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka je potekala od 24. 2. 2017 do
28. 3. 2017.
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev
urejanja prostora je potekalo od julija 2017 do marca 2022. Največji izziv
je bilo uskladiti vsebino OPN z
Direkcijo Republike Slovenije za vode, za kar je bilo treba dodelati karte
razredov poplavne nevarnosti reke
Save, Kamniške Bistrice in Pšate in
hidrološko-hidravlično analizo
Kamnice s pritoki. Na zahtevo

Foto: Klemen Rovšek

Nika Rovšek,
podžupanja
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Dostop do OPN bo po 20. 7.
2022 možen tudi preko QR kode.

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano je bil pripravljen in večkrat usklajevan Elaborat posegov na
kmetijska zemljišča. V ta namen so
bili lastniki zemljišč, za katera je bila
predvidena sprememba namenske
rabe iz zazidljive v kmetijsko ali gozdno, pisno pozvani k podaji soglasja
k navedeni spremembi.
Javna seznanitev z dopolnjenim gradivom predloga OPN je potekala od
20. 12. 2021 do 10. 1. 2022.
Občinski prostorski načrt Občine
Dol pri Ljubljani sestavljata strateški
in izvedbeni del, za oba besedilni in
grafični del. Tako izvedbeni del v grafičnem delu določa namensko rabo
prostora na parcelo natančno, besedilni del pa v odloku in njegovi prilogi 1 določa splošne in podrobne
izvedbene pogoje za umeščanje posegov v prostor. OPN je podlaga za
izdajo gradbenih dovoljenj v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev.
V grafičnem delu je celotno območje
občine razdeljeno na enote urejanja
prostora. To so območja z enotnimi
značilnostmi prostora, ki obsegajo
del naselja ali del odprtega prostora.
Za posamezno enoto je določena namenska raba ali več njih. Stavbne namenske rabe se v grobem delijo na
tiste, namenjene stanovanjem, centralnim dejavnostim (poslovne, storitvene, trgovske s stanovanji ali brez),
gospodarskim conam, prometu, zelenim površinam in drugim površinam. Nestavbne so kmetijske gozdne
in vodne površine. Za posamezne
namenske rabe nato splošni pogoji v
odloku določajo vrste dopustnih gra-

Novice iz občinske stavbe

Folklorna skupina Dolsko

Slovesnost pred tetraedrom v Dolskem

Slovesnost ob dnevu državnosti
Dva dni pred praznikom, dnevom državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, je
pred spomenikom v Dolskem potekala
slovesnost. V organizaciji veteranov
iz občine Dol pri Ljubljani so se jim
pridružili še člani veteranskega društva
Sever, specialne enote in člani predsedstva veteranov Slovenske vojske.
Prisluhnili smo njihovim govorom in
spominom, prav tako govoru našega
župana Željka Saviča, ki je tudi veteran
vojne za Slovenijo. Pred spomenik so v
spomin položili še cvetlični venec. 31.
obletnica osamosvojitve Slovenije se je
nato s pogostitvijo zaključila pri bližnji
Zupančičevi hiši, kjer je živel pokojni
Slavko Zupančič, ki je s hrambo orožja
za približno pet borbenih skupin v svoji
hiši veliko pripomogel k osamosvojitvi.

•Nina Keder
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Krajša slovesnost je potekala tudi
pred hišo Zupančičevih. Župan
Željko Savič je Marti Zupančič,
soprogi pokojnega Slavka
Zupančiča, v zahvalo podaril
šopek cvetja.

Foto: Nina Keder

denj, podrobna določila po območjih
namenske rabe, stopnjo izkoriščenosti zemljišč, vrste posegov v prostor
in njihovo namembnost, tipologijo in
oblikovanje zunanje podobe objektov, tipologijo in oblikovanje zunanje
podobe nezahtevnih in enostavnih
objektov, odmike objektov od sosednjih zemljišč in objektov, določitev,
velikost in oblike gradbenih parcel,
varovalne pasove in minimalne odmike od gospodarske javne infrastrukture, urejanje in oblikovanje zelenih
površin, dimenzioniranje in urejanje
parkirnih mest in garaž, merila in pogoje glede objektov in naprav za
oglaševanje ter merila in pogoji glede
komunalnega urejanja. V prilogi 1 odloka pa imajo nekatere enote urejanja
prostora spremenjena ali dopolnjena
določila, zlasti na podlagi različnih
varstvenih režimov na teh območjih.
Posebej so označene tudi enote, ki se
bodo urejale z Občinskim prostorskim podrobnim načrtom.
OPN ne prinaša velikih novih območij za novogradnje, ampak želi izboljšati kvaliteto posegov v prostor in s
tem večjo bivalno kvaliteto. V ta namen je določena minimalna gradbena parcela, tipi objektov, odmiki od
sosednjih zemljišč, kar bo onemogočalo čezmerne vplive novogradenj na
rabo sosednjih zemljišč.
Z razvojnimi posegi, ki so urejeni deloma s širitvami stavbnih zemljišč ali
njihovo preoblikovanje podrobne namenske rabe, se zagotavlja prostor za
gradnjo oskrbnih središč v
Beričevem, Dolu, Senožetih, varuje
prostor za razvoj šol v Dolskem,
Senožetih in na Vidmu, ki se dopolnjuje tudi z javnim športnim programom. Center Dola se krepi v poslovno, oskrbno, upravno in kulturno središče, industrijsko poslovnemu kompleksu podjetja JUB pa je omogočena dograditev na jugu. Med naseljem
Kamnica in zaselkom Sv. Helena se
oblikuje socialno-zdravstveno oskrbno središče z domom za starejše občane in oskrbovanimi stanovanji. Na
območju Žerjavovega gradu in cerkve
sv. Helene se uredi območje centralnih in turističnih dejavnosti.
Vpogled v grafični del OPN je mogoč
za Občino Dol pri Ljubljani v aplikaciji PISO (https://www.geoprostor.
net/) tematski sklopi/OPN.

•Pavla Jemec

Vprašali ste, odgovarjamo

O spomeniku Jurija Vege, poteku
gradenj in usahlem potoku Pšati
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.
4.VPRAŠANJE
Potok Pšata skozi Beričevo je v teh
dneh presahnil. Ali se res na lastno
pest pred Beričevim pretok vode
zapira z nekakšnimi zapornicami, je
to dovoljeno in kako to vpliva na
živalstvo (ribe, race..)?
O: Upravljanje vodotokov je v
domeni Direkcije Republike Slovenije
za vode, zato Občina ne vpliva na
delovanje sistema zapornic. Te sicer
služijo predvsem v času visokih
vodostajev, da je del vode v potoku
preusmerjen nazaj v Kamniško
Bistrico in na ta način ne ogroža
stanovanjskih objektov v vasi. V
konkretnem primeru je potok
presahnil zaradi suše, ki smo ji priča
na območju celotne države.

Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Kdaj bo končan približno 100 metrov
dolg odsek v Dolskem, zaradi
katerega je cesta zaprta? Veliko
občanov in tudi kolesarjev jo je redno
uporabljalo. Zdi se, da dela potekajo
zelo počasi.
O: Izvajalec Trgograd nam je poslal

pojasnilo, da dela potekajo po
zastavljenem časovnem načrtu. V prvi
fazi gradbenih del je potrebno izvesti
dokončanje hišnih priključkov.
Načrtovano je, da se dela v tej fazi
zaključijo do konca julija, nato se bo
izvajalec lotil druge faze, kjer bo
zaradi gradnje glavnega kanala na
terenu vidnejši premik.

Občinska uprava
3.VPRAŠANJE
Zakaj se še vedno ni pričelo z
izgradnjo kanalizacije in pločnika
na Vidmu, saj je bilo napovedano,
da se bodo dela pričela že aprila?
O: Pogodba z izvajalcem
Hidrotehnik je bila podpisana v
začetku aprila, takrat je začel teči tudi
rok za dokončanje predvidenih del.
Izvajalec je zatrdil, da bodo vsa dela
dokončana v skladu s pogodbenim
rokom. Na dinamiko dela Občina ne
more vplivati.
Občinska uprava
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Foto: Nina Keder

1.VPRAŠANJE
V Zagorici, pri rojstni hiši Jurija Vege,
poteka snemanje slovenske
humoristične serije. Zanima me,
zakaj je tudi v času, ko snemanje ne
poteka, tam spomenik s kupčkom
blata? Ker gre za reprezentativni kraj
naše občine, menim, da bi bilo
potrebno v času, ko snemanje ne
poteka, vse njihove rekvizite
odstraniti.
O: Občina se z vašim mnenjem
strinja. Snemalno ekipo humoristične
serije smo pozvali, da po snemanju
objekt odstranijo.
Občinska uprava

Novice iz občinske stavbe

Pridite po kolo
Od 1. julija dalje se lahko s kolesom iz sistema Po kolo odpravite na izlet, rekreacijo ali po nujnih opravkih.

