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napoved dogodkov



Koledar dogodkov
21. 10.

Dol Fest
Za Osnovno šolo Janka Modra

22. 10.

Pozdrav jeseni 2022, tradicionalni jesenski
sejem
Za Osnovno šolo Janka Modra
Bogata ponudba na stojnicah in
glasbeni gostje

23. 10
15.00

Razstava Portret Duše, voden ogled po
razstavi
Vodi Tadej Žugman
Na ogled sicer do 30. 10.
Erbergovi paviljoni, Dol

25. 10.

Urjenje spomina, logike in koncentracije
Vodi Metka Velepec Šajn
Župnišče v Dolu

25. 10.

Predavanje o Keniji
Predava Zala Žnidarič
Kmetski dom, Beričevo

26. 10.

Delavnica: Otroška čajanka
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin
Vstop prost, več na strani 25
Kmetski dom, Beričevo

17.00

Od 13. ure dalje

19.00

19.30

17.00

26. 10.
18.00

Elvis Expirience
Koncert največjih hitov z Damjanom Poršom
Kmetski dom, Beričevo
Vstop prost

5. 11.

25. občinsko šahovsko prvenstvo
Kulturni dom Dolsko
Več na strani 28

5.
11.
10.00 do 15.00

Sadjarski sejem in razstava jabolk
Vstop prost, več na strani 7
Rajhova domačija, Dol 18 in Kulturni dom
Dolsko

Foto naslovnica: Brane Povirk, Nina Keder

9.00

9. 11.
18.30

Predavanje o Madagaskarju, Peruju in Keniji
Predavajo Lucija Tomažič, Brigita Pintar in
Zala Žnidarič
Dom misijonarja dr. Janeza Janeža pri cerkvi
v Dolskem

12. 11.

Predavanje o Keniji
Predava Zala Žnidarič
Župnijska dvorana Dol

19. 11.

Bodimo drug drugemu bratje in sestre
Slavnostna akademija ob 25. letnici
delovanja
Dvorana župnišča v Dolu

20.00

19.00

Akcija bo potekala na spodnjih
pokopališčih, in sicer v obdobju:
Dol pri Ljubljani: ponedeljek, 31. 10. 2022
(9.00 do 16.30) in torek, 1. 11. 2022 (9.00 do
16.30)
Beričevo: ponedeljek, 31. 10. 2022 (9.00 do
16.30) in torek, 1. 11. 2022 (9.00 do 16.30)

Mihelčičev arhiv
Predavanje s podnaslovoma: Iz preteklosti v
sedanjost in prihodnost in Restavriran načrt
regulacije reke Save
Predavanje Alojza Grebenca in dr. Viktorja
Grilca, Ebergovi paviljoni, Dol

29. 10.
18.00

Vsako leto se v sklopu humanitarne akcije izbere
namen akcije, ki finančno pripomore k nakupu
zdravstvenih naprav in pripomočkov ali k lajšanju
življenja določene osebe. Letošnji namen akcije je
nakup defibrilatorja, ki se bo nahajal pri OŠ Janka
Modra, Dol pri Ljubljani.

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani

Odgovorna urednica
Nina Keder

Oktober 2022
Številka 10/2022
Pletenice so informativno glasilo
Občine Dol pri Ljubljani. Izhaja enkrat
mesečno in ga brezplačno prejme
vsako gospodinjstvo v občini.
Naslednja številka izide 10. novembra
2022. Prispevke za objavo pošljite na
elektronski naslov pletenice@dol.si.
Zadnji rok za oddajo prispevkov je
2. november 2022.

Lektoriranje
Barbara Jurič

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
E-naslov
pletenice@dol.si

17.00
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Grafična priprava
Urban Bat

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,
počasi smo zakorakali v jesenski čas, v sončen,
a hladnejši oktober ali po domače vinotok.

K

ot že samo ime pove, je to mesec mošta,
vina, letos pa tudi kostanja in gob.
Upam, da ste imeli dovolj časa za delo in
uživanje na domačem vrtu ali na prostem v naravi. Samooskrba je danes eden od poglavitnih ciljev naše družbe, kjer lahko z malo iznajdljivosti in truda domačo skrambo dopolnite z
zdravimi naravnimi izdelki za prihajajočo zimo.
Tisti, ki pa te možnosti nimate doma ali pa vam
čas ne dopušča, je zdaj ravno pravi čas, da stopite
do kmetij v naši okolici in z njihovimi viški pridelane hrane dopolnite vaše ozimnice.
Oktober je tudi čas, ko zaključujemo gradbeno-tehnična dela na zelo pomembnih projektih za
našo občino. V bodoči splošni ambulanti, ki bo
obsegala več kot 150 m2, se ravno sedaj montira
pohištvo in druga medicinska oprema. V načrtu
je, da se dela zaključijo že v tekočem mesecu.
Prednost nove ambulante bo predvsem v tem, da
bo poleg prostorov za zdravnico omogočala še
ločene prostore za referenčno sestro, posebno
sobo za odvzem krvi in EKG ter dodatne prostore za umeščanje še enega zasebnega zdravnika.
Na zunanji strani obstoječega objekta se že izvajajo priprave za gradnjo dvigala za bodočo knjižnico. Sočasno se na drugem koncu Dola zaključujejo notranja gradbena dela v bodočih prostorih
občinske uprave na Rajhovi domačiji. V naslednjem tednu bodo tam izvedena tudi zaključna
dela na fasadi.
Na kar nekaj območjih potekajo tudi dela na cestni infrastrukturi, v Dolskem se izvaja druga faza
zamenjave vodovoda od Gostilne Žerjavica do
križišča pred KD Dolsko, dela potekajo v okviru
načrtov z manjšimi zamudami. Pričeli bomo s širitvijo ceste, zamenjavo vodovoda in izgradnjo
pločnika od kapelice pri cerkvi v Beričevem do
Avsca v smeri Dola. Najbolj pa si želimo zaključek
del na cesti od Juba do rondoja, ki se zaključujejo
z enomesečno zamudo. Zaradi nepredvidenih težav na že vgrajenih meteornih ceveh in kanalizaciji, saj so bile pri tehničnih preizkusih in pregledih s kamero ugotovljene napake in so moral cevi zamenjati in ponovno preveriti. Zamenjava cevi je potekala več kot tri tedne, v ponedeljek 17.
oktobra je bil uspešno opravljen ponoven preizkus, tako da sedaj pričakujemo asfaltiranje celotne trase.

V oktobru smo bili priča tudi trem
pomembnim športnim dogodkom,
Rolkarskem tekmovanju v organizaciji TSK
Jub Dol, pohodu Po poteh okoli občine in
Dobrodelnemu teku in družinskim pohodom na
Korant za mlajšo skupino otrok v organizaciji
Nordic centra Petra Majdič. Vsi dogodki so bili
množično obiskani in podobnih ponovitev si želimo tudi v prihodnjih letih.
Uživajmo v teh čudovitih jesenskih dneh, privoščimo si sprehode v naravi, naj pljuča začutijo
lahkotnost svežega in čistega zraka, da nam požene krepčilno energijo po telesu, pri tem pa se ne
pozabimo pripraviti na prihajajoče hladnejše dni.
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič

Rajhova
domačija
Zdravniška
ambulanta

Center Dola pred asfaltiranjem, med
opravljanjem zadnjega preizkusa
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Sanacija skalnega podora v Zagorici
Pričeli smo s pripravljalnimi deli za sanacijo skalnega podora v Zagorici. Na
lokaciji v bližini župnišča in cerkve Sv. Križa so izvajalci pričeli s posekom
dreves v območju trase varovalne mreže v širini cca. 10 m. Na posekanem
delu bo nameščena mreža, visoka 5 m, ki bo sposobna ustaviti padajoče
skale z energijo 2.000 kJ, in bo v dolžini 80 m varovala lokalno in gozdno
cesto. V sklopu del bo izvedeno tudi delno čiščenje nevarnega kamenja na
tem območju. Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu na osnovi najnižje
cene, cena del po popisu pa znaša 170.000 eur z ddv. Dela bodo predvidoma trajala 3 mesece, v tem času bo občasno moten promet na gozdni
in lokalni cesti. Uporabnike cest in stanovalce prosimo za razumevanje in
upoštevanje navodil izvajalcev. 
•Občinska uprava
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Občina bo
ponovila javni
razpis za izvajanje
storitev pomoč
družini na domu
Občina Dol pri Ljubljani je 11. 10.
2021 z družbo Deos d.o.o. podpisala
koncesijsko pogodbo za izvajanje javne
službe pomoč družini na domu v občini
Dol pri Ljubljani. Storitev pomoči na
domu se je kljub zamenjavi dolgoletne
izvajalke korektno izvajala. V preveritev
zadovoljstva med uporabniki je Občina
izvedla anketo o zadovoljstvu, ki je
pokazala, da so občani s storitvami
zadovoljni. V zadnjem obdobju pa so
nas uporabniki večkrat opozorili, da
storitev ni več na voljo, kot je bilo sprva
obljubljeno, se pravi vse dni v tednu,
tudi ob nedeljah in praznikih.
Občina je na podlagi tovrstnih
informacij z družbo Deos organizirala
sestanek, kjer je bilo koncesionarju
stališče Občine jasno izraženo.
Skladno s podpisano koncesijsko
pogodbo je koncesionar dolžan izvajati
storitve pomoči na domu 24 ur na dan,
7 dni v tednu, tudi nedelje in praznike.
Neizvajanje, s pogodbo podpisanih
zavez na škodo naših občanov, je za
Občino nesprejemljivo.
Koncesionarja nam je sporočil, da se
pri izvajanju storitve spopadajo z vse
večjimi težavami. Izvajanje storitve vse
dni v tednu predstavlja vedno večjo
organizacijsko in kadrovsko oviro, saj
z njihovimi kadrovskimi kapacitetami
storitve v tako obsežni meri, kot je
bilo sprva predvideno, ne morejo
več izvajati. Kljub naporom, da bi
zaposlili dodaten ustrezen kader, tega
zaradi velikega pomanjkanja kadra
na trgu dela ni mogoče storiti. Zaradi
objektivnih okoliščin storitev pomoči na
domu v predvidenih terminih in rokih
ne morejo izvajati. Občina in družba
Deos sta tako sklenili, da je v danih
okoliščinah odstop od pogodbe s
strani koncesionarja najboljša rešitev.
Kljub odstopu od pogodbe je bilo
dogovorjeno, da se bodo storitve
pomoči na domu za naše občane
zagotavljale še pol leta, tako da bo
Občina imela dovolj časa za objavo
novega javnega razpisa, s katerim bo
poskušala najti ustreznejšega izvajalca,
ki bo uspel zagotoviti dosedanjim
standardom.
• Občinska uprava

SRČNOST, SOŽITJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Lista

Sotočje
Dol pri Ljubljani

V Listi SOTOČJE smo se združili
posamezniki z različnimi znanji in
izkušnjami, vsi pa z voljo do dela in enotno
idejo, da izkoristimo vse najboljše možnosti
za dvig kakovosti življenja vseh občanov.
Čeprav nam volje, zavzetosti, znanja in
energije ne manjka, se zavedamo, da je
naša prava moč v povezovanju, srčnosti
in sožitju, zato bomo našo občino
uspešno vodili le skupaj.

Pripravljamo program za nadaljnji razvoj občine, zato POVABLJENI k sodelovanju!
• Dolsko 100 a, 1262 Dol pri Ljubljani • E-pošta: info.listasotocje@gmail.com • FB: Lista Sotočje • Telefon: 041 337 313 (Željko) 031 578 092 (Nika)

Družba JUB z novim lastnikom
Družba JUB, ki je v občini Dol pri Ljubljani prisotna že od leta 1875, je s 1. junijem 2022
postala del Skupine Nippon Paint Holdings iz Japonske. Za JUB se pričenja nova pot pod
okriljem novega lastnika, ki se je zavezal, da bo skrbel za nadaljnjo rast in razvoj družbe ter
ohranil naše obstoječe blagovne znamke in delovna mesta. JUB je tako dobil strateškega
lastnika iz panoge, ki goji podobne vrednote in s katerim deli veliko podobnosti.
Skupina Nippon Paint Holdings je četrta največja svetovna proizvajalka barv in premazov
na svetu in pod njihovim okriljem bo JUB postal osrednje izhodišče Skupine Nippon Paints
Holdings na področju barv, premazov in fasadnih sistemov za Centralno in Vzhodno Evropo.
Obstoječe blagovne znamke so ohranili in nadgradili jih bodo z dodatno ponudbo izdelkov
za nego in zaščito lesa, sistemi za zaščito ravnih streh, super premium dekorativnimi
premazi, posebnimi premazi in z izdelki za zaščito in dekoracijo talnih površin. Poleg tega
pa je Skupina JUB postala platforma Skupine Nippon Paints Holdings za nadaljnjo širitev na
centralnih in vzhodnoevropskih trgih.

Nova blokforma
Na lokalnem nivoju smo tudi uvedli nekaj novosti, za naše sobivanje v občini pa je
pomembna predvsem zamenjava ključne opreme (blokforma) v postopku proizvajanja
ekspandiranega polistirena. Blokforma je naprava, kjer poteka ekspanzija delcev
polistirena v velik blok, ki ga nato po času staranja razrežemo glede na naročilo kupca v
želeno debelino izolacijskih plošč.
V postopku proizvodnje EPS se sprošča vodna para, ki smo jo do namestitve in zagona nove
blokforme izpuščali v atmosfero. Vodna para je bila predvsem v hladnih zimskih mesecih
v obliki oblaka vidna nad proizvodno lokacijo v določenih časovnih intervalih, po novem
pa jo zajamemo, kondenziramo in pridobljeno toploto koristno uporabimo za ogrevanje
proizvodnih prostorov.

Novice iz občinske stavbe

Brezplačno
pravno
svetovanje
za občane
Zamuda pri izgradnji
kanalizacije v Dolu in Vidmu
Kanalizacijo in ostale komunalne infrastrukture (vodovod, plinovod, javna
razsvetljava, pločnik) smo začeli graditi v juniju. Načrtovano je bilo, da bo
izvajalec odcep med tovarno Jub in rondojem v Dolu (1. faza) izvedel do
konca avgusta, torej v času šolskih počitnic, tako da bi promet v obe smeri
po tem delu ceste lahko stekel brez obvozov v bližini šolskega okoliša.
Izvajalec je sporočil, da dejansko zamujajo s predvidenim terminskim
planom, kot so sprva načrtovali. Zamuda je nastala zaradi velike gostote
tovornega prometa do Juba in Topdoma. Obema podjetjema so morali
dnevno omogočati pretočnost lokalnih cest. To pomeni, da popolna zapora
prometa ni bila možna, kar je odločilno vplivalo na zamudo pri izvajanju
gradbenih del. Poleg tega so morali na nekaterih odsekih zamenjati že
vgrajene kanalizacijske cevi, saj je analiza s kamero pokazala, da je bil
material delno poškodovan.
Izvajalec Hidrotehnik sporoča, da bodo gradbena dela na odcepu od
pošte do potoka Mlinščica (2. faza) potekala zvezno in posledično hitreje.
Izvedena bo namreč popolna zapora prometa, stanovalcem bo kljub temu
omogočen dostop do stanovanjskih hiš. 
• Občinska uprava

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
prava, dedovanja, upravnih zadev,
stvarnega prava, stanovanjske
problematike, delovnega prava,
pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih
pravic in obligacijskega prava.
Naslednja termina sta 9. november in 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

Delovanje
Krajevnega urada
Dol pri Ljubljani

Foto: Nina Keder

Krajevni urad Dol pri Ljubljani ostaja
zaprt, ponovno odprtje urada je
predvideno v novembru 2022 na
novi lokaciji, na Rajhovi domačiji,
Dol 18. 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. Za
razumevanje se vam zahvaljujemo.

• Občinska uprava
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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			
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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

Vabilo k sooblikovanju novega proračuna za leto 2023:
projekt participativni proračun »Po izboru mladih!«
Občina, ki prepoznava mladinsko delo, je razvojno naravnana občina. Mladi so naša prihodnost, zato jih je
smiselno upoštevati in podpreti. Želimo, da mladi ostanejo v lokalnem okolju in ga s svojimi idejami sooblikujejo.
Mlade navdihuje odprtost za spremembe in so slika sveta, v katerem živimo.
S projektom Po izboru mladih bodo le-ti dobili kompetence in izkušnje vodenja projektov. Zato smo se na Občini
Dol pri Ljubljani odločili, da jim damo možnost sooblikovati lokalno skupnost s svojimi idejami.• Željko Savič, župan

VABILO!

»Po izboru mladih!« je priložnost za vse
mlade občane Dola pri Ljubljani, da v
okviru poziva participativnega proračuna
uresničite ideje za mladinske projekte.

finančnega okvirja, ki znaša skupaj 40.000 EUR z DDV.
Mladi občani, želimo si slišati vaše ideje, zato lepo
vabljeni k sodelovanju in oblikovanju prvega
participativnega proračuna za mlade v Občini Dol pri
Ljubljani!

M

lade občane pozivamo, da do 16. 12. 2022
oddajo svoje pobude za projekte, ki bi
prispevali k boljšem okolju za mlade v
občini. Menimo, da sami najbolje veste, kaj
mladim v naši občini manjka, da bi bilo življenje bolj
kakovostno, zabavno, poučno in zanimivo.
Predlogi niso vezani na posamezne vaške skupnosti.
Prijavitelj je lahko vsak občan ali predstavnik
neformalne skupine občanov, ki ima stalno
prebivališče v občini Dol pri Ljubljani in v letu
priprave participativnega proračuna dopolni najmanj
15 let in ni starejši od 29 let.

MERILA ZA PROJEKTNE PREDLOGE
Predlog projekta mora prispevati k uresničevanju
javnega interesa na območju občine Dol pri
Ljubljani.
Predlog projekta mora biti takšen, da je njegova
izvedba v pristojnosti Občine Dol pri Ljubljani
(na občinskih zemljiščih oziroma občinski
infrastrukturi ali pa je potrebno pridobiti soglasje
lastnika) in ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih
zmogljivosti.
Predlog projekta še ni bil uvrščen v Načrt
razvojnih programov proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2023.
Predlog projekta ne sme biti v nasprotju z
zakonodajo ali urbanističnimi akti.
Predlog projekta ne ustreza pogojem pridobitve
nepovratnih sredstev iz drugih občinskih
razpisov.
Predlog projekta mora biti realno izvedljiv v
proračunskem letu 2023.
Predlog projekta mora biti skladen z občinskimi
prioritetami, ki zajemajo vsaj eno od naslednjih
področij delovanja:
•gospodarski oziroma turistični razvoj,
•pospeševanje kulturnih dejavnosti, ohranjanje
dediščine,
•medgeneracijsko sodelovanje, skrb za zdravje (šport,
rekreacija, ostalo),
•skrb za okolje,
•razvoj in urejenost vaških jeder,
•samooskrbnost,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vrednost predlaganega projekta ne sme biti manjša od
500 EUR in ne večja od 40.000 EUR z vključenim DDV.
Projektni predlogi morajo biti popolni in podani ob
upoštevanju pogojev v predpisanem roku. Po pomoč
pri pripravi projektnih predlogov se lahko vedno
obrnete tudi na občinsko upravo, za posvet pišite na
elektronski naslov obcina@dol.si.
Glasovanje o projektnih predlogih bo možno le v
prostorih očinske uprave in sicer v obdobju enega
meseca, od 16. 1. do 17. 2. 2023. V glasovanju lahko
sodelujejo le osebe s stalnim prebivališčem v občini
Dol pri Ljubljani, ki so stare od 15 do vključno 29 let.
Glasovalo se bo le za tiste predlagane projektne
predloge, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost
projektov in jih bo Komisija za izvedbo
participativnega proračuna uvrstila na listo za
glasovanje. V proračun za leto 2023 se uvrstijo projekti
z največ glasovi, vse do zapolnitve predvidenega
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pri Ljubljani.
Posamezni
prijavitelj lahko
odda največ dva
projektna predloga. V
primeru, da bo
posamezni prijavitelj
oddal več kot dva
projektna predloga, bo projektna predloga, ki se bosta
uvrstila v nadaljnjo obravnavo, določil žreb.
Prijavitelj v projektnem predlogu ne sme
nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne
kot lastnik izvajalca in ne kot oseba, udeležena v
poslovodstvu izvajalca).

•skrb za urejenost.
Predlog projekta mora biti finančno ovrednoten
med 500 EUR in 40.000 EUR (z DDV).
Vsak predlog projekta mora biti posredovan na
svojem Obrazcu za prijavo projektnega predloga.
10. Predlog projekta mora biti posredovan na Občino
Dol pri Ljubljani do 16. 12. 2022, če bo oddan osebno,
do 16. 12. 2022 do 24.00, če bo oddan po elektronski
pošti na naslov obcina@dol.si oziroma do 16. 12. 2022,
če bo oddan po navadni pošti (upošteva se poštni žig).