N

čas izposoje razporeja po svoji želji.
Lahko se vsakodnevno odpravi na
kolo za uro ali dve ali pa si kolo
izposodi za daljši izlet.
Vse potrebne informacije o delovanju
sistema »bike sharing« Po kolo dobite
na Občini Dol pri Ljubljani in na
spletni strani www.pokolo.si. Na voljo
so trije različni načini registracije v
sistem:
1. ON-LINE: preko obrazca na strani
www.pokolo.si;
2. APLIKACIJA: preko aplikacije
Mobiln.si (Android in iOS);
3. OSEBNO: v sprejemni pisarni
Občine Dol pri Ljubljani (s seboj
obvezno prinesite veljaven osebni
dokument, možno je zgolj
gotovinsko plačilo).
Na tem mestu želimo vse uporabnike
opozoriti, da smo bili obveščeni o
težavah z vračilom (predvsem)
električnih koles, saj lahko stik kolesa s
postajo ne zazna vrnitve, kolo pa se pri
tem zaklene. Seveda si tega kolesa
potem nihče ne more izposoditi, vsaj
ne do takrat, ko je izposoja ročno
prekinjena; žal pa je na drugi strani do
prekinitve izposoje tudi uporabniku
onemogočena izposoja drugega kolesa.
Z dobaviteljem opreme smo vsa kolesa

Foto: Mija Bokal, LAS Srce Slovenije

a podeželju v območju Srca
Slovenije so po novem
postavljena tri postajališča za
izposojo koles, in sicer v
Dolu pri Ljubljani, Litiji in Šmartnem
pri Litiji, tekom leta pa bo postajališče
postavljeno še v Kamniku. Vsaka od
kolesarskih postaj ima za izposojo na
voljo pet koles, od tega po dve z
električnim pogonom. Z registracijo v
sistem si kolo lahko sposodite pred
občinskima stavbama v Dolu in Litiji
ali pri športni dvorani Pungart v
Šmartnem, ob zaključku uporabe pa
ga vrnete na eno od omenjenih
postajališč.
Občine Dol pri Ljubljani, Litija in
Šmartno pri Litiji želijo ustvariti
alternativo obstoječim načinom
mobilnosti na podeželju in čimširši
javnosti približati kolesarjenje, zato
smo se dogovorile, da letni (sezonski)
paket uporabe sistema Po kolo stane le
10 EUR. Trenutno je v vsaki občini
postavljena po ena postaja, kar otežuje
popolno kolesarsko izkušnjo, a si
Občine prizadevamo, da se v
nadaljevanju sistem nadgradi. Do
takrat pa si uporabniki lahko kolo
izposodite za do 14 ur na teden,
porabljen čas izposoje se ponastavi
vsako nedeljo ob polnoči. Uporabnik
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in ključavnice že preverili in testirali.
Težava naj bi bila ta, da je zadnji del
koles na klančini (kolo ni priklenjeno
pod pravim kotom) in posledično stik
v postaji ni pravilen. Ureditev terena
smo pri izvajalcu že naročili, žal pa so
trenutno gradbeniki precej zasedeni.
Zadevo bomo uredili v najkrajšem
možnem času. Do takrat pa
uporabnike prosimo, da električna
kolesa priklepate na konec postaje (se
pravi na postaje št. 8, 9 in 10), saj tam
pri testiranju s stikom nismo opazili
težav. Navadna kolesa nimajo dodatnih
priključkov za napajanje akumulatorja
in niso tako problematična.
Poleg tega velja priporočilo, da kolo
prek priklenitvijo na postajo čimbolj
zravnate in ga šele nato potisnete do
konca v ključavnico. V primeru, da ste
ga uspešno zaklenili, se bo gumb na
ključavnici zasvetil v modri barvi. Sicer
pa vas v primeru težav oz. napak
prosimo, da jih čimprej javite občinski
upravi (01 530 32 40) ali pa o tem
obvestite klicni center (01 530 53 03),
da se bodo te, kar se da hitro,
odpravile.
Projekt sodelovanja LAS »Kolesarska
veriga na podeželju« sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in Republika Slovenija v okviru
Programa razvoja podeželja RS 2014–
2020. Gre za teritorialno največjo
operacijo v okviru lokalnih akcijskih
skupin, ki povezuje regije in lokalne
skupnosti, saj je sistem med seboj
povezan. Projektne aktivnosti na
podeželju ustvarjajo možnosti, ki
izhajajo iz področij pametne in
trajnostne mobilnosti, kot so potovanje
in dojemanje prostora skozi integriran
in elektrificiran sistem izposoje koles.
•LAS Srce Slovenije in občinska uprava

Novice iz občinske stavbe

Razpis za ukrepe v primarnem kmetijstvu
zaključen, razpis za ukrepe v dopolnilne
dejavnosti na kmetiji bo ponovljen v avgustu
Občina Dol pri Ljubljani je v začetku maja objavila javni razpis za sofinanciranje
ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Dol pri Ljubljani za leto 2022.

P

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
prejetih vlog ni bilo. Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 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
in katerih naložba se izvaja na območju Občine Dol pri
Ljubljani. Upravičeni stroški ukrepa 3 pa so (1) stroški
gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in
trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na
kmetiji, (2) nakup opreme in naprav za dejavnosti
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti,
(3) nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk in (4) splošni
stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe (stroški izdelave
projektne dokumentacije). Občina bo predvidoma v
avgustu razpis ponovila, v proračunu je namreč ostalo
10.000 EUR. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov,
skupni znesek za posamezno pomoč lahko znaša največ
5.000 EUR.
Razpisan ukrep 4, s katerim se sofinancira do 100 %
upravičenih stroškov (oz. največ 1.500 EUR) pa ostaja odprt
do porabe sredstev. Ukrep razpisuje pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja. Upravičenci do pomoči so
pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani (partner,
otrok), ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter
predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin na
območju Občine Dol pri Ljubljani. Upravičeni stroški so (1)
stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, (2) stroški
prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov, (3) stroški strokovnih gradiv,
pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov, in (4) stroški udeležbe na sejmih,
povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov. Občinska uprava

redmet javnega razpisa je bila dodelitev
nepovratnih sredstev v obliki dotacije in
subvencioniranih storitev za ukrepe po shemi
državnih pomoči v kmetijstvu in pomoči de
minimis za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Po izteku roka za oddajo vlog, ki je potekel 10. junija, se je
sestala komisija za izvedbo postopka ocenjevanja vlog,
prispelih na javni razpis. Komisija je vloge odprla in
pregledala skladnost z razpisnimi pogoji, torej ali so bila
posamezna vloga oddana pravočasno in na ustrezno
izpolnjenem predpisanem obrazcu, ali sta opis naložbe in
razlog za nujnost naložbe ustrezna, ustreznost terminskega
plana in lokacije naložbe, finančne podatke o naložbi in
skladnost s priloženimi ponudbami, ustreznost drugih
zahtevanih prilog in dokazil.
Komisija je ugotovila, da je na Občino Dol pri Ljubljani
prispelo 13 vlog, vse pravočasno. Dvanajst vlagateljev se je
prijavilo za sredstva iz ukrepa 1.1 (posodabljanje kmetijskih
gospodarstev – v večini nakup kmetijske mehanizacije), en
vlagatelj pa na sredstva iz ukrepa 1.2. (urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov). Za sredstva iz ukrepov 2 in 3 prispelih
vlog ni bilo.
Med prispelimi vlogami je bilo devet popolnih. Pri štirih
vlogah je komisija ugotovila pomanjkljivosti oz. neskladnost
z merili, zato je vlagatelje pozvala k dopolnitvi z manjkajočo
dokumentacijo. Trije vlagatelji so vlogo ustrezno dopolnili
in si s tem pridobili pravico do sredstev, nedopolnjena
vloga pa je bila zavržena.
Komisija je vsem popolnim vlogam dodelila točke glede na
merila za ocenjevanje vlog, ki so bila določena v razpisni
dokumentaciji. Skupno je bilo možno dobiti največ 100
točk. Najvišje število doseženih točk je bilo 90, najnižje pa
55. Za končno dodelitev sredstev se je upoštevala višina
upravičenih sredstev (vezana na višino investicije) in število
doseženih točk. Podroben seznam doseženih točk in
dodeljenih sredstev je objavljen na www.dol.si.
Za ukrepe iz naslova državnih pomoči po skupinski izjemi v
kmetijstvu je tako razpis za letošnje leto zaključen, saj so bila
med upravičence razdeljena vsa razpisana sredstva (skupaj
28.000 EUR). Vlagatelje oz. upravičence sedaj čaka izvedba
prijavljene naložbe, ki jo morajo zaključiti do 30. novembra
2022.
Kot že omenjeno, za razpisan ukrep 3, ki predvideva pomoč
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
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Naročanje gradiva v 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.

Občina 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. Obenem vas obveščamo, da potujoča knjižnica v
poletnih mesecih ne obratuje, vrne se s 1. septembrom.
Za vse gradivo, ki je bilo izposojeno maja in junija, je rok
vračila v septembru in oktobru.

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

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.

Seznam kmetij v Občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke
Ime
Priimek Domače ime
naslov in hišna št.
telefon
GSM
Dosegljivost
Marjan in Vera
Belcijan Pr' Sirk
Kleče pri Dolu 14
01 56 47 565 051 353 165
							
Janez in Tatjana
Bitenc
Pr' Goset
Kleče pri Dolu 21
01 56 47 501 041 336 571		
							
Jelka in Janko
Godec
Pr Hrvat
Dolsko 39		
Silvester
Grilj
KMETIJA	
Križevska vas 12
01 56 47 368 051 441 126
		TRAVNARJU
Tomaž in Marija
Hilbert
Pr' Hrašar
Senožeti 16
031358439, PO 16.00
					
041 533 267		
Janez
Kralj
Pr' Antonovc
Brinje 12
01 56 26 782
							
Stanislav
Kralj
Pr' Slavkot
Brinje 14
01 56 26 785
Darka
Levičar Pr' Jernač
Laze pri Dolskem 44
01 56 47 738 051 816 931,
					