8.
9.

2.

3.

MERILA ZA PRIJAVITELJE
Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je na dan
oddaje projektnega predloga stara vsaj 15 let in
ne več kot 29 let in ima stalno bivališče v Občini Dol

1.

Naročanje gradiva v paketnik

O

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

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

Kako 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.
Ko bo naročeno gradivo za vas pripravljeno in
pripeljano iz knjižnice Bežigrad, boste na vašo
mobilno telefonsko številko (zabeleženo v COBISS+,
Moj profil) prejeli SMS obvestilo in digitalno zvočno
kodo za odpiranje paketnika.
Kako prevzamem gradivo v paketniku?
Vratca paketnika odprete s klicem na številko, prejeto v
SMS obvestilu, ali z aplikacijo Direct4me.
Gradivo v paketniku vas čaka 72 ur od poslanega SMS
obvestila.
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Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2023: projekt
participativni proračun »Po izboru občanov«
Kot eno pomembnejših nalog tega mandata smo si zadali uresničitev projekta participativnega proračuna,
katerega temeljna ideja je, da občani sami najprej z dobrimi predlogi nato pa še z glasovanjem predlagajo
in izglasujejo manjše, a za skupnost včasih nič manj pomembne projekte v njihovem kraju. Za nami je
torej tretja izvedba participativnega proračuna. Iz nje smo se marsičesa naučili; na nekaterih območjih
je kar vrelo od idej in je bila konkurenca pri glasovanju velika, spet druga območja so jih zbrala komajda
toliko, da je bilo o čem glasovati. A vse to je participativni proračun, vse to je odločanje v skupnosti v
najširšem pomenu. Tokrat začenjamo nov cikel zbiranja pobud, njihovega pregleda in nato glasovanja.
Bodimo aktivni, predlagajmo izboljšave, ki bodo polepšale naše kraje oziroma dvignile kvaliteto bivanja
v njih na še višjo raven. Bodimo povezani in skozi realizacijo teh projektov aktivirajmo naše skupnosti.
• Željko Savič, župan
Bodimo zavezani sodelovanju, saj tako zmoremo največ! 

M

VABILO!

(v glavni pisarni), in sicer v obdobju enega meseca,
od 16. 1. do 17. 2. 2023 v času uradnih ur občinske
uprave. Financirana bo izvedba tistih projektov, ki
bodo na glasovanju prejeli največ točk. Če bodo po
tem ključu ostala nerazporejena sredstva, bo v
financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen
predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče
financirati. Po pomoč pri pripravi projektnih
predlogov se lahko ves čas obračate tudi na občinsko
upravo; za posvet ali pomoč pri pripravi in prijavi
predloga pišite na elektronski naslov obcina@dol.si.
Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša
vprašanja in dvome ter vas pravilno usmerili. Vse
informacije o participativnem proračunu vam bodo
ves čas na voljo tudi na občinski spletni strani.
Vabimo vas torej, da izkoristite priložnost, se še bolj
povežete s sokrajani in oblikujete dobre projekte.
Sami zagotovo najbolje veste, kaj je za vaš kraj najbolj
primerno in potrebno, kaj je treba spremeniti.
Verjamemo in zaupamo, da boste imeli veliko dobrih
idej!

ožnost, da aktivno sodelujete pri
oblikovanju še lepše in uspešnejše občine.
Omogoča vam, da podate svoje predloge,
kako spremeniti in izboljšati vaš kraj,
lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete tiste
projekte, ki se vam zdijo najboljši in najbolj primerni.
V lanskem in predlanskem letu ste občani že
sodelovali v participativnem proračunu za leto 2020
ter glasovali za projektne predloge, ki so jih prijavili
posamezniki iz vaše vaške skupnosti. Višina
razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za
izvedbo izbranih projektov v Proračunu Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2023, je 120.000 EUR, po 20.000
EUR (z DDV) za vsak vaški odbor. Predlog projekta
lahko prijavi oseba, ki je dopolnila 15 let in ima stalno
prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani. Pri prijavi je
potrebno upoštevati tudi ostala merila za
upravičenost projektnih predlogov. Skrajni rok za
oddajo vaših predlogov je petek, 16. 12. 2022.
Projektne predloge oddate na pripravljenem obrazcu,
objavljenem na spletni strani občine, in sicer:
•po elektronski pošti do 24.00 na naslov obcina@dol.
si,
•osebno v glavni pisarni ali
•po navadni pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se
poštni žig).
Glasovalo se bo le za tiste predlagane projektne
predloge, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost
projektov in jih bo Komisija za izvedbo
Participativnega proračuna uvrstila na listo za
glasovanje. Glasovanje bo možno v prostorih Občine

MERILA ZA PROJEKTNE PREDLOGE
Predlog projekta mora prispevati k
uresničevanju javnega interesa na območju
Občine Dol pri Ljubljani.
Predlog projekta mora biti takšen, da je njegova
izvedba v pristojnosti Občine Dol pri Ljubljani
(na občinskih zemljiščih oziroma občinski
infrastrukturi ali pa je potrebno pridobiti soglasje
lastnika) in ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih
zmogljivosti.

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.

Predlog projekta še ni bil uvrščen v Načrt
razvojnih programov proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2023.
Predlog projekta ne sme biti v nasprotju z
zakonodajo ali urbanističnimi akti.
Predlog projekta ne ustreza pogojem pridobitve
nepovratnih sredstev iz drugih občinskih
razpisov.
Predlog projekta mora biti realno izvedljiv v
proračunskem obdobju 2023.
Predlog projekta mora biti skladen z občinskimi
prioritetami, ki zajemajo vsaj eno od naslednjih
področij delovanja:
•gospodarski oziroma turistični razvoj,
•pospeševanje kulturnih dejavnosti, ohranjanje
dediščine,
•medgeneracijsko sodelovanje, skrb za zdravje
(šport, rekreacija, ostalo),
•skrb za okolje,
•razvoj in urejenost vaških jeder,
•samooskrbnost,
•skrb za urejenost.
Predlog projekta mora biti v največji meri
umeščen in izveden v enem od 6 območij
vaških odborov:
- Vaški odbor Beričevo, Brinje
- Vaški odbor Dol, Videm, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri
Dolu, Zajelše, Podgora pri Dolskem
- Vaški odbor Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica,
Vinje
- Vaški odbor Laze

8.

- Vaški odbor Klopce,
Križevska vas, Vrh pri
Dolskem, Zagorica pri
Dolskem
- Vaški odbor Senožeti
Predlog projekta
mora biti
finančno ovrednoten
med 2.000 EUR in 20.000 EUR (z DDV).
10. Vsak predlog projekta mora biti posredovan na
svojem Obrazcu za prijavo projektnega predloga.
11. Predlog projekta mora biti posredovan na Občino
Dol pri Ljubljani do 16. 12. 2022, če bo oddan osebno,
do 16. 12. 2022 do 24.00, če bo oddan po elektronski
pošti na naslov obcina@dol.si oziroma do 16. 12.
2022, če bo oddan po navadni pošti (upošteva se
poštni žig).

9.

MERILA ZA PRIJAVITELJE
Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je na
dan oddaje projektnega predloga stara vsaj 15
let in ima stalno bivališče v Občini Dol pri Ljubljani.
Posamezni prijavitelj lahko odda največ dva
projektna predloga. V primeru, da bo
posamezni prijavitelj oddal več kot dva projektna
predloga, bo projektna predloga, ki se bosta uvrstila v
nadaljnjo obravnavo, določil žreb.
Prijavitelj v projektnem predlogu ne sme
nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne
kot lastnik izvajalca in ne kot oseba, udeležena v
poslovodstvu izvajalca).

1.
2.
3.

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

Novice iz občinske stavbe

21. redna seja občinskega sveta
Občinska seja je potekala v
Kulturnem domu Dolsko.

Na tokratni občinski
seji, predzadnji v tem
mandatu, so svetniki
prvič obravnavali
Dokument identifikacije
investicijskega projekta
»Dom starejših občanov in
medgeneracijsko središče
v občini Dol pri Ljubljani«
ter se seznanili s polletnim
poročilom Občine.

Foto: Nina Keder

O

bčinske seje se je kot predstavnica Osnovne šole Janka
Modra udeležila Zdenka
Peklaj, saj je bil na dnevnem
redu tudi predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Janka Modra.
Povedala je, da so trenutno vsa delovna
mesta zasedena, nekoliko dlje so iskali
le vzdrževalca računalniške opreme.
Povedala je še, da so zelo zadovoljni z
novo pridobitvijo, prenovo igrišča pri
vrtcu, kamor so vnesli čim več naravnih stvari.
Občinski svet je bil na seji seznanjen
tudi s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2022, torej v obdobju od 1. 1.
2022 do 30. 6. 2022: »Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine
Dol pri Ljubljani je ugotovljeno, da poročilo prestavlja izhodišče za pregled
proračunskih postavk na strani prihodkov in odhodkov. Na strani prihodkov
je iz polletnega poročila razvidno, da
so bili realizirani v višini 3.345.320,02

nimiva, saj smo blizu prestolnice.
EUR, kar je 46,6 % glede na veljavni
Ocenjena vrednost investicije je
proračun 2022, odhodki pa v višini
20.652.487 EUR z DDV.
2.730.927,45 EUR, tj. 23,2 % glede na
Občinski svet je obravnaval tudi rebaveljavni proračun 2022. Znesek realizalans proračuna po skrajšanem postopcije odhodkov je nizek predvsem zaraku. Direktor občinske uprave Rok
di večjih investicij, ki so v teku: kanaliPrevc je izpostavil nekaj postavk v prozacija Dolsko, kanalizacija Videm–Dol,
računu: »Skupni predvideni prihodki
objekt na Rajhovi domačiji, obnova
prostorov za zdravnico in knjižnico itd. leta 2022 so višji za 776.660 EUR.
Največje spremembe v prihodkih so
Celotni odhodki bodo videni z zakanastale iz naslova komunalnega prisnitvijo, torej čez nekaj mesecev. Prav
spevka. Poleg komunalnih prispevkov
tako je opaziti zelo visoko realizacijo
fizičnih oseb, katerih realizacija je julija
tekočih transferjev v OŠ Janka Modra,
znašala preko 271.000 EUR, se je pri
tako na stroškovnem mestu šole, kot
tudi pri vrtcih. Občina se je na tem me- preračunu vrednosti upoštevalo tudi
komunalne prispevke podjetij A1
stu odločila, da poslovanje z OŠJM vzame pod drobnogled in naroči revizijo.« (207.000 EUR), Petrol (118.000 EUR),
Jub Home (299.000 EUR) in za PC
Seje sta se udeležila tudi predstavnika
Dolsko (600.000 EUR). Skupni predvipripravljalca odloka o javno-zasebnem
deni odhodki v letu 2022 se povečajo
partnerstvu za izvedbo projekta »Dom
za 765.386 EUR. Največje spremembe v
starejših občanov in medgeneracijsko
odhodkih izhajajo iz naslova investicijsredišče v Občini Dol pri Ljubljani«,
skih odhodkov, ki so posledica spreBoštjan Ferk in Dejan Podhraški iz
memb Načrta razvojnih programov
Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.
2022–2025 in vključitve novih projekObčina je že prejela prvo vlogo potentov.« Obravnavali so tudi Pravilnik o
cialnega investitorja. Občinski vložek v
subvencioniranju prevoza pitne vode.
sam projekt bo zemljišče, ostalo pa je
vložek zasebnika. V samem objektu bo Spodbuda zanj je bila letošnja suša, ko
predviden tudi dnevni
center za starejše, zasebne ambulante in fizioterapije. Podoben projekt so
zaključili v občini Ig.
Pridobitev državne koncesije bo odložni pogoj
in če le ta ne bo izpolnjen, potem se z gradnjo
ne bo pričelo. Lani je država podelila dvajset koncesij, naša lokacija pa je
Boštjan Ferk in Dejan Podhraški
za investitorje posebej za-
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je pri oskrbi s pitno vodo za oskrbo
prebivalcev, ki nimajo javnega vodovoda, prišlo do drastičnega povečanja
stroškov. Zato se je Občina odločila, da
bi jim subvencionirala stroške prevoza
pitne vode, saj nekateri nimajo niti možnosti priklopa na javni vodovod.
Med zadnjo obravnavano točko na
dnevnem redu, kjer so na vrsti vprašanja in pobude članov sveta, je bil
obravnavan začasni zbirni center odpadkov, ki je še ena zadnjih stvari, ki bi
jih naša občina morala že imeti.
Izpostavili so tudi pomoč na domu, ki
ga sedaj izvaja družba Deos. Kljub te-

mu da je izvedena anketa pokazala, da
so oskrbovanci zadovoljni, temu ni čisto tako. Župan je povedal, da imajo že
predvideni sestanek s koncesionarjem
in da bi bilo dobro, da v koncesijo vpeljemo tudi delovno terapijo, da bi bili
oskrbovanci deležni še več pomoči, saj
marsikdo tudi obleži. Vendar se vsi zavedajo, da je to področje zaradi pomanjkanja kadra po vsej državi problematično.
Celotni zvočni posnetek seje najdete
na spletni strani www.dol.si, na naslovni strani pod zavihkom Občinske seje.

•Nina Keder

Eva Vovk, strokovna sodelavka
Občine, direktor občinske uprave
Rok Prevc in župan Željko Savič

Izpis sklepov 21. redne seje občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 14. 9. 2022
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red 21. redne
seje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je bil
sprejet.
AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 20. redne seje Občinskega
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 22. 6. 2022. Sklep je
bil sprejet.
AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani soglaša
s predlogom sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ
Janka Modra, Dol pri Ljubljani, od 1. 9. 2022 dalje. Sklep je
bil sprejet.
AD 3 SKLEP:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Dom starejših občanov in medgeneracijsko središče v
Občini Dol pri Ljubljani«, avgust 2022, ki ga je izdelal Inštitut
za javno-zasebno partnerstvo, Zavod Turjak, PE Ljubljana,
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana.
2. Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah, avgust
2022, znaša 18.970.497 EUR brez DDV oziroma
20.652.487 EUR z DDV in se bo izvajala skladno s
predvidenim časovnim načrtom. Sklep je bil sprejet
AD 4 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« v prvi obravnavi. Sklep je bil sprejet.
AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejme Odlok o mladini v Občini Dol pri Ljubljani v drugem
branju. Sklep je bil sprejet.
AD 6 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se
seznani s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 1. do 30. 6.
2022. Sklep je bil sprejet.
AD 7 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme
Sklep o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 2. rebalans. Sklep je
bil sprejet.
AMANDMA ŠT. 1
AD 8.1 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi Amandma št. 1 k točki »Predlog Odloka o rebalansu
Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022
- 2. rebalans«, ki pravi, da se v občinski Načrt razvojnih
programov v leto 2023 vključi nov strošek Javnega podjetja
Voka Snaga v višini 150.000 EUR na projekt št. OB022-
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19-0037 (Rekonstrukcija cestišča Beričevo–Brinje), ki
povečuje skupno vrednost dotičnega projekta. Sklep je bil
sprejet.
AMANDMA ŠT. 2
AD 8.2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi Amandma št. 2 k točki »Predlog Odloka o rebalansu
Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022
- 2. rebalans«, ki pravi, da se v občinski Načrt razvojnih
programov v leto 2023 vključi nova projekta, ki predvidevata
porabo sredstev za izvedbo participativnega proračuna – in
sicer projekt št. OB022-22-0012 (Participativni proračun
– pobude mladih) v višini 40.000 EUR in projekt št. OB02222-0013 (Participativni proračun – vaški odbori) v višini
120.000 EUR. Sklep je bil sprejet.
ODLOK
AD 8.3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2022 – 2. rebalans« z bilanco prihodkov
in odhodkov, splošnim in posebnim delom proračuna ter
načrtom razvojnih programov 2022–2025 – po skrajšanem
postopku. Sklep je bil sprejet.
AD 9 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejme Odlok o predkupni pravici Občine Dol pri Ljubljani v
prvem branju. Sklep je bil sprejet.
AD 10 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejme Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne
vode v Občini Dol pri Ljubljani. Sklep je bil sprejet.
AD 11 SKLEP:
1. Iz javnega dobra se izloči nepremičnina z ID znakom 1769
549/9.
2. Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega
dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet.
AD 12 SKLEP:
1. Vid Mekše, Videm 26 H, 1262 Dol pri Ljubljani, se
imenuje za nadomestnega člana Občinske volilne komisije
Občine Dol pri Ljubljani.
2. Nadomestnega člana se imenuje za preostanek
mandatne dobe Občinske volilne komisije Občine Dol pri
Ljubljani. Sklep je bil sprejet.
Željko Savič, župan

Vprašali ste, odgovarjamo

O sprejemu otrok v vrtec in popravilu cest
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.
Direkciji RS za infrastrukturo. Njihov
odgovor je bil vedno enak, in sicer da
sredstva za predvideno
rekonstrukcijo niso zagotovljena. Na
Občini smo na podlagi vaše pobude
ponovno posredovali prošnjo za
sanacijo omenjenega odseka državne
ceste. 
Občinska uprava

1. VPRAŠANJE
Očitno je, da imamo v občini Dol
težave s kapacitetami vrtca. Starši,
ki imamo otroke, ki s 1. 9. ne
izpolnjujejo pogojev za vpis v vrtec,
moramo iskati rešitve na drug
način, saj se enote vrtcev s 1. 9.
napolnijo. Torej če je otrok rojen npr.
januarja oz. če ima mati podaljšano
porodniško zaradi dvojčkov,
nedonošenčkov itd., ki se ne konča s
1. 9. potem je vrtec v Dolu težko
dobiti (tudi če ima po drugih
kategorijah več kot dovolj točk). V
večini primerov to pomeni iskanje
zasebnih varstev do naslednjega
leta, saj zaradi služb nimamo
drugih možnosti - te rešitve pa so
ponavadi ali zelo drage ali pa
odročne. Že v zadnji številki Pletenic
je bilo postavljeno vprašanje o vrtcu,
in sicer z vidika kapacitet in širjenja
enote v Dolskem. Zanima me drug
vidik - zakaj v pravilniku o sprejemu
otrok v vrtec ni nikjer zahteve, da se
predloži potrdilo o zaposlitvi? Ta
praksa je v drugih občinah, kjer
imajo podobne težave s
kapacitetami, uveljavljena. Zakaj ni
zaposlitev staršev eden od kriterijev
za vpis?
O: Na Občini bomo preverili
obstoječi pravilnik in prakso v drugih

občinah. Vsekakor bomo vaš predlog
preučili in ga po preudarku morebiti
vključili v spremembo obstoječega
pravilnika. 
Občinska uprava
2. VPRAŠANJE
Kdaj se bo saniralo magistralno
cesto od Beričevega do Brinja, ki je
že v zelo slabem stanju? Tudi zato se
marsikdo raje pelje čez lokalno cesto
skozi vasi kot pa po dotrajani
magistralni cesti.
O: Pobudo za sanacijo glavne
državne ceste smo že večkrat
posredovali upravljalcu ceste, torej
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3.VPRAŠANJE
Zakaj že toliko časa traja zapora
ceste v Dolskem? In tudi obvestila
oziroma informacije o zaporah ceste
niso pravočasna, niti ne vemo, kje so
objavljene. Zanima me, kje
objavljate obvestila o zaporah? Sedaj
imamo zelo otežen dostop do
železniške postaje.
O: Izvajalec del Trgograd je podal
pojasnilo, da zapora ceste na odseku
trase od gostilne Žerjavica do
križišča z gostilno Vegov hram traja
od 12. 9. 2022 dalje. Pisna obvestila o
zaporah so bila razposlana po
poštnih nabiralnikih vsem občanom,
ki živijo tam, kjer je zapora. Do
naselja Laze je prost dostop mimo
kapelice pri poslovni coni Dolsko.
Občina sicer obvestila o zaporah
objavlja na spletni strani.

Občinska uprava

Vprašali ste, odgovarjamo

4. VPRAŠANJE
Čedalje več ljudi iz cele Slovenije
obiskuje Vegovo pot, kjer pa je
potrebna obnova klopi in
informativnih tabel. V sosednji
občini Moravče imajo to lepše
urejeno. Je kakšna obnova
predvidena tudi pri nas?
O: V sosednji moravški občini je
bila Vegova pot urejena ne dolgo
nazaj preko projekta Vegova pot v
šolo, v okviru katerega smo v naši
občini postavili zunanji fitnes v
Križevski vasi. V veljavnem
občinskem proračunu obnova klopi
in tabel našega dela Vegove poti ni
predvidena. Sredstva se lahko
predvidijo v naslednjem
proračunskem letu, če bo projekt
obnove podprl tudi novi občinski
svet, ki odloča o porabi sredstev
proračuna. Praviloma potrebe in
želje vedno presegajo razpoložljiva
finančna sredstva. Sicer je bil
projekt obnove Vegove poti že
izglasovan s prvim participativnim
proračunom v letu 2020, vendar je
bil zaradi napačne finančne ocene
izveden samo mostiček, za

zamenjavo tabel in klopi pa je
zmanjkalo denarja. Ne glede na to,
lahko občani v okviru naslednjega
cikla participativnega proračuna v
letu 2023 ponovno izberete projekt
zamenjave tabel in klopi, s čimer
občani neposredno vplivate na
gotovo izvedbo projekta.