041 801 778		
Marjan
Majdič
Pr' Medišku
Brinje 5
01 56 26 789 041 334 319
Jožef
Pokovec Pr' Vehuc
Zagorica pri Dolskem 12 01 56 47 276
Mojca in Franci 	Rak
Pr' Kovač
Kleče pri Dolu 16
01 56 47 572 041 568 982 Od 8:00 do 18:00
Ivanka 	Rihtar
Pr' Flajšman
Beričevo 48
01 56 26 170 041 506 140
Branka
Slabanja Pr' Mežnarju
Beričevo 26
01 56 268 53 031 635 959
Andrej
Šimenc Pr' Pečnikar
Zaboršt pri Dolu 12
01 56 47 776 041 880 020
Jože
Uštinc
Pr' Uštinc
Beričevo 40
01 56 26 839 051 321 226
Janez in Milena
Velepec Pr' Velepcu
Beričevo 21
01 56 26 862, 031 568 000,
				
01 56 27 127 031 802 222
Vinko
Vode
Pr' Jakopc
Vinje 32
01 56 47 186 040 377 090
Maks
Zajc
Pr' Zajčk
Dol pri Ljubljani 8
01 56 47 590 041 334 895
Rok, Mateja
Žle
Pr' Vadamuc
Beričevo 45
01 562 61 71 041 950 790
in Andrej							
							
Janez in Mali
Gostinčar Kmetija Osoje
Laze pri Dolskem 17
031547785			
							

11

Ponudba
mleko, sezonska zelenjava, kislo zelje
in repa, domače pecivo in piškoti
vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni
kis, mošt, domač kruh in potice
mleko
začasno samo sir
vsa zelenjava in krompir
(sezonska zelenjava)
sezonska zelenjavakislo, zelje in repa,
strokovno škropljenje večjih površin
povrtnine, živinoreja
sezonski pridelki, kis,
med, kapsl iz sadja
zelenjava, žito
sadje, krompir, žganje, kis, krhlji
Zelenjava, krompir
zelenjava
zelenjava, prireja govejega mesa
krompir, zelje, zelenjava
zelenjava, prodaja sadik
jagode, kropir, korenje, solata, zelje
jabolka
zelenjava (zelje), krompir
vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst
solate, sadike za zelenjavo/
zelje, repa, sarma
seneno mleko, jogurt, skuta, sorška
polnozrnata moka, kruh, sadike, med

Novice iz občinske stavbe

20. seja občinskega sveta
Na zadnji seji občinskega
sveta so občinski svetniki
obravnavali temo, na
katero so čakali že vrsto
let. Sprejet je bil namreč
Občinski prostorski
načrt, v katerem imamo
sedaj natančno določen
prostorski razvoj občine in
z njim povezne omejitve.

O

Foto: Nina Keder

bčinskemu prostorskemu
načrtu se je v zadnjih štirih
letih izdatno posvetila podžupanja Nika Rovšek, ki je na
seji tudi podrobneje predstavila, kaj
sprejetje odloka o občinskem prostorskem načrtu pomeni za našo občino.
Njeno razlago si lahko preberete tudi v
teh Pletenicah na strani 6, sicer pa so
med najbolj izpostavljenimi naslednji
razvojni posegi: »1. Občina s svojo lego
ob povezovalni medobčinski cesti
Ljubljana–Litija, smer Zasavje, svoj razvoj usmerja ob to prometno os. 2.
Center Dola se krepi v poslovno,
oskrbno-upravno in kulturno središče.
3. Območje Osnovne šole Janka
Modra na Vidmu se dopolnjuje z javnim športnim programom. 4. Ob
Zasavsko cesto se na severni in južni
strani pri naselju Beričevo umesti nov
oskrbni center za potrebe poslovnega,
trgovskega programa z objekti storitvenih in gostinskih dejavnosti ter pripa-

Pri pripravi Občinskega prostorskega
načrta je Občina sodelovala s Petrom
Lovšinom iz podjetja Urbania d.o.o.

Občinska seja je
tudi tokrat potekala
v dvorani Kulturnega doma Dolsko.

dajočimi manipulativnimi površinami.
5. Na severni strani Zasavske ceste, južno od naselja Podgora, se načrtuje nov
poslovni-oskrbni center. 6. Med naseljem Kamnica in zaselkom Sv. Helena
se oblikuje socialno-zdravstveno
oskrbno središče z domom za starejše
občane in oskrbovanimi stanovanji. Na
območju Žerjavovega gradu in cerkve
sv. Helene se uredi območje centralnih in turističnih dejavnosti. Na južnem robu tega novega centra uredijo
parkovne površine. 7. V naselju
Senožeti se dograjujejo območja centralnih dejavnosti kot dopolnitev obstoječega oskrbnega jedra. 8. Za potrebe največjega zaposlitvenega centra v
občini JUB se razvoj nadaljuje na južni
in zahodni strani že obstoječega industrijsko poslovnega kompleksa. 9. V
naselju Dol pri Ljubljani se poveča območje za potrebe pokopališča.
Predvsem pa se uredi nov dovoz do
pokopališča in ureditev parkirnih in
drugih površin. 10. Vzhodni rob naselja Dol pri Ljubljani je namenjen ureditvam Dvorca Dol s parkovnimi površinami. 11. Skozi naselja Zaboršt, Zajelše,
Podgora, Petelinje in Kamnica se oblikuje rekreacijsko os. Zanjo se uredi izhodiščno točko v Zajelšah, ki je navezava tudi za rekreacijski center Korant,
ki se ga programsko okrepi. Ureja se
tudi rekreacijske poti ob vodotokih.
12. Na južni strani Reaktorskega centra
Podgorica se načrtujejo površine za izgradnjo izobraževalnega kampusa.
Večje spremembe stavbnih zemljišč in
širitve javnega in skupnega značaja
Občine Dol pri Ljubljani (zaokrožitve
stavbnih zemljišč za naslednje uredi-
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tve), oskrbni center v naselju Beričevo;
parkovne površine k socialno-zdravstvenem oskrbnem središču z domom za starejše občane in oskrbovanimi stanovanji, območja centralnih dejavnosti v naselju Senožeti in dograditev obstoječega industrijsko-poslovnega kompleksa JUB. Poleg razvojnih širitev so v obdelavo vključene sledeče
individualne pobude: novelacija mej
poselitvenih območij za izdana gradbena dovoljena in objekte daljšega obstoja, združevanje nekaterih območij
starejše razpršene gradnje v območja
razpršene poselitve; širitve nekaterih
delujočih kmetij, predvsem v razpršeni
poselitvi in ohranjajo obstoječa območja poselitve občine, zaradi geotehničnih danosti se reducirajo nekatera poselitvena območja.« Celotno gradivo je
zaradi obsežnosti dokumentacije dostopno tudi na občinski spletni strani,
pod zavihkom »20. redna seja občinskega sveta«, na spletnem naslovu
https://www.dol.si/sl/meeting/arhiv/470/.
Svetniki so obravnavali še odlok o mladini, ki ga je predstavil direktor občinske uprave Rok Prevc. Sprejeli bi lokalni
program za mladino, z namenom uresničevanja mladinskega interesa in izboljšanja položaja mladih v občini.
Občina lahko ustanovi mladinski center in se povezuje tudi z drugimi občinami. Program se sprejema za obdobje
5 let, višina sredstev pa še ni določena.
Gre predvsem za otroke zadnje triade
osemletke, ko so otroci že prepuščeni
sami sebi. S tem odlokom se vzpostavijo pogoji za kreiranje mladinske politike, sam proces pa bi bil primerljiv s

Novice iz občinske stavbe

participativnim proračunom, s tem da
bi odločali za območje na ravni celotne
občine, ne le za posamezne vaške odbore. V nadaljevanju so svetniki obravnavali še odlok o spremembah odloka
o turistični taksi, na dnevnem redu pa
so imeli tudi pravilnik o sprejemu
otrok v vrtec, odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani in odlok
o izdajanju občinskega glasila.
Župan Željko Savič je na koncu odgovarjal še na vprašanja in pobude svetnikov. Tako smo med drugim izvedeli,

da je veliko zanimanje za industrijsko
cono v Dolskem, kjer naj bi svoje prostore med drugim našlo podjetje, ki se
ukvarja s stroji za gradbeništvo, in
podjetje, ki se ukvarja z medicinskimi
filtri. Na območju Kamnice bodo zgradili 53 tržnih varovanih stanovanj različnih velikosti, od 37 do 70 kvadratnih
metrov. Na pripombo, zakaj projekti v
okviru participativnega proračuna še
niso izvedeni v celoti, pa je župan odgovoril, da tudi izkušnje preostalih občin kažejo, da projektov ni mogoče iz-

Rok Prevc, direktor občinske
uprave, Željko Savič, župan, Saška
Gojčič, svetovalka za okolje in prostor, in Nika Rovšek, podžupanja.

vesti v letu, temveč v dveh ali več, odvisno od zapletenosti gradenj in postopkov. Izpostavljen je bil tudi problem ureditve cest v višje ležečih vaseh. Župan je odgovoril, da se problema zavedajo in ga z manjšimi posegi
poskušajo sanirati postopoma. Glede
prenove in selitve občine, je povedal,
da je do 15. avgusta predvideno dokončanje notranjih del na Rajhovi domačiji, v tem času se začenja urejati tudi ambulanta za zdravnico in v septembru naj bi se občina preselila na
Rajhovo domačijo. Prav tako so v teku
gradbena dela, izgradnja kanalizacijskega omrežja in pločnika, ki se tičejo
velikega dela prebivalcev na Vidmu in
v Dolu. Župan je povedal: »Pogodba je
bila podpisana na začetku aprila, obvezo za dokončanje del pa imajo do 5.
novembra. Vzrok, zakaj so se dela pričela šele sedaj, je jutranja konica in želja, da bi se dela začela po zaključku
šole.« Celoten zvočni posnetek seje
najdete na spletni strani www.dol.si,
na naslovni strani pod zavihkom
Občinske seje.
•Nina Keder

Izpis sklepov 20. seje občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 22. 6. 2022
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red 20. redne
seje. Sklep je bil sprejet.
AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 19. redne seje
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne
21.4.2022. Sklep je bil sprejet.
AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejme Odlok o mladini v Občini Dol pri Ljubljani v
prvem branju. Sklep je bil sprejet.
AD 3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejme Odlok o spremembah odloka o turistični taksi
v Občini Dol pri Ljubljani v skrajšanem postopku in
predlagani vsebini. Sklep je bil sprejet.
AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec. Sklep je bil sprejet.
AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi uradno prečiščeno besedilo Odloka o
podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je
bil sprejet.
AD 6 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi uradno prečiščeno besedilo Odloka o izdajanju
javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je bil
sprejet.
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AD 7 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačilu
za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in
članov uredniškega odbora občinskega sveta. Sklep je
bil sprejet.
Amandma št.1
AD 8.1 SKLEP: »Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi Amandma št. 1 k točki »Sprejem Občinskega
prostorskega načrta – drugo branje«, ki spreminja
preambulo Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Dol pri Ljubljani, ki se sedaj glasi: »Na podlagi
298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)
(Uradni list RS, št. 199/21), ter 15. člena Statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na
20.redni seji, dne 22.6.2022, sprejel«. Sklep je bil
sprejet.
Odlok:
AD 8.2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejme Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Dol pri Ljubljani z vsemi tekstualnimi in
grafičnimi vsebinami. Sklep je bil sprejet.