Občinska uprava
5. VPRAŠANJE
Ali drži, da bomo v Beričevem
dobili še trgovino Lidl, kdaj
naj bi se to zgodilo?
O: Pred dvema letoma so
potekali pogovori s trgovcem
Spar Slovenija, ki je imel
resničen namen postaviti
trgovino v Beričevem, vendar z
lastniki zemljišč ni bilo
doseženega soglasja, zato do
gradnje ni prišlo. Informacija,
da bi se za nakup zemljišč v
Beričevem sedaj zanimalo
podjetje Lidl, na Občini ni
preverjena, zato je ne moremo
komentirati.

Občinska uprava
6. VPRAŠANJE
Ker se kar nekaj občanov
občine Dol pri Ljubljani vozi
tudi z mestnim avtobusom
številka 12 d, nas zanima, ali
je ob postajališčih v
Šentjakobu mogoče načrtovati
tudi kolesarnico, da bi tam
puščali kolesa?
O: Cesta Podgorica je
kategorizirana državna cesta in
je v upravljanju Direkcije RS za
infrastrukturo (DRSI). Mestna
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občina Ljubljana ne more posegati
v zemljišča, ki niso v njeni lasti.
Postavitev kolesarskih stojal ob
avtobusnem postajališču trenutno
ni predvideno.
Mestna uprava Ljubljana, Oddelek

za gospodarske dejavnosti in
promet

Vabljeni na koncert Elvis Experience: podoživite
večne hite Elvisa Presleya v izvedbi Damjana
Pörša. Hiti kot so Suspicious Minds, Can’t
Help Falling in Love in Viva Las Vegas so le eni
od mnogih, ki jih boste imeli možnost slišati
29.10.2022 ob 18.00 uri v kmetskem domu
Beričevo. Pridite in podoživite čas
najlepših pesmi in rock ’n’ rolla. Vstop je prost.
Vljudno vabljeni.

Novice iz občinske stavbe

Srečanje podjetnikov občine
Dol pri Ljubljani

V petek, 7. oktobra 2022, je v Dolu pri
Ljubljani potekalo srečanje podjetnikov,
ki se ga je udeležilo okrog 40 lokalnih
podjetnikov in gostov. Na dogodku so se
predstavili lokalni podjetniki, nacionalne
in regijske inštitucije pa so jih seznanile
z možnostmi črpanja povratnih in
nepovratnih sredstev iz naslova različnih
javnih razpisov. Dogodek je organizirala
Občina Dol pri Ljubljani v sodelovanju z
Razvojnim centrom Srca Slovenije, d.o.o.

Ž

upan Občine Dol pri Ljubljani Željko Savič, ki je
nagovoril udeležence, je predstavil aktivnosti, ki
jih Občina izvaja za spodbujanje in promocijo
podjetništva, od podjetniškega kataloga, priprave
strateških dokumentov, ki bodo podlaga za nadaljnji razvoj tega pomembnega področja, do dolgo pričakovane
spremembe Občinskega prostorskega načrta ter druge investicije in projekte, v katerih bodo svoje mesto lahko dobili tudi lokalni podjetniki.
Predstavniki nacionalnih in regijskih inštitucij so v nadaljevanju predstavili številne finančne priložnosti za podjetja – trenutno odprti in načrtovani javni razpisi za povratna in nepovratna sredstva, ki jih razpisujejo Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Eko sklad, Slovenski
regionalno razvojni sklad ter Lokalna akcijska skupina
Srce Slovenije.
Predstavila sta se tudi dva primera dobrih praks lokalnih
podjetnikov. Petra Majdič, GOS-TEKI, športne dejavnosti,
Petra Majdič s.p., je predstavila športno-rekreacijske dejavnosti ter aktivnosti počitniškega varstva otrok, v katerih

sodeluje lepo število različnih udeležencev in Občino
spodbudila k ureditvi večjih športnih objektov za tovrstne
namene. Jože Kos iz podjetja Mizarstvo Kos d.o.o. pa je
navzoče navdihnil s prepletom svojega podjetniškega delovanja s skrbjo za razvoj lokalne skupnosti, izobraževanjem, različnimi razvojnimi zgodbami in projekti ter skrbjo za dediščino.
Na okrogli mizi, ki je dogodek zaokrožila, so se predstavili lokalni podjetniki in podjetja, in sicer: Barbara Košir iz
podjetja Avtoservis Košir, Marko Selšek iz podjetja
Elektroakustika d.o.o., Željko Kovačevič iz podjetja Jub
d.o.o. ter Tina Turnšek iz podjetja Amortizer d.o.o. Z županom, ki je prav tako sodeloval v diskusiji, so izmenjali
tudi mnenja o lokalnem podjetniškem okolju, pri čemer
so izrazili zadovoljstvo z do sedaj že izvedenimi koraki,
dobro komunikacijo z Občino ter izpostavili pomen skupnega iskanja različnih rešitev. Pozdravili so po 15 letih
sprejeti Občinski prostorski načrt in pozvali k še dodatnim aktivnostim, ki bi spodbudile lokalno podjetništvo:

Prisluhnili smo tudi okrogli mizi pod moderatorstvom Sandija Muheljića in
mnenjem župana Željka Saviča, Tini Turnšek iz podjetja Amortizer d.o.o.,
Barbari Košir iz podjetja Avtoservis Košir, Marku Selšku iz podjetja Elektroakustika d.o.o. ter Željku Kovačeviču iz podjetja Jub d.o.o..
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Petra Majdič, GOS-TEKI, športne
dejavnosti, Petra Majdič s.p., je predstavila
športno-rekreacijske dejavnosti ter
aktivnosti počitniškega varstva otrok.

Novice iz občinske stavbe

Nekaj udeležencev smo po srečanju povprašali o
vtisih in koristnosti dogodka. Prav vsi so se strinjali,
da so tovrstni dogodki dobrodošli in si jih želijo še
več tudi v prihodnosti.
Darja Peterka
»Tovrstni dogodki so zelo dobrodošli, saj je to super priložnost
za mreženje in spoznavanje
drugih podjetnikov. Tudi zgodba
z gospodom Kosom je bila zelo
inspirativna, kaj dejansko lahko
človek s podporo okolja ustvari za
dobrobit vseh nas. Podpiram tudi
to, kar je bilo izpostavljeno, da
je potrebno tudi mladim nuditi varno okolje za začetek
podjetniških poti. Mladi imajo žilico in potrebujejo tudi
vzpodbude.«

Srečanja podjetnikov se je udeležilo približno 40 lokalnih
podjetnikov in gostov.

Sibil Klančar, vodja Službe za
Mojca Štepic iz Razvojnega
razvojna sredstva, Ministrstvo
centra Srca Slovenije je
za gospodarski razvoj in
predstavila priložnosti Eko sklada. tehnologijo

občinske finančne spodbude za podjetja, ki zaposlujejo lokalni kader, nadaljevanje urejanja osnovne infrastrukture,
enotne usmerjevalne table za podjetja, pogostejša podjetniška srečanja, spodbujanje podjetništva med mladimi ter
podporno okolje za mlade start-up podjetnike, če naštejemo le nekatere.
Dogodek, ki ga je moderiral podjetnik Sandi Muheljić iz
podjetja Kavion d.o.o., je bil med udeleženci odlično sprejet in se je zaključil z željo po nadaljevanju pogovorov in
skupnem sodelovanju za razvoj lokalnega podjetniškega
okolja.
•Razvojni center Srca Slovenije

Matjaž Ribaš, direktor
Slovenskega regionalno
razvojnega sklada

Barbara Košir
»Udeležba na srečanju podjetnikov občine Dol pri Ljubljani se mi je zdela poučna
v več smislih. Izvedeli smo
veliko novega o črpanju nepovratnih in povratnih sredstev, poslušali predstavitvi
dveh izjemnih podjetnikov,
nato pa na sodelovanju na okrogli mizi dobili odgovore
na marsikatero vprašanje. Vsekakor odlično organizirano srečanje s številnimi zanimivimi gosti. V bodoče si
želim še več takih srečanj.«
Marko Hrženjak
»Seveda podpiram tovrstna
srečanja. Lahko bi jih tudi
večkrat naredili, morda enkrat
letno. Morda bi bil le bolj primeren popoldanski termin. Jaz
sem si lahko vzel prosto, kdo
drug pa dopoldne ne more.
Dobrodošlo je medsebojno spoznavanje in mreženje.
Spoznal sem nekaj drugih podjetnikov in se tudi sam
predstavil komu, ki me do sedaj ni poznal. To je tudi
neke vrste promocija za moje podjetje, ki se ukvarja z
izobraževanjem.«
Ljubiša Spasojevič
»Tak dogodek se mi zdi v redu,
da se spoznamo med sabo.
Sam sem tri leta v Dolskem in
okolja še ne poznam dobro.
Moje podjetje se ukvarja z
mednarodnim transportom
in logistiko že osem let in 90
% prihodkov imam iz tujine.
Razmišljam pa tudi o povezovanju s kakšnim lokalnim
partnerjem. Tu sem spoznal nekaj ljudi, s katerimi bom
•Nina Keder
imel nadaljnje sestanke in pogovore.« 

Mitja Bratun, vodja LAS Srce
Slovenije
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aktualno

Poziv lastnikom gozda:
povečana aktivnost podlubnikov
v slovenskih gozdovih
Zaradi visokih temperatur
in suše se je v drugi
polovici julija začelo
povečevati število s
podlubniki napadenih
dreves, zlasti smreke. Od
januarja do druge polovice
septembra letošnjega leta
je bilo zaradi podlubnikov
za posek izbranih 560.000
m3 dreves, večina v
avgustu in septembru.

Foto: Miha Zabret

N

a Zavodu za gozdove
Slovenije lastnike gozdov
pozivajo, naj redno
pregledujejo svoje gozdove.
V primeru odkritja napada
podlubnikov naj obvestijo revirnega
gozdarja ter nemudoma začnejo s
posekom lubadark.
V drugi polovici julija 2022 se je
začelo močno povečevati število s
podlubniki napadenih dreves, zlasti
smreke. Glavni vzrok za povečanje
poškodb je izredno sušno in vroče
poletje 2022. Smreke so oslabele in
postale manj odporne na napad
podlubnikov, hkrati pa se je njihov
razvoj zaradi visokih temperatur
pospešil. Vsa napadena drevesa še
niso odkrita in popisana, obseg
škode bo znan ob koncu zime.
Povečan obseg poškodb zaradi
podlubnikov je pričakovati tudi v letu
2023.
Jeseni in pozimi bo Zavod za
gozdove Slovenije nadaljeval pregled
gozdov in lastnikom gozdov z
odločbo določal posek s podlubniki
napadenih dreves – lubadark.
Lubadarke v poznem poletju in jeseni
je lahko prepoznati po rjavi črvini
okoli koreničnika in za luskami

skorje, odpadanju iglic z obarvane ali
še zelene krošnje ter odstopanju in
odpadanju skorje z debla. Preko zime
je treba biti posebej pozoren na
odstopanje in odpadanje skorje z
debla.
Lubadarke je treba čim prej posekati
in olupiti, oziroma les odpeljati iz
gozda v lupljenje ali predelavo.
Zalego podlubnikov v vejah in
vrhačih se uniči s kurjenjem sečnih
ostankov ali izdelavo sekancev. Veje
in vrhače iglavcev, ki s podlubniki
niso napadeni, naj se razžaga in zloži
v kupe, tako da so debelejši konci v
notranjosti kupa. V primeru strojne
sečnje se sečni ostanki zlagajo pod
kolesa na sečne poti in zavozijo.
Poskrbeti je treba za ureditev sečišča,
zlasti za odvodnjavanje prometnic in
pretočnost vodotokov. V kolikor se
bo jeseni in pozimi iz gozda spravilo
večino lubadark, se bo s tem zmanjšal
obseg škode zaradi podlubnikov v
naslednjih letih. Najbolj učinkovito je,
če se napaden les odpelje iz gozda,
preden iz njega izletijo podlubniki.
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Prezimijo namreč lahko tudi pod
skorjo na videz še zdravih dreves, v
skorji panjev in v tleh.
Pravočasen posek je poleg
preprečitve širjenja podlubnikov
pomemben tudi zaradi ohranjanja
vrednosti lesa. Če so napadena
drevesa pravočasno posekana in
obeljena ali predelana, se tudi
vrednost lesa bistveno ne zmanjša.
Če se s posekom odlaša, se les
napadenih dreves obarva
modrikasto, kar je posledica okužbe
z glivami. Obarvanje zniža prodajno
vrednost lesa. Če lastnik gozda s
posekom čaka do odpadanja lubja in
pokanja lesa, je tak les lahko
razvrednoten do cene celuloznega
lesa. •Služba za delo z javnostmi Zavoda

za gozdove Slovenije
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Sestanek vaških odborov naše občine
Sestanki vaških odborov
potekajo ves čas, tokrat
pa je na pobudo župana
Željka Saviča prišlo do
srečanja vseh članov
vaških odborov naše
občine naenkrat.

Zbrani člani
vaških odborov
naše občine

»V

preteklosti je že prišlo
do nekaj večjih srečanj
z občani posameznih
krajev - srečanje z vaščani Beričevega pred začetkom postopka odkupov zemljišč za pločnik,
pa srečanje z vaščani Senožeti, preden je DRSI začela z adaptacijo ceste,
in srečanje z vaščani Dolskega, na pobudo dela občanov, glede umeščanja
industrijske cone v njihov kraj,« je župan na kratko povzel pretekla podobna srečanja. Na sestanku so bili prisotni člani vaških odborov Beričevo,
Senožeti, Dol, Dolsko in Laze, manjkali so le predstavniki Klopc, a z
opravičljivim razlogom, saj so se ravno v tistem času na pogrebni slovesnosti poslavljali od njihovega sokrajana.
Na sestanku je bila prisotna tudi podžupanja Nika Rovšek, ki je v veliki
meri zaslužna za ureditev občinskega
prostorskega načrta: »Sedaj so veliko
jasneje določena območja, kje se lahko gradijo eno- in dvostanovanjske
hiše, kje manjši bloki. Veliko enotnejše je določena oblika stavb.« Nove
ideje in pobude pa še prihajajo, zato
je župan nakazal, da bi ponovno od-

prli in pripravili spremembe OPNJ, a
ne z novimi posegi in čim večjo pozidavo, ampak s prilagoditvami in spremembami stavbnih zemljišč v smislu
jasne uporabe zemljišča, na primer v
okolici šole, da bo tam možnost širitve in razvoja: »Naredili smo analize,
koliko otrok lahko pričakujemo na
kateri šoli do leta 2030. Če bi se vsa
do sedaj zazidljiva zemljišča pozidala,
bi dobili še 2500 do 3000 prebivalcev.
Naredili smo strategijo razvoja turizma, organizirali srečanje s podjetniki,
podobno nameravamo narediti še s
kmeti in šolo. Po vsem tem pa bomo
imeli končni dokument, ki bo prikazoval strategijo razvoja občine Dol pri
Ljubljani.« Govor je nanesel tudi na
začasno zbirališče odpadkov, saj se
mora iz Kamnice umakniti, ker je tisto zemljišče predvideno za izgradnjo
doma za starejše. Občani so podali

Direktor občinske uprave Rok Prevc, župan Željko Savič in podžupanja Nika Rovšek so
članom vaških odborov odgovarjali na vprašanja in pojasnjevali trenutne razmere v občini.
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predlog, da bi se zapeljali na ogled
katerega od že zglednih primerov začasnih zbirališč odpadkov, da ne bi
bilo toliko strahu pred njim.
Župan je še na kratko predstavil nekaj projektov, ki so že v teku ali pa v
načrtih, med njimi širitev šole in vrtca
v Dolskem, gradnja športne dvorane
na Vidmu, nadaljevanje izgradnje
pločnika v Beričevem, projekt industrijske cone v Dolskem, prenova
Rajhove domačije, izgradnja rondoja
pri OMV in večnamenske dvorane pri
šoli Senožeti.
Predstavniki vaških odborov so nato
predstavili vsak svoje težave in pobude ter nakazali možne rešitve v kraju,
od koder prihajajo.
Župan je še poudaril, da se nadaljuje
projekt participativnega proračuna, a
da so prišli do ugotovitve, da je izvedba prav vseh ukrepov v enem letu
praktično nemogoča, ter da mnogi
sprašujejo, zakaj katera stvar še ni narejena, nihče pa se pri tem ne vpraša,
zakaj ni bila že v zadnjih 20 letih.
Prioritete so še vedno usmerjene v
šolstvo, zdravstvo in izgradnjo kanalizacije. Pri tem je poudaril, da se je
Občina soočala tudi z vsesplošno
draginjo in da so se nenadoma projektantske vrednosti podvojile. Tudi
zato je bil potreben rebalans občinskega proračuna, več projektov je stalo in se zavleklo. V prihodnje bo za
koordinacijo vaških odborov skrbela
Sara Jaklič iz občinske uprave in se
udeleževala njihovih sestankov.

•Nina Keder
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Otroci potrebujejo čim več gibanja

Po odprtju prenovljenega otroškega igrišča vrtca pri
Osnovni šoli Janka Modra na Vidmu smo se pogovarjali
o upravičenosti investicije in pomenu tovrstnih igrišč
z nestrukturiranimi materiali in neravnim terenom za
naše najmlajše otroke. Naše sogovornice so dolgoletne
strokovnjakinje na svojih področjih – Zdenka Peklaj,
pomočnica ravnatelja za področje vrtca Osnovne šole
Janka Modra, Tatjana Jakovljevič, specialna pedagoginja,
in Maja Cerar, svetovalna delavka.

Z

denka Peklaj nam je predstavila izhodišča, zakaj so sploh
pričeli s prenovo in uvajanjem sprememb v izvedbeni
kurikulum: »Eden od razlogov je bil
zagotovo ta, da smo že nekaj časa
ugotavljali, da prihaja v vrtec vedno
več otrok, ki kažejo določena odstopanja od doslej pričakovanih značilnosti posameznih razvojnih obdobij.
Opažamo na primer izrazit porast

govornih težav, krajšo pozornost in
koncentracijo, manjšo vztrajnost pri
doseganju ciljev, več senzornih preobčutljivosti in zmanjšanje gibalnih
spretnosti otrok. Začeli smo se spraševati, ali je sodoben otrok drugačen
od preteklih generacij? V vrtcu smo v
izvedbeni kurikulum že daljši čas
uvajali metodologijo NTC-ja, Brain
Gyma in konvergentno pedagogiko.
Na izobraževanju, ki ga je pred peti-
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mi leti v našem zavodu izvedla
Tatjana Jakovljević, pa smo med drugim spoznali, kateri so možni vzroki
za vse pogostejša odstopanja od pričakovanih razvojnih mejnikov.
Pridobivanje osnovnih spoznanj nevroznanosti nam je postopno omogočilo razumevanje funkcioniranja in
potreb predšolskih otrok v sodobnem času. Odgovornost do dela, ki
ga opravljamo, nas je ob tem zavezovala k uvajanju sprememb.
Zavedamo se, da smo šele na začetku
drugačne poti in da takšne spremembe zahtevajo daljši proces, ki temelji na strokovnosti, kontinuiranosti
in sodelovanju vseh akterjev. V okviru projekta Gibanje za zdrave možgane smo prenovili igrišče v enoti vrtca
Dol, čemur je bil namenjen pretežni
del finančnih sredstev. Izbrali smo
igrala, ki stimulirajo razvoj in delovanje ravnotežnostnega, proprioceptivnega in taktilnega senzornega siste-
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Zdenka Peklaj