Zapisal: Darko Ilievski
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Slovesen zaključek osnovne šole

Devetošolci
so pokazali
pridobljeno
plesno znanje.

Tudi to leto je valeta
Osnovne šole Janka Modra
potekala na odprtem, na
šolskem dvorišču. Zdi se,
da so učenci tako bolj
sproščeni, ogleda pa si
jo lahko tudi večje število
staršev in prijateljev.

R

avnatelj je svoj govor pričel z
besedami: »Lepo vas je videti
takole zbrane pod vaško lipo,
v tako številčnem obsegu.«
Poudaril je, da gre za generacijo otrok,
ki so bili deležni koronskih omejitev, in

si želi, da je s tem to obdobje zaključeno, da jih nikoli več v kasnejšem življenju ne bo doletelo kaj takega. Gre za
generacijo otrok, ki so ob vstopu v
osnovno šolo vstopali v obdobju velike
svetovne gospodarske in finančne krize, in šele po nekaj letih so se stvari
umirile, potem sta dve leti minili mirno, nato pa je udarila epidemija. Šole
so bile nekaj časa odprte, nato zaprte,
sledilo je učenje na daljavo in po spletnih učilnicah. Tako učitelji kot učenci
so se tem spremembam poskušali v
največji meri prilagoditi. Ravnatelj je v
svojem nagovoru vsem prisotnim položil na srce nasvet, naj rek Fajn se imejmo vsaj za nekaj časa pozabimo, vsaj
za tisti čas, ki ga bodo še presedeli v

Foto: Nina Keder

Valeta je potekala
na odprtem, na
šolskem dvorišču.

Razredničarka 9.b, Ana Malavašič in ravnatelj Gregor
Pečan pri podeljevanju pokala za naj športni razred.
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Razrednik 9. a,
Luka Tratnik

Dogajanje v naši občini

šolskih klopeh. To je namreč slogan
potrošniške družbe, ki nas je v veliki
meri pripeljala do kriz, kakršnim smo
bili priča in ki kažejo, da to ni prava filozofija. Pečan je še poudaril, da je prepričan, da so učenci dobro pripravljeni
na življenjsko poti, ki jih bo pripeljala
do želenih poklicev: »Naši učenci so v
nadaljevanju šolanja uspešni. Dosegajo
velike uspehe na področju znanja,
športa, izvenšolskih dejavnosti, kulturnih in drugih, kar je tisto, s čimer se
ponašamo in na kar smo ponosni.«
Vsak razred se je predstavil s svojo točko, pokazali so, kako obvladajo plesne
korake, dogodek pa so popestrile tudi
glasbene skupine, šolska banda
Rok'nDol in Janko Rocks ter ob koncu
še skupina Zloglasni. Najbolj uspešnim
učencem so bila podeljena priznanja
in nagrade. Zanimiv pa je tudi izbor za

Valeta in ne
maturantski ples

Razrednik 9.c, Robert Slabanja

Med starši je bilo sicer slišati
tudi negodovanje, češ kako
nimajo vsi prostega sedeža,
pa kako neprimerno je šolsko
dvorišče za mame, ki so tja
prišle odete v večerne
toalete, da valeta ni
organizirana na dovolj
visokem nivoju. A vendarle
gre za valeto, zaključek
osnovnega šolanja, ne maturo
in maturantski ples. Naj
vendarle valeta ostane valeta,
maturantski ples pa naj potem
zasije v vsem svojem sijaju.
Šolski band Rok’n’Dol

9. b

Šolski band Janko Rocks

9.c

9.a
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Na koncu
je zaigral
še band
Zloglasni.

najbolj športni razred – to je postal 9.b.
Izbiran je bil po kriteriju, da se jim je
povprečni indeks telesnega fitnesa,
ugotovljen s testiranjem za športno-vzgojni karton, najbolj izboljšal. Na
tem testiranju sta se v 9.b razredu najbolj izkazala Monika Kuhar med učenkami in Matej Bokal med učenci. Ob
zaključku je učencem ravnatelj še zaželel: »Lepe počitnice, vse dobro in bodite v cvetju.«
•Nina Keder

dogajanje v naši občini

Dobitniki priznanj županova petka
Dan po zaključku šole
in valeti je v Erbergovih
paviljonih za nekatere
nekdanje devetošolce
potekala še ena
slovesnost. Župan Željko
Savič je najbolj pridnim
podelil županove petke.

P

Foto: Nina Keder

riznanja so se prvič podeljevala lani, letos pa so s tem lepim dogodkom nadaljevali.
Župan namreč ob koncu šolskega leta podeli županovo petko
učencem 9. razreda Osnovne šole
Janka Modra, ki so v času celotnega
osnovnošolskega izobraževanja dosegli skupno povprečno oceno najmanj
4,5. To leto so bili tako med dobitniki
nagrade oziroma plakete Sabina
Huskič, Sara Koren, Anton Kosem,
Adam Kozlevčar, Tina Rozman, Zarja
Šarbek Potisek, Marko Vidić, Ema
Žvanut, Matej Bokal, Anej Okorn,
Zoja Osterc, Izak Pevec, Jan Simič,
Eva Cikajlo, Izak Rabič in Lina
Ravnika. Vse zbrane devetošolce in
njihove starše je nagovoril župan, ki
je ob začetku citiral pesnika Toneta
Pavčka: 'Sreča je srečati prave ljudi, ki
v tebi pustijo dobre sledi.' Nadaljeval
pa s pohvalami naše osnovne šole, ki
ima izjemne pogoje: »To je izjemna

Župan
Željko Savič

Čudovit ambient Erbergovih paviljonov je
že drugič zapored gostil odličnjake, ki so
prejeli županove petke.

šola. Glede na to, kakšne dosežke dosegate na državnem, regijskem nivoju
in tudi znotraj šole, lahko rečem, da
ste dobro pripravljeni za nadaljnjo
pot v širšo okolico.« Dogodka so se
udeležili tudi vsi trije razredniki devetošolcev Luka Tratnik, Ana Malavašič,
Robert Slabanja in obe pomočnici
ravnatelja Janja Klander Merc in Miša
Stržinar. Odličnjakom je dan popestril še stand up komik Rok Škrlep, jih
dodobra nasmejal in popeljal v brezskrbno poletje. 
•Nina Keder

Voditeljica prireditve Nataša Klemenčič
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Po zaključku uradnega dela so se lahko
vsi okrepčali z limonado in dobrotami, ki
so jih spekle članice Turističnega društva
dolsko, aktiva žena Plamen.

Priznanje županova petka in darilce
presenečenja, brezžične slušalke.

Dogajanje v naši občini

Pridružite se ekipi Prostoferja

Projekt Prostofer, ki nudi
brezplačne prevoze za
starejše, je v naši občini
že dobro zaživel, zaradi
razbremenitve obstoječih
potrebujemo le še
kakšnega dodatnega
voznika prostovoljca.

P

Do zdaj je k projektu Prostofer pristopilo že 37 različnih uporabnikov, še
vedno pa lahko za njihovo pomoč in
prevoz pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 10 10. In kot pravijo v Zlati mreži, organizatorju
Prostoferja, je ta namenjen predvsem:
»Tistim starejšim, ki nimajo lastnega
prevoza in ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke ter slabe povezave z javnimi
prevoznimi sredstvi. Prostofer jim

o osmih mesecih delovanja se
je v dobrem mesecu dni delovanja voznikom Prostoferja v
naši občini pridružilo devet
prostovoljcev, ki v svojem prostem času prevažajo socialno šibkejše in ostarele krajane. Da bi se njihovo delo razbremenilo, ste k sodelovanju vabljeni
novi prostovoljci. Prijavite se lahko
prek elektronskega naslova obcina@
dol.si ali na telefon 01 530 32 40.
Pogoj sta dva: veljavno vozniško dovoljenje in pripravljenost v svojem prostem času pomagati tistim, ki prevoze
potrebujejo.

omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih ustanov in nujnih
opravkov. S Prostoferjem se lahko odpravite k zdravniku, v lekarno, na banko ali pošto ter druge javne ustanove,
pa tudi v trgovino in na pokopališče
znotraj občine bivanja. Za prevoz zunaj občine bivanja so ti prevozi na voljo zgolj za nujne preglede v slovenskih bolnišnicah in obisk javnih ustanov, ki jih v domači občini ni.«

•Nina Keder

Foto: Nina Keder

Trenutno imamo devet prostovoljcev, vabljeni, da se jim
pridružite tudi vi – pišite na
obcina@dol.si ali pokličite na
01 530 32 40.
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Prireditev je vodil izkušeni
govornik Janez Dolinar.

Kulturno društvo pihalni orkester Ljubljana

Festival barona Jurija Vege
Letos se je prvič odvil
Festival barona Jurija Vege,
festival pihalnih godb iz
cele Slovenije, ki naj bi
postal tradicionalen.

O

rganizatorji, med katere se
uvršča Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Zbeza slovenskih
godb, Prostovoljno gasilsko društvo
Dolsko in Občina Dol pri Ljubljani so
poudarili: »Ideja o festivalu se je porodila zaradi večletnega sodelovanja med

Foto: Nina Keder

KD godba ljubljanskih veteranov

Pihalnim orkestrom Litostroj in
Prostovoljnim gasilskim društvom
Dolsko. Pri tem je izstopal zelo pozitiven odziv ljudi in pomanjkanje dogodkov s tem glasbenim žanrom. Namen
festivala je obiskovalcem ponuditi visok nivo kulturnega dogodka v smislu
doživljanja prave energije poustvarjalcev. Osnovna žanrska tema festivala je
koračnica.« Festivala so se udeležili
Veteranska godba Mengeš – sekcija KD
Mengeška godba, Kulturno društvo pihalni orkester Ljubljana, KD godba ljubljanskih veteranov in Kulturno društvo godba Domžale. Posebej za ta festival je Primož Kosec napisal

Kulturno društvo godba Domžale

Koračnico barona Jurija Vege, ki so jo
kot obvezno skladbo izvajali vsi sodelujoči pihalnih orkestri, poleg nje pa še
po dve skladbi po lastnem izboru.
Njihove nastope je ocenjevala tričlanska komisija, ki je na koncu kot zmagovalca festivala izbrala Kulturno društvo
godba Domžale, za najboljšo izvedbo
Koračnice barona Jurija Vege pa so izbrali Veteransko godbo Mengeš – sekcija KD Mengeška godba. Pred zaključkom festivala so godbe izvedle še skupen nastop, nato pa se je večer nadaljeval z gasilsko veselico.
•Nina Keder

Dogodek se je nato nadaljeval z gasilsko veselico, vse
zbrane pa je zabaval ansambel Novi spomini.

Tričlansko komisijo so sestavljali: Mitja Dragolič (predsednik komisije),
Željko Savič (župan) in Danijel Leskovec (JSKD).
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Veteranska godba Mengeš – sekcija KD Mengeška godba
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Naši kraji – kulisa za serijo Za hribom
V zadnjih mesecih je v naši občini
ponovno potekalo snemanje
humoristične serije Za hribom.

povečati število prebivalcev. Le tako bo moč preprečiti
združitev z bližnjo rivalsko občino.« Poleg Kuntnerja pa
v seriji nastopajo še Karin Komljanec, Robert Korošec,
Gašper Markun, Franci Kek, Ivo Ban, Rok Kunaver, Tina
Potočnik Vrhovnik, Barbara Vidovič, Saša Aleksandar
Rajaković, Saša Klančnik in Jernej Čampelj.• Nina Keder

Foto: Nina Keder, Klemen Rovšek

Veselica v Vinjah

Med kraji, ki so letos že organizirali gasilsko veselico, so tudi
Vinje. Ker pred gasilskim domom nimajo ravno veliko prostora,
si pomagajo kar z zaporo vaške ceste, kamor razporedijo
prireditvene mize in klopi. Tako pridobijo kar nekaj prostora in
veselica se lahko prične. Leto so za dobro voljo najprej poskrbeli mladi nastopajoči, ki se igranja na harmoniko šele učijo v
Glasbeni šoli Pustotnik, nato pa še Trio Utrip.
• N. K.
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Foto: Urša Premik, arhiv Voyo

Očitno je bila prva sezona serije, ki se predvaja na
Voyu, dobro gledana, saj so ustvarjalci tokrat posneli še
drugo sezono, ali bo na spored prišla še tretja, pa še ni
znano. Med drugim so snemanja potekala v Beričevem
v Kmetskem domu in v Zagorici na domačiji Jurija Vege.
In o čem serija pripoveduje? Gre za domišljijsko vasico
Za hribom, ki naj bi bila locirana nekje na Dolenjskem. Ali
so naši kraji res kaj podobni dolenjskim, bodo presojali
gledalci, ustvarjalce smo povprašali, kaj lahko v seriji
pričakujemo: »Žezlo županovanja še zmeraj pripada Karlu
Zabašniku, ki ga je upodobil igralec Jernej Kuntner, ki
bo tokrat postavljen pred nove izzive – poleg imenovanja
sodnika tradicionalne Golažijade bo potrebna še
organizacija kolesarske dirke in odgovor na vprašanje, kako

Počitniško varstvo

Nogometni tabor

v naravi 2022
Nogometni klub Dol je med 27. 6. in 1. 7.
2022 na Korantu organiziral Nogometni
tabor v naravi. Odziv in udeležba sta bila
odlična, udeležilo se ga je 20 otrok, s
katerimi so delali 4 trenerji.

K

ot sam naziv dogodka pove, smo otroke učili nogometnih veščin in jih spodbujali k uživanju v prečudoviti naravi Koranta. Da bi to lažje dosegli, smo
se dogovorili, da otroci vse elektronske naprave
pustijo doma, da jih te ne bi motile pri treningih, druženju,
uživanju v naravi, dolgočasenju. V nasprotju s tem smo otroke pozvali, naj s seboj prinesejo družabne igre in veliko dobre volje. In tako je tudi bilo; otroci in trenerji so bili zelo
motivirani in prizadevni, tako da so otroci osvojili številne
nove nogometne veščine, nekatere pa so zgolj obnovili oziroma utrdili. Razen prask, kakšnega glavobola ali bolečin v
trebuhu, večjih zdravstvenih težav nismo imeli. Da pa smo
malo razbili enoličnost, smo postavili bazen, v katerem so
se naši najmlajši (in tudi malo starejši) ohladili, saj se je temperatura dvignila čez 30 stopinj. Organizirali smo tudi vodne igre ter pripravili taborni ogenj, na katerem smo zvečer
pekli pence in hrenovke – safalade.
Glede na odzive otrok in njihovih staršev bomo seveda dogodek ponovili, hkrati pa že razmišljamo, da bomo morali v
naslednjem letu organizirati še več terminov, ker je zanima-

nje za udeležbo na taboru zelo veliko. Drugi termin tabora je
namreč že popolnoma zaseden, zato prijave niso več mogoče. Vsi, ki ste zainteresirani za ogled delovanja kluba ali vpis
otrok v klub, ste vljudno vabljeni, da se oglasite na treningih,
kjer smo vam za vsa dodatna pojasnila in odgovore na voljo,
pišete pa nam lahko tudi na naš e-naslov: uprava@nk-dol.si.
Treningi za vse mlajše selekcije od U8 do U12 potekajo ob
ponedeljkih, sredah in četrtkih med 16.30 in 19.30 na nogometnem igrišču RC Korant, treningi mlajših cicibanov potekajo ob sredah med 15.30 in 17.00 ter ob petkih med 15.45 in
17.15 v telovadnici OŠ Janka Modra, Videm 17 in na malem
nogometnem igrišču z umetno travo. Točen urnik treningov
je objavljen na naši spletni strani www.nk.dol.si.
Žoga je najboljša droga!
•Nogometni klub Dol

20

Počitniško varstvo

Aktivno počitniško varstvo

Otrokom s stalnim prebivališčem v občini Dol pri Ljubljani vse termine počitniškega varstva sofinancira Občina.

Aktivno počitniško varstvo z ekipo Nordic by Petra Majdič je že
v polnem teku. Namen našega varstva je kvalitetno preživljanje
prostega časa v naravi. Z otroki raziskujemo gozdne poti in
iščemo zaklad, kolesarimo, se rolamo in igramo različne športne
in socialne igre, skozi katere otroci razvijajo gibalne sposobnosti,
ekipni duh in čut za medsebojno pomoč. Seveda pa ne zmanjka
časa za ustvarjanje in prosto igro, ki otrokom omogoča uporabo
lastne domišljije.
Program izvajamo na igrišču pri Kulturnem domu Dolsko, v
primeru dežja pa v telovadnici kulturnega doma. Seveda je
poskrbljeno tudi za zajtrk, malico, kosilo, prigrizke in pijačo.
Varstvo je namenjeno otrokom od 8. do 13. leta starosti. V
terminih od 8. 8. do 12. 8. 2022 in od 16. 8. do 19. 8. 2022
imamo še nekaj prostih mest. Cena programa je:
98 eur/teden (v primeru 12 do 14 prijav)
118 eur/teden (v primeru 10 do 11 prijav)
Prijave sprejemamo na info@nordic.si ali na povezavi: https://
forms.gle/Ke2zV7WNZGm8dUYc8
Se vidimo!
• Ekipa Nordic by Petra Majdič

Počitniško
varstvo
Hiše zabave
Pustotnik
Tudi letos v počitniškem varstvu zelo
uživamo. Kopamo se v bazenu, se
igramo razne igre, iščemo zaklad, ljubkujemo živali, ustvarjamo,
plešemo ali pa se odpravimo na
sprehod. V naslednjih tednih bomo
pripravili tudi Escape Barn oziroma
Pobeg iz skednja. Imamo še nekaj
prostih mest, za vse informacije
pišite na e-naslov: tjasa.pustotnik@
gmail.com ali pokličite na številko
041 879 354. Cena varstva je 80
eur na teden na otroka, vključuje 4
obroke.
• Jana Keržan
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Dogajanje v naši občini

Njegova potovanja
Kako različne talente imamo ljudje, dokazuje tudi pravnik Janez
Tekavc. Član kulturnega društva Dol pri Ljubljani in njegove
foto sekcije je na razstavi Moja potovanja razstavil množico
svojih fotografij, nastalih med popotovanjem po Indiji, Kitajski,
Etiopiji, Namibiji, Indoneziji, Tanzaniji in drugih deželah. Najraje
slika obraze ljudi in v objektiv ujame njihove izraze. Izdal je že
več knjig, med njimi knjigi Z otroki po Namibiji in Z otroki po
Kitajski. Tudi nedavno obdobje epidemije novega koronavirusa
je izkoristil za potovanja, saj so bile letalske karte ugodnejše in
zato dostopnejše. Janez pravi, da so potovanja, pisateljevanje in
fotografiranje tisti deli njegovega življenja, ki uravnotežijo sicer
njegovo vsakodnevno ukvarjanje s paragrafi, akti in zakoni. 