ma, centra za roke ter oživčenost stopal in dodali naraven nestrukturiran
material. V okviru projekta bodo do
pomladi 2023 izvedena še izobraževanja za strokovne delavce, starše,
delavnica za stare starše in zaključni
posvet. Projekt smo že predstavili v
okviru 11. znanstvene in strokovne
konference Otrok v gibanju 2021 ter
na 6. letni strokovni in znanstveni
konferenci z mednarodno udeležbo
Zdravje otrok in mladostnikov leta
2022. Z ugotovitvami projekta bomo
seznanili ravnatelje in svetovalne delavce ljubljanskih in obljubljanskih
vrtcev ter ga še nadalje promovirali
znotraj strokovne javnosti. Projekt je
sofinanciran s strani Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Lokalne akcijske skupine LAS
Srce Slovenije. Nosilec projekta je
Občina Dol pri Ljubljani. Osnovna
šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani,
Občina Kamnik, Vrtec Antona
Medveda, Kamnik in Osnovna šola
Stranje pa smo partnerji pri izvedbi
projekta.«
Življenjsko okolje otrok se
je spremenilo
Tatjana Jakovljevič, specialna pedagoginja, pa je takole razložila svoje
stališče: »Osnovno izhodišče projekta
Gibanje za zdrave možgane je evidentiranje porasta razvojnih primanjkljajev pri predšolskih otrocih in težav na področju duševnega zdravja,
specifičnih učnih težav, motenj pozornosti in koncentracije, odstopanj
na področju gibalnega razvoja, sposobnosti prilagajanja, soočanja s stresom in prekomerne debelosti pri šolski populaciji v zadnjih letih. Potrebe
po strokovni obravnavi daleč presegajo razpoložljivost kadra za obravnavo rizičnih vidikov razvoja, zato

morajo pedagoški delavci iskati znanja, na kakšen način bodo sedaj pristopali k sodobni generaciji otrok, ki
se razvija drugače, kot so se predhodne generacije. Zavedati se moramo,
da se življenjsko okolje otroka v sodobni družbi pomembno razlikuje
od pogojev odraščanja predhodnih
generacij. Možgani so se v evoluciji
razvili preko raznolikih oblik gibanja,
zato gibanje predstavlja ključni dejavnik razvoja možganov pri otroku.
Otroci danes preživljajo tako svoj
prosti čas kot čas v vrtcu in šoli, popoldanskih aktivnostih pretežno v gibalni neaktivnosti. V sodobno otroštvo se je močno zasidral vidik preživljanja časa pred zasloni, telefonom,
računalnikom, televizijo in tablico, ki
pomembno znižuje gibalno aktivnost sodobnih otrok. Vsako pomanjkanje gibanja v ključnem času razvoja otrokovih možganov, za katerega
je prepoznano predšolsko obdobje,
pusti posledice tako v razvoju šolskih
sposobnosti kot kasneje veščin in
sposobnosti zaposljivosti v odrasli
dobi. Sodobni otrok v povprečju preživi dve tretjini budnega dneva v vrtcu, zato predstavljajo vrtci enega
ključnih vidikov razvoja sodobnega
otroka. Posledično morajo imeti strokovni delavci v vrtcih znanja, kako se
razvijajo otroški možgani, kako vplivajo vidiki sodobne družbe, kot so
pomanjkanje gibanja, preživljanje časa pred ekrani, procesirana prehrana
z obilico sladkorjev, pomanjkanje
preživljanja časa v naravi in tako naprej, na otrokov zgodnji razvoj in kakšne so posledice odraščanja v spremenjenem življenjskem okolju, ki
otrokom ponuja veliko manj gibanja,
kot so ga imele predhodne generacije. To so potem razvojni primanjkljaji, učne težave, prekomerne debelosti, težave na področju duševnega
zdravja. Prav tako je potrebno naglasiti, da v sodobnem času predšolske
vzgoje ni dovolj imeti znanja, kako
otrokom ponuditi razvojne aktivnosti
za razvoj govora, koncentracije, socialnih veščin, znanja matematike, narave, družbe, ampak je potrebno tudi
vedeti, na kakšen način otroški možgani te veščine in znanja usvajajo,
razvijajo. Vse te sposobnosti se namreč ključno razvijajo preko gibanja.
Predmet sodobne stroke na področju
predšolske vzgoje postaja, kako bo-
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mo v času vrtca otrokom zadostili to
primarno potrebo po gibanju, ki
predstavlja temelj razvoja otrokovih
možganov. Preko raziskave, v katero
je bilo vključeno več slovenskih vrtcev, smo ugotovili, da otrok preživi
večji del dneva v vrtcu gibalno neaktiven. Ob predstavljenih spoznanjih
se je vrtec pri Osnovni šoli Janka
Modra povezal z vrtcem Antona
Medveda Kamnik. Oba sta v strokovnem sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki na področju razvoja sodobnega otroka pričela z uvajanjem sprememb v izvedbeni nivo kurikuluma s
ciljem zmanjševanja gibalne neaktivnosti in povečevanja gibalne aktivnosti predšolskih otrok, vključenih v
oba vrtca. V okviru tega sodelovanja
in preko razširjenega sodelovanja z
Občinami ustanoviteljicami ter ustanovami, kot so Osnovna šola Stranje,
Znanstvenoraziskovalni center
Koper, oddelek za kineziologijo,
Fakulteta za vede o zdravju in Inštitut
za gozdno pedagogiko, je nastal projekt Gibanje za zdrave možgane.
Eden izmed glavnih ciljev projekta je
optimizirati življenjsko okolje sodobnega otroka v vrtcu s ciljem zniževanja časa, ki ga otrok preživi gibalno
neaktiven in oblikovanje stimulativnega okolja za razvoj ustreznega gibalnega razvoja, ki predstavlja temelj
zdravega celostnega razvoja z namenom zmanjševanja specifik in odklonov v razvoju sodobnega otroka.«
Uvajanje sprememb pri delu
v vrtcu
Maja Cerar pa poudari, da je bilo, kot
je izpostavila že Tatjana Jakovljevič,
otrokom v zadnjih letih odvzeto
mnogo priložnosti spontanega gibanja, spontane igre ter nebesednega
Maja Cera
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Foto: osebni arhiv sodelujočih

Tatjana Jakovljevič

stika s socialnim okoljem, čeprav so
ti za njihov razvoj bistvenega pomena. Namesto tega so otroci deležni
pretežno vodenih dejavnosti, izpostavljanja elektronskim medijem, potrošniškim sredstvom in treniranju višjih
miselnih funkcij, življenjski slog
malčkov pa ob tem postaja pretežno
sedeč. Priložnosti za prosto gibanje
ter spontano igro v senzorno stimulativnem okolju, ki sta osnova za nadaljnji razvoj možganov in kognitivnih sposobnosti otrok ter temeljna za
celostni razvoj otroka, je vse manj.
Maja Cerar še pove: »Posledično se
spreminjajo sposobnosti in potrebe
otrok, kar je v zadnjih letih opazno
tudi v našem vrtcu. Ob sočasno vedno večjem zavedanju pomena predšolskega obdobja za celoten kasnejši
razvoj posameznika, ki ga v vzgojo
prinašajo spoznanja nevroznanosti,
se nam poraja ključno vprašanje, v
kakšni meri se zmorejo v vrtcu odzvati na nova spoznanja stroke in potrebe današnjih otrok. Nova spoznanja o delovanju možganov, skupaj z
drugimi spoznanji, namreč vedno
bolj spreminjajo pogled na to, kakšna naj bi bila organizirana predšolska vzgoja in kaj naj bi bilo njeno poslanstvo. Širše družbeno okolje je doslej, bolj kot ostalo, pri predšolskem
otroku cenilo znanje, miselne, torej
kognitivne sposobnosti in predšolske veščine, ki otroka pripravljajo za

šolsko učenje. Tako vrtci kot starši
smo bili, v želji po čim boljšem kognitivnem razvoju otrok, usmerjeni
predvsem na izvajanje dejavnosti, ki
temeljijo na razvijanju višjih kognitivnih funkcij, kot na primer razvijanje
sposobnosti poslušanja, risanja, barvanja, petja, posnemanja besed, obnove zgodbice ipd. Vse to je potekalo v veliki meri preko strukturiranih,
nadzorovanih in vodenih dejavnosti.
Spontana igra in prosto gibanje pa
sta, zaradi poudarjanja miselnih dejavnosti, v veliki meri izgubljala svojo
vrednost. S pomočjo nevroznanosti
danes spoznavamo, da je takšno razumevanje razvoja napačno, saj razvoj miselnih sposobnosti poteka prvenstveno preko gibalne aktivnosti
otroka in spontane igre v obogatenem in senzorno stimulativnem okolju in ne preko prezgodnjega treniranja višjih miselnih funkcij. Kot je že
bilo rečeno, smo se v Vrtcu pri
Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri
Ljubljani pred petimi leti odločili aktivno slediti najnovejšim ugotovitvam
stroke ter potrebam današnjih otrok,
še posebno v času izrednih razmer
in po njem, ter temu ustrezno prilagajali izvedbeni kurikulum. Pred uvajanjem sprememb smo tudi analizirali stanje in ozavestili dejansko količino gibalnih spodbud, ki smo jih v
obeh starostnih skupinah, tekom tipičnega dopoldneva, omogočali
otrokom našega vrtca. Raziskava, ki
smo jo zasnovali v našem vrtcu in je
bila kasneje izvedena še v petih vrtcih, je edinstvena v slovenskem prostoru in predstavlja temeljno izhodišče sprememb, ki smo jih kasneje
pričeli uvajati v vrtčevski vsakdan naših otrok. V vrtcu si tako danes prizadevamo prevzemati pomembno
kompenzatorno vlogo pri zagotavljanju ustreznih gibalnih spodbud otrokom. Načrtno skrbimo za uvajanje
večjega deleža gibalno in dinamično
izvedenih dejavnosti in se ne zadovoljimo zgolj z zagotavljanjem priporočenega minimuma tovrstnih razvojnih spodbud, ki ga sicer predvidevajo strokovne smernice. Z namenom
omejevanja negativnih posledic na
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področju gibalnega in celostnega razvoja otrok ter kot odziv na spremenjene potrebe in funkcioniranje
otrok smo v vrtcu v zadnjih letih bistveno povečali delež dinamično izvedenih dejavnosti na vseh področjih kurikuluma. Uvedli smo gibalne
aktivnosti pred, med in po statičnih
dejavnostih. Bistveno manj je frontalno izvedenih dejavnosti, pri katerih
otrok sledi vodenju vzgojitelja. Delo
je organizirano v manjših skupinah
otrok, pri čemer otroci po navodilu
vzgojitelja samostojno sledijo danim
ciljem. Pri izvedbi dejavnosti si prizadevamo, da so otroci čim bolj dinamični, kar pomeni, da namesto sedenja pri mizi uporabimo tako imenovano gibalno pot. Izraz smo prvič
uporabili v našem vrtcu in v praksi
pomeni, da na primer otrok ne obnavlja več pravljice s pomočjo slikovnega materiala sedeč za mizo, ampak
ustrezen slikovni material poišče v
različnih delih igralnice, pri iskanju
pa ima dodatne gibalne izzive. Cilj
pri obeh vrstah izvedbe je tako enak,
in sicer obnoviti pravljico, aktivnost
otrok pa se v primeru uvajanja gibalne poti bistveno poveča. Aktivnost
otrok se povečuje tudi v času, ki ga
otroci preživijo na prostem. V ta namen smo preuredili igrišče, ki otrokom nudi več neravne podlage, ravnotežnostnega gibanja in senzorne
stimulacije. Poleg igrišča pa otroci vedno pogosteje dopoldneve preživljajo v naravi, ki zagotovo predstavlja
enega najbolj senzorno stimulativnih
okolij zanje. Dejavnosti z vseh področij kurikuluma bomo še v večji meri
izvajali tudi v naravnem okolju, kar je
obenem prioritetna naloga letošnjega šolskega leta. V prihodnje si bomo
prizadevali tudi k večjemu ozaveščanju staršev o pomenu gibanja ter jih
spodbujali k zagotavljanju čim več gibanja otrok tudi v domačem okolju.
Skupaj spoznavamo, da je odraščanje
sodobnih otrok bistveno drugačno
kot v preteklosti. Izrednega pomena
je sodelovanje staršev in vrtca, da
skupaj poskušamo nekatere stvari
pri otroku razviti drugače, na način,
ki ga do sedaj nismo bili vajeni.« 