• Nina Keder

Tekavčevi knjigi, posvečeni
potovanjem.

Otvoritev razstave je vodila
Nataša Klemenčič.

Janez Tekavc

Nekaj besed je razstavi
namenila tudi podžupanja
Nika Rovšek.

Predsednica Kulturnega društva
Dol pri Ljubljani Sabina Grošelj
je vesela, da se ponovno
odvijajo kulturni dogodki.

Koncerti skozi
objektiv

Foto: Nina Keder

Glasbena zasedba Ana.

Aleš v družbi glasbenikov, ki
jih je že ujel v svoj foto objektiv
med njihovim koncertiranjem.

Alešu je čestital župan Željko Savič in mu
zaželel še mnogo lepih fotografij.
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Umetniško nadarjenost je naš
sokrajan Aleš Žnidaršič že večkrat
dokazal in pokazal na številnih
likovnih razstavah, kot član likovne
sekcije Kulturnega društva Dol pri
Ljubljani. A tokrat smo bili priča
fotografski razstavi z naslovom
Koncertna fotografija, kjer je razstavil
svoje najljubše fotografije, nastale
med koncerti. Koncertna fotografija
je namreč Aleševa velika strast in
tudi glasbeniki mu pritrjujejo, da ima
žilico zanjo. Obiskovalce odprtja
razstave je zabavala glasbena
skupina Ana v zasedbi Enos Kugler,
Primož Hudoklin in Ana Šimenc
Kugler s svojimi avtorskimi pesmimi.
Če ste odprtje zamudili, pa si lahko
razstavo še vedno ogledate vse do
4. septembra 2022, ob sobotah in
nedeljah med 16. in 18. uro ali po
dogovoru na številki 041 539 265.

• Nina Keder

kaj delaj naša društva

Pevsko in družabno srečanje

Korona kriza je prekinila delovanje
vseh pevskih zborov za skoraj dve
leti, tudi Mešanega pevskega zbora
Senožeti. Pevci so komaj čakali,
da zdravstvene težave minejo in se
prepevanje z druženjem zopet prične.

Z

rednimi vajami zbora so pričeli šele letošnji marec, tako da časa za pridobitev pevske kondicije ni bilo prav veliko. Vseeno
so se pred pevskimi počitnicami odločili,
da organizirajo pevsko-družabno srečanje. Najeli
so Edbergova paviljona, kjer je čudovita akustika
za poslušanje pevskih zvokov. Zbrali so se v sredo,
15. 6. 2022 ob 19.30. Po nekaj uvodnih pesmih
Mešanega pevskega zbora Senožeti, ki ga vodi
Anita Zidar, je nastopila flavtistka Ema Presekar, ki
je končala že 7. razred flavte. Zaigrala je Romanco
opus 37 in Prvo suito Prelepi Zagreb moj.
V nadaljevanju se je predstavil Mešani pevski zbor
KUD Jevnica pod vodstvom Natalije Šuštar, s katerim Senožeti uspešno sodelujejo že vrsto let in povezujejo občino Dol in Litijo. Sledilo je presenečenje. Na oder je stopil Elvis Presley v preobleki
Damjana Poerš iz Beričevega. Ob njegovem žametnem glasu so poslušalke (pa tudi poslušalci) zadrževali dih in nastala je tišina, v kateri je odmeval samo njegov glas. Prireditev so zaokrožili organizatorji. Čisto na koncu so medse povabili še
Jevničane in zazvenela je skupna pesem Večernica.
Večer se je pred paviljonoma zavlekel v noč, saj so
pevke iz Senožeti pripravile narezke in napekle
polno domačih dobrot. Ob dobri kapljici, ki so jo
prispevali tudi povabljenci, je slovenska pesem še
dolgo odmevala.
•Vida Zorić

Gostovanje Dramske
skupine Doma Janeza Boska

V

petek, 20. maja 2022, smo v župnijski dvorani v
Dolu gostili Dramsko skupino Doma Janeza Boska
iz Želimelj pod mentorstvom Klare Pavlinič. Kar nekaj gledalcev iz obeh župnij si je ogledalo uprizoritev komedije Vinka Möderndorferja Grenlandija. Prijeten
večer smo preživeli v družbi babice Ane in njene (bolj ali
manj) problematične družine. Mladi igralci so nas popeljali
v skrivnosten svet pozabljanja; babico Ano naj bi namreč
obiskala demenca. Toda kaj kmalu smo lahko opazili, da
Ana ni edina, ki pozablja. In da kdo drug včasih pozabi še
kaj bolj pomembnega. Zgodba se je zapletla bolj, kot bomo
pričakovali, in se ob tem pošteno nasmejali. Malce smo se
tudi zamislili. Tako pač to je na Grenlandiji.
•K. J.
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aktualno

Ljubljanska urbana regija v novi perspektivi
z vizijo Inovativna. Zelena. Povezana.
Novo konstituiran Razvojni
svet Ljubljanske urbane
regije je na svoji prvi
seji soglasno sprejel
Regionalni razvojni
program Ljubljanske
urbane regije 2021–2027.
Zatem ga je potrdil še Svet
Ljubljanske urbane regije.

V

mestni hiši v Ljubljani je 21.
junija 2022 potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije
(Razvojni svet LUR), organa odločanja na ravni osrednjeslovenske razvojne regije. Poleg konstituiranja ter izvolitve predsednika in podpredsednika je bila osrednja tema sprejem
Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije (RRP LUR)
2021–2027, temeljnega programskega, strateškega in izvedbenega dokumenta na regionalni ravni. Seji
Razvojnega sveta LUR je pod vodstvom Zorana Jankovića, župana
Mestne občine Ljubljana sledila še seja Sveta LUR, ki je dokument tudi potrdil.

Razvojni svet LUR sestavlja 25 predstavnikov občin, 25 predstavnikov
gospodarstva in 12 predstavnikov
nevladnih organizacij. Za predsednika Razvojnega sveta LUR je bil ponovno izvoljen župan občine
Brezovica Metod Ropret, za podpredsednika pa Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer ter
Alenka Rožaj Brvar, direktorica
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Slovenskega inovacijskega stičišča.
Ena izmed ključnih nalog Razvojnega
sveta LUR je sprejem RRP LUR za aktualno finančno perspektivo, kar je
bila tudi osrednja tema današnje seje.
S pripravo RRP LUR se je regija, ki jo
poleg glavnega mesta Ljubljane sestavlja še 24 občin, aktivno vključila v
proces programiranja za finančno
perspektivo 2021–2027 ter si zastavila
ambiciozne razvojne cilje. Postala bo
mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb,
zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Njen razvoj bo temeljil na povezovanju sistemov in deležnikov, ki
so ključni za prehod v trajnostni razvoj. Ob tem bo krepila visoko kvaliteto življenja preko gospodarske in
družbene učinkovitosti za izboljšanje
življenjskega standarda prebivalcev,
zaposlovanja za izzive trga dela prihodnosti, zdravja in izobraževanja.
Poudarek je tudi na zagotavljanju uresničevanja pobud lokalnega okolja.
Skupna indikativna finančna vrednost RRP LUR 2021–2027 na osnovi
evidentiranih potreb regije znaša 1,8
milijarde evrov.
 •Razvojni svet Ljubljanske urbane regije

kaj delajo naša društva

Pohod med Miklavžema
V nedeljo, 12. junija 2022,
smo se pohodniki podali na
pohod med Miklavžema.

O

rganizatorji pohoda, člani
Športnega društva Zagorica
pri Dolskem, so pripravili
dve trasi pohoda. Prva, ki je
bila dolga dobrih 20 km, se je iz
Zagorice povzpela do obeh cerkva, ki
so poimenovane po sv. Miklavžu.
Najprej smo obiskali cerkev sv.
Miklavža nad Veliko vasjo, nato pa se
čez Cicelj, Murovico in Sv. Trojico in
Oklega podali do cerkve sv. Miklavža
nad Goropečami. Pot smo nadaljevali
preko Vinj, Osredk in Klopc do
Zagorice, kjer smo pohod zaključili
pred muzejem Jurija Vege.
Druga trasa je bila malo krajša in se je
povzpela do Sv. Miklavža nad Veliko
vasjo, pot nadaljevala do Sv. Trojice,
kjer je bila za vse pohodnike pripravljena enolončnica v okrepčevalnici
Zavrh. Od tu so se pohodniki spustili v
Osredke in pot skoraj istočasno končali s pohodniki z daljše trase. V tej skupini so bili tudi najmlajši pohodniki.
Organizatorji so del trase označili s trakovi, počistili gozdne poti, ponekod so
del poti čez travnike celo pokosili.
Na pohodu se je zbrala prijetna druščina, večina sodelujočih je bila občanov,
prišli pa so tudi nekateri iz sosednjih
občin. Pot ni bila naporna, dva hujša
vzpona pa smo opravili z nasmeškom
na obrazih, saj so nas na vrhovih čakali
lepi razgledi na dolino. Najbolj veselo
je bilo seveda na zaključku v Zagorici,
kjer nas je lepo postregel Jurij
Pokovec. Uživali smo tudi v družbi
snemalne ekipe Pod Hribom, ki so
nam popestrili že tako lep dan.

Pohod je služil tudi kot priprava na jesenski
izziv - Pohod po poti okoli občine Dol pri
Ljubljani. Glede na zelo dober lanski odziv,
smo se pobudniki odločili, da bo pohod organiziran v soboto, 1. oktobra 2022.
Pripravljeni in označeni bosta dve trasi: daljša, dolga 45 km, in krajša, ki obsega vzhodni
del poti in je dolga 28 km. Start in zaključek
pohoda bo v Dolskem. V Lazah bodo krajani
pripravili tudi svoj »lažanski« krog. Zato že
sedaj vabimo vse ljubitelje pohodništva, da se
nam pridružite - tako z udeležbo kot z idejami. Če imate kako vprašanje ali pobudo,
nam pišite na e-naslov: info@sd-zagoricapridolskem.si.
•Jernej Rebolj, ŠD Zagorica

Društvo upokojencev Dolsko

vas vabi na izlet z ladjico iz Poreča do Limskega kanala
v torek, 30. avgusta 2022, z odhodom ob 6. uri.
Cena izleta je 35 EUR, doplačilo do polne cene krije društvo.
Prijave potekajo do15. 8. 2022, obvezna je veljavna osebna izkaznica.
Vljudno vabljeni.
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Kaj delajo naši otroci

Izjemno uspešna mlada plesalca
V naši sredini, natančneje na
Vidmu, imamo dva nadvse
zanimiva mlada sokrajana,
ki sta se kljub mladosti že
dokazala v plesnem svetu.
Sestrica in bratec, Taja in Alex
Belaj sta nanizala že mnogo
vrhunskih plesnih uvrstitev,
tako doma kot v tujini.

Taja Belaj in njen
soplesalec Kaloyan
Nikov

O

Foto: osebni arhiv Taje in Alexa Belaja

ba sta večkratna državna
plesna prvaka latinskoameriških in standardnih
plesov. Plešeta v plesnem
klubu Feniks Ljubljana, pod vodstvom
Blaža Pocajta in Vedrana Čelića. O
njunem napornem tempu, ko
usklajujeta šolske obveznosti, plesne
treninge in plesna tekmovanja, smo
spregovorili z njuno mamo, Suzano
Belaj: »Odpovedujeta se vsem rojstnim
dnevom, druženju s sošolci in prostim
vikendom. Tudi obdobje tekem je
naporno, saj običajno trajajo od deset
do dvanajst ur, podelitve pa so ob
koncu dneva. Obiskujeta Osnovno
šolo Janka Modra in sta zaradi plesa
veliko odsotna, običajno so to petki in
ponedeljki. Oba sta tudi odličnjaka,
vedno se učita med potjo, med
tekmami in zvečer. Vse obveznosti
vedno naredita v roku in poskušata se
čimprej javiti, ko nastopi ustno
spraševanje.«
Alex Belaj
Letošnje leto je Alex, 9-letnik, učenec 4.
razreda Osnovne šole Janka Modra,
postal že osmič zapored državni
prvak. S soplesalko Rubi Pocajt je prvi
na evropski lestvici, tako v latinskoameriških plesih kot standardnih
plesih. Njegova trenerja Vedran Čelić
in Blaž Pocajt sta na njune uspehe zelo
ponosna. Mama Suzana pripoveduje:
»Nazadnje sta s soplesalko zmagala na
državnem prvenstvu v kombinaciji 10
plesov. Njegov največji dosežek je to,
da je postal prvi na evropski lestvici.
Dance Sport European je evropska
lestvica do 15 let in v svoji kategoriji je
postal prvi. To je tudi prvič, da je
slovenski par prvi na tej lestvici. Alex

mi je dejal: 'Mami sprintaj mi to, ker se
to še ni zgodilo in ne vem, kdaj bom
zopet prvi.' Bil je navdušen. Konec leta
poteka podelitev pokala in Alex si ga
zelo želi osvojiti. Do takrat ju čaka še
kar nekaj tekem v tujini. Od septembra
dalje bo ponovno veliko potovanj.«
Alex je vzporedno treniral še judo,
ampak se je vedno vrnil k plesu.
Omeniti pa velja, da poleg plesa
trenira še parkour, ulični tek, ki ga prav
tako zelo navdušuje.
Taja Belaj
12-letna Taja, učenka 6. razreda, pleše
že šest let in je prav tako večkratna
državna prvakinja. Njena mama pove,
kako se je njena ljubezen do plesa
začela: »Taje je bila stara pet let, ko je
prišla iz vrtca in je rekla da bi šla rada
plesat, ampak ne tako kot plešejo v
vrtcu, ampak da bi rada s fantkom
plesala, v paru.« Želja se ji je uresničila
in kmalu je na dan prišla tudi njena
plesna nadarjenost: »Bila je prva
plesalka v Sloveniji, ki je dosegla A
razred pri devetih letih, kar je običajno
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za par let starejše plesalke. Žal je imela
hudo poškodbo stopala, zato je šla
nazaj plesat med pionirje. Okrevanje je
bilo dolgotrajno in Taja je vedela, da se
bo vrnila nazaj na plesišče še močnejša
in z večjim fokusom. Je štirikratna
državna prvakinja, večkratna
podprvakinja v latinsko-ameriških in
standardnih plesih.« Najbolj ponosna
je bila na prvo zmago na Beo Dance
tekmovanju: »To je bilo s prejšnjim
soplesalcem, ki je bil tri leta starejši od
nje. To je bilo prvo večje mednarodno
tekmovanje, kjer sta zmagala. Žal sta
šla narazen zaradi Tajine poškodbe.
Potem je imela enako starega
soplesalca, s katerim sta nanizala kar
nekaj naslovov državnih prvakov in
zmag na mednarodnih tekmovanjih. A
žal se velikokrat zgodi, da v paru ni
enakega interesa in enakih želja, zato
smo se skupaj s Tajo odločili, da
prekinemo to partnerstvo in na našo
veliko srečo je Taja sedaj dobila
plesalca iz Bolgarije Kaloyana Nikova.
Sedaj ju čaka veliko treningov,
sestavljanje novih koreografij in

Kaj delajo naši otroci

priprava na novo tekmovalno sezono.
Zaradi plesa se bo odpovedala
poletnim počitnicam in se podala na
novo pot. Trenira petkrat do šestkrat
na teden v Ljubljani. Pride iz šole in
pride ob deveti uri zvečer domov.« Taji
poleg njenih staršev, Suzane in
Urbana, ki skrbita za vse prevoze, ob
strani stojijo njeni trenerji, Akim
Prekunov, ki prihaja iz Ukrajine in
pleše za Slovenijo, Blaž Pocajt in
Vedran Čelić. Ob hudem plesnem
tempu pa obiskuje še strteching in
gyrotonic, kar ji pomaga pri njenem
plesnem razvoju.
Ob vseh obveznostih sta Alex in Taja
čisto običajna otroka, ki uživata tudi v
svojem prostem času. Taja najraje bere
knjige in igra igrice, Alex pa rad igra
računalniške igrice, kot sta Minecraft
ali Robloks. S starši gresta rada na
sprehod na Korant, imajo pa tudi dva
kužka pasme biewer yorkshierski
terier, ki slišita na imeni Chloe in
Bounty. »Radi se odpravimo v naravo,
ko imamo čas tudi v Kranjsko goro ali
na Janče. Radi tudi nabiramo gobe. Ko
pa so otroci prosti tekem, pa
odpotujemo tudi v tople kraje.«

•Nina Keder

Iris zlata na balkanskem
prvenstvu v Beogradu

Od 3. do 5. junija je v Beogradu potekalo balkansko
prvenstvo v karateju za otroke.
Na tekmovanju je sodelovalo 1285 najboljših tekmovalcev iz 10
balkanskih držav. Slovenska reprezentanca je štela 80 tekmovalcev,
med njimi tudi Iris Bračun Mašera iz naše občine, ki sicer trenira in
nastopa za Karate klub Sokol iz Ljubljane.
Iris je nastopala v kategoriji ekipa kata deklice 1213 let s
tekmovalkama Tajdo in Lano iz drugih slovenskih klubov. Najprej se
je ekipa pomerila s Črnogorkami in jih premagala 5 : 0. Sledil je
finale z Grkinjami, ki so sicer prikazale odlično izvedbo kate in prav
tak bunkai - praktični prikaz kate, ki pa v tej kategoriji ni dovoljen.
Zaradi bunkaija so se sodniki najprej odločili za Grkinje, vendar so
nato zaradi slovenske trenerke, ki je dosegla ponovitev sojenja,
odločili za zmago Slovenk. Osvojile so vrh Balkana!
Kot zanimivost naj še omenimo, da je v lanskem letu 2021 osvojila
naziv naj karateist leta - posamezno skupaj v kategoriji deklice, v
kategoriji kata deklice pa se je uvrstila na drugo mesto.
•N. M.

Alex Belaj in njegova
soplesalka Rubi Pocajt

27

Kaj delajo naši otroci

Uspešen nastop naših
šahistov na državnem
prvenstvu
V soboto, 2. julija, je v Radencih potekalo
23. posamično prvenstvo v pospešenem
šahu za mlade do 18 let za leto 2022.

P

rvenstva se je udeležilo 165 šahistov iz več kot 25
šahovskih klubov. Tekmovalci so imeli za
posamezno partijo na voljo 10 minut in dodatek
5 sekund za vsako odigrano potezo. Na turnirju
je uspešno nastopilo tudi šest šahistov naše občine. V
kategoriji deklic do 12 let je bila Iva Kampuš celoten
turnir v boju za stopničke, po izgubljeni partiji v zadnjem
kolu pa je zasedla odlično 6. mesto. V isti kategoriji je
debitirala tudi Neja Auersperger Bandalo, ki je
tekmovanje končala na 12. mestu. V kategoriji dečkov do
12 let je blestel Blaž Repek, ki je z osvojenimi 5 točkami
zasedel 11. mesto. V isti kategoriji je nastopil tudi Vid

Kampuš, ki je končal na 15. mestu med 30 nastopajočimi.
Pri fantih sta našo občino zastopala še Žiga Repek v
kategoriji fantov do 10 let in Jernej Zidar v kategoriji do
16 let. Oba sta prikazala dobro igro in se uvrstila na 18. in
8. mesto.
Za stopničke je našim šahistom tokrat torej zmanjkalo
nekaj šahovskega znanja in športne sreče, so pa doseženi
rezultati velika vzpodbuda za v prihodnje. Posebej veseli
dejstvo, da je naša udeležba vsako leto številčnejša.
Mladim šahistom želim dolge in brezskrbne počitnice,
jeseni pa nadaljujemo s šahovskimi aktivnostmi.

•Andrej Kampuš, ŠK Dol pri Ljubljani

Šahovski kotiček
Ob vse večji priljubljenosti šaha v naši občini smo z junijsko številko Pletenic 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!

• Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani


Primer 2. Beli
na potezi.
Mat v 4.

Primer 3. Beli na
potezi. Mat v 5.

Rešitve iz prejšnje številke
Primer 1: 1. ... Df1+! 2. Kf1: Ld3 ++ 3. Ke1 Tf1 #
Primer 2: Sb6+! ab6: 2. Dc6:+! bc6: 3. La6 #
Primer 3: 1. Tg7:+ Kh8 (ali 2. ... Kg7: 3. Ld4+) 2. Ld4!! De2:
3. Tf7:+ Kg8 4. Tg7+ Kh8 5. Tg6#

Primer 1. Beli na potezi. Mat v 3.
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Kaj delajo naši otroci

Skupinska slika ob koncu tekme. Za ekipo učiteljev so se potili Rok, Tina, Maja (stojijo od desne), Aleš in Alenka (čepita).

Odbojkarsko srečanje učiteljev in lanske generacije devetošolcev
tehnično. Poleg tega je bil odziv učiteljev ob povabilu
na odbojkarsko srečanje zelo skromen in niso uspeli
sestaviti popolne šestčlanske ekipe. Zato so odigrali
le simbolično tekmo enega niza do 15 točk. V njem so
učenci potrdili svojo premoč in zmagali s 15 : 8. Učitelji
so jim čestitali in športno priznali poraz.
Prijetno aktivno druženje se je nadaljevalo z igro
mešanih ekip. Ob bolj enakovredni razporeditvi moči in
odbojkarskega znanja so udeleženci uživali v pravi meri
sproščenosti in tekmovalnosti, kar je (v športu) odličen
recept za dobro telesno in psihično razpoloženje. 
• Aleš Lebar


Ob koncu šolskega leta je bila na pobudo predstavnikov devetošolcev generacije 2020/2021
organizirana odbojkarska tekma z učitelji.
Isti »reprezentanci« sta se med seboj merili že ob koncu
lanskega šolskega leta. Takrat je bil rezultat neodločen,
kar je bil tudi eden od motivom učencev, da se z
učitelji pomerijo še enkrat in razčistijo, kdo bolje kroti
odbojkarsko žogo. Že na ogrevanju za tokratno tekmo
je bilo jasno, da so učenci močno napredovali, in jim
bodo učitelji težko kos. Razvili so se tako telesno kot

Zaključni koncert
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Moderna glasbena šola
iz Dola pri Ljubljani je
19. 6. 2022 priredilazaključni koncert.
Talenti iz našega kraja
so se predstavili s
klavirjem, bobni, petjem,
kitaro in bas kitaro.
Nekateri učenci pa
sestavljajo tudi band
Pop akademija. Mlajši in
starejši učenci so občinstvo navdušili, prav tako
pa sta se izkazala glasbenika in organizatorja
Neža in Damjan Pančur,
saj sta bila scena in zvok
na koncertu izpeljana na
profesionalnem nivoju. 

• N. P.

Pomembne informacije

Uradne ure institucij in organizacij v občini
Dol pri Ljubljani
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 2.
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

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

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Pomoč na domu, Deos, d. o. o.
080 27 37 (8.00–15.00)
Kontaktna oseba: Lidija Jaksetič
040 204 530

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

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

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

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

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

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

Tema tedna

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage Darje Pogačnik se
iz srca zahvaljujemo za vse besede sožalja, za
vse cvetje in sveče ter darove in donacije. Hvala
Željku Saviču, Vandi Kovač in Tatjani Kolačkov
za poslovilne besede. Prav tako vsem, ki ste
jo v tako velikem številu pospremili k večnemu
počitku. Iskrena hvala gospodu Grebencu za
pogrebni obred in sočutne besede ob slovesu.
Za nesebično pomoč v težkih trenutkih bolezni
se zahvaljujemo Tomažu Jurci, Valeriji Rus in
Mateji Baraga. Darja je za seboj pustila veliko
praznino, a tudi veliko lepih spominov.
Vsi njeni.

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega Jožeta Zajca se
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja. Hvala
za številčno udeležbo vsem, ki ste ga pospremili
na zadnji poti. Hvala za sveče, maše in cvetje.
Hvala Zavodu Verbančič, organistki Katji in
g. župniku Grebencu za lep obred. Zahvala
cvetličarni Gričar, g. Petru Avscu ter sosedom
Zupanovima in Špornovim. Posebna zahvala pa
gre vsem, ki ste Jožetu pomagali že prej, še v času
njegovega življenja.
S hvaležnostjo, družina Zajc

Črna kronika
• Tatvina vozila, znamke Bmw X3, materialna
škoda znaša okoli 20.000 evrov. Policisti še
vedno zbirajo obvestila in bodo o okoliščinah
obveščali pristojno državno tožilstvo.
• Tatvina avtodoma, znamke Peugeot boxter,
materialna škoda znaša okoli 40.000 evrov.

ZAHVALA

Poletje je tu, vse cveti in dehti. Tako je tudi z rožami na našem
skupnem vaškem prostoru v Lazah. Rožice nam je to leto, kakor
tudi prejšnja leta, darovala Cvetličarna Slovnik iz Ihana. Za to
gesto se jim vaščani Laz iskreno zahvaljujemo. Rožice pa ne
bi cvetele in nas razveseljevale, če jih ne bi redno zalival bližnji
sosed Boro z ženo in sovaščani. Pohvala in zahvala gresta
tudi mladeniču Klemnu Uršiču, ki redno kosi in vzdržuje vaško
zelenico pri železniški postaji.
Vaščani Laz

za obdobje od 2. do 28. junija 2022
Kriminaliteta
Prometne nesreče
• Prometna nesreča z materialno
škodo, izdan je bil plačilni nalog.

• Kaznivo dejanje lahke
telesne poškodbe, po
zbranih obvestilih sledi
kazenska ovadba.

Ostalo
Na območju Občine Dol pri
Ljubljani:
• Kršitev javnega reda in
miru, po zbranih obvestilih bo
uveden prekrškovni postopek.

• Prometna nesreča
z materialno škodo.

Podgora

Dolsko

Senožeti
• Tatvina goriva, v vrednosti
okoli 100 evrov.
• Kaznivo dejanje goljufije.

• Prometna nesreča z materialno škodo v krožnem križišču.
Podan bo obdolžilni predlog na pristojno sodišče.
• Prometna nesreča z materialno škodo na Zasavski cesti.
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Vir fotografije: www.piso.si

Zaboršt
Videm Dol

Večer brezčasnih šansonov
V Erbergovih paviljonih so se s koncem junija pričeli
Poletni glasbeni paviljoni 2022.

Foto: Aleš Pintar

N

a prvem izmed
koncertov z naslovom
Vita, večer brezčasnih
šansonov smo
pozdravili pevko Vito Mavrič in
pianista Jaka Puciharja. Bil je
čudovit in lepo obiskan dogodek
na predvečer dneva državnosti. Na
odru se je rojeval svet (na besedilo
Milana Dekleve), Vita in Jaka pa
sta nas popeljala v svet glasbe
Arsena Dedića, Janija Kovačiča,
Jožeta Privška in drugih priznanih
avtorjev. Vita Mavrič, ena
najvidnejših in najpomembnejših
slovenskih šansonjerk že 35 let
izvaja svoje avtorske projekte in z
njimi gostuje tako doma kot v
tujini. S svojimi glasbenimi projekti
je nastopala na številnih
znamenitih festivalih in v

dvoranah širom po svetu. Je
prejemnica Ježkove in
Župančičeve nagrade, nagrade
Mesta Ljubljana, filmske nagrade
ibis za najboljšo glavno žensko
vlogo v zadnjem jugoslovanskem
filmu Belle Epoque (posnetem v
Sarajevu tik pred začetkom
balkanske vojne), za katerega je
glasbo napisal Arsen Dedić,
Viktorja za posebne dosežke in
vrsto drugih medijskih priznanj.
Med slovenskim občinstvom je
obudila zanimanje za šanson,
slovensko uglasbeno poezijo,
povzdignila raven besede in
glasbe ter razvila prepoznavni
blagovni znamki mednarodnega
festivala La vie en rose in Café
Teater, ki ga je kot umetniška vodja
vodila kar 20 let.  •Nataša Klemenčič