Novice iz občinske stavbe

Povzetek letnega poročila
o spremljanju skladnosti
pitne vode na vodovodnih
sistemih v upravljanju občine
Dol pri Ljubljani za leto 2021
Občina Dol pri Ljubljani je upravljalec vodovodnih
sistemov Klopce–Vrh– Zagorica, Podgora,
Vinje–Žabja vas, Križevska vas in Korant. V okviru
notranjega nadzora skupaj z Ministrstvom za zdravje
(v okviru državnega monitoringa) skrbi za zdravstveno
ustreznost in skladnost pitne vode. Ustreznost
nadzora preverjajo inšpekcijske službe. Preizkušanje
vzorcev v okviru notranjega nadzora za našo občino
izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list
RS, št. 19/4, 35/4, 26/6, 92/06, 25/9, 74/15
in 51/17) smo pripravili letno poročilo. Povzetek
se nahaja v spodnji preglednici, ki prikazuje število
odvzetih in neskladnih vzorcev v okviru notranjega
nadzora na posameznem vodovodnem sistemu.
Tudi na spletni občinski strani objavljamo letno
poročilo in posamezna poročila o preizkusih, ki jih
je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano. Tam objavljamo tudi podrobnejše rezultate
posameznih preizkušanj. 
•Občinska uprava
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Neskladni vzorci iz vod. objektov
SKUPAJ ODVZETO ŠT. VZORCEV
SKUPAJ SKLADNI VZORCI
SKUPAJ NESKLADNI VZORCI

Redni
Občasni ClostridRedni
mikrobiol. mikrobiol. ium perf- fiz.-kem.
preizkusi preizkusi
ringens preizkusi

6
5
1
3
3
/
9
8
1

1
1
/
1
1
/
2
2
/

3
3
/
/
/
/
3
3
/

3
3
/
1
1
/
4
4
/

Redni
Občasni ClostridRedni
mikrobiol. mikrobiol. ium perf- fiz.-kem.
preizkusi preizkusi
ringens preizkusi

8
8
/
/
/
/
8
8
/

1
1
/
/
/
/
1
1
/

3
3
/
/
/
/
3
3
/

3
3
/
1
1
/
3
3
/

Redni
Občasni ClostridRedni
mikrobiol. mikrobiol. ium perf- fiz.-kem.
preizkusi preizkusi
ringens preizkusi

4
3
1
6
5
1
10
8
2

/
/
/
1
1
/
1
1
/

3
3
/
/
/
/
3
3
/

3
3
/
1
1
/
3
3
/

THM

1
1
/
/
/
/
1
1
/
THM

1
1
/
/
/
/
1
1
/
THM

1
1
/
/
/
/
1
1
/

NAČRT O OBVEŠČANJU UPORABNIKOV PITNE VODE

(vodovodni sistemi Klopce–Vrh, Podgora, Vinje, Križevska vas, Korant)
KJE OBVEŠČAMO V nujnih primerih omejitve porabe
pitne vode vas obveščamo osebno, s pisnimi obvestili na
oglasnih deskah in po spletni strani. O naši dejavnosti
redno obveščamo bralce tiskanega občinskega glasila Pletenice. NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št.
ČLEN PRAVILNIKA VZROK ZA OBVEŠČANJE

9.

Vzrok neskladnosti pitne vode
hišno vodovodno omrežje ali
njegovo vzdrževanje

21.

Obveščanje v primeru
omejitve ali prepovedi uporabe
pitne vode

22.

31.
34.
34.

Obveščanje v primeru,
kadar se izvajajo ukrepi za
odpravo vzrokov neskladnosti
Obveščanje v primeru
odstopanja
Obveščanje uporabnikov o
skladnosti v okviru notranjega
nadzora
Letno poročilo o
skladnosti pitne vode

19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
morajo biti uporabniki pitne vode obveščeni, ko pitna voda
ni skladna z zahtevami Pravilnika in o izvajanju ukrepov
za odpravo neskladnosti. Načini obveščanja za različne
primere izvajanja vodooskrbe pa so podani v spodnji
preglednici.

ČAS OBVEŠČANJA
Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najkasneje v sedmih dneh

NAČIN OBVEŠČANJA

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. Občinski časopis
2. Spletna stran www.dol.si
2. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

1. Osebno ali SMS
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika (-ov) hišnega vodovodnega omrežja
3. Spletna stran www.dol.si
Od začetka veljavnosti ukrepa,
1. Osebno ali SMS
a najkasneje v dveh urah
2. Spletna stran www.dol.si
(obvešča se vsak dan do preklica)
3. Obvestila na oglasnih deskah v Občini Dol pri Ljubljani
Na začetku in ob preklicu veljavnosti 3. Aplikacija http://www.npv.si/
ukrepa, a najkasneje v dveh urah
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
od začetka oz. preklica ukrepa
Od začetka veljavnosti ukrepa,
1. Osebno ali SMS
a najkasneje v enem dnevu
2. Spletna stran www.dol.si
3. Obvestila na oglasnih deskah v Občini Dol pri Ljubljani
Na dan pridobitve dovoljenja,
1. Osebno ali SMS
a najkasneje v sedmih dneh
2. Spletna stran www.dol.si
3. Obvestila na oglasnih deskah v Občini Dol pri Ljubljani
1. Občinsko tiskano glasilo Pletenice
Najmanj enkrat letno
2. Spletna stran www.dol.si
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Zaključek prvega projekta evropske solidarnostne
enote Kmetski dom makeover&turnover
V začetku epidemije korona virusa se je porodila ideja,
da bi ponovno vzpostavili Kmetski dom, kot prostor
koncertov in druženja mladih. S pomočjo prijateljev iz
zavoda Stičišče Središče smo slišali za projekte zavoda
Movit (Evropska solidarnostna enota).

G

re za projekte, kjer se zbere
skupina petih mladih in
ustvari projekt, ki ima cilje
povezovanja, družbenih
sprememb, odpravo neenakosti in podobno. Spisali smo projekt Kmetski
dom makeover&turnover, da bi objekt
rešili propadanja in ga oživili. Pri tem
nam je na pomoč priskočila Občina
Dol pri Ljubljani, ki nam je pomagala s
kritjem obratovalnih stroškov doma
(voda, elektrika). Ko smo se namenili
dom obnoviti, smo že na začetku naleteli na prvo težavo. V domu je bila narobe in celo nevarno zvezana električna napeljava. Vsa notranjost je bila odeta v črno, ni se videlo niti znane freske
nad odrom. Zgornji prostori so bili v
popolnoma zanemarjeni. Začeli smo z
urejanjem doma, pri čemer so nam pomagali prostovoljci PGD BeričevoBrinje. Nato se nam je nasmehnila sreča. Ravno smo končali s pospravljanjem in odvozom odpadkov, so do nas
prišli filmarji iz družbe Adria studio.
Izrazili so željo, da bi v našem društvu
snemali serijo Za hribom. To nam je zelo odgovarjalo, saj so nam tudi sami
pomagali pri prenovi. Skupaj smo tako

na pročelje stavbe spet namestili star
napis Kmetski dom. Električar je popravil nevarno električno napeljavo in
vodovod. Adria Studio je prebarvala
dvorano na svetlo modro in ob straneh
namestila lesen opaž. Dodali so veliko
različnih rekvizitov, ki so jih uporabljali
za snemanje serije. V seriji je Kmetski
dom uporabljen kot cerkev in fitnes
obenem. Za konec smo prenovili še
spodnje prostore, ki jih je pred leti uničila poplava. Uspešno smo popravili
tudi plinsko peč.
V prejšnjem participativnem proračunu, na katerega smo prijavili ozvočenje
in luči v Kmetskem domu, smo bili
uspešni,. Ta majhna zmaga kaže, da lokalno okolje še vedno podpira Kmetski
dom, za kar se iskreno zahvaljujemo.
Brez luči in ozvočenja ne bi mogli organizirati koncertov in drugih dogodkov. Na začetku smo se osredotočali
na delavnice in družabne večere, da bi
mladi začeli hoditi v Kmetski dom in
se družiti. Bistvo je, da nastane manjša
skupina mladih prijateljev, ki bi
Kmetski dom vodili naprej, da se ne bi
ponovila prejšnja zgodba in bi spet
propadel za par deset let.
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Kmalu smo uspeli dobiti nov evropski
projekt: Taste travel. V slednjem smo si
zadali vzpostaviti deset potopisnih predavanj, ki bi jih spremljala hrana iz predavane države. Projekt bomo prenesli
na Rajhovo domačijo, kjer bo vzpostavljena kuhinja za kuharske tečaje, na
katerih se bomo učili priprave hrane iz
eksotičnih držav. Ob koncu leta 2021
smo posneli koncert ob otvoritvi
Kmetskega doma. Koncert je bil virtualni zaradi situacije z novim korona virusom, saj je bilo druženje v zaprtih
prostorih omejeno. 8. marca 2022 nas
je obiskal minister za javno upravo
Boštjan Koritnik, ki nas je izpostavil kot
primer dobrega dela nevladnih organizacij. Organizirali smo še dva koncerta
Rock večer in Back to School, kjer so
nastopili lokalni bandi.
V Kmetski dom se je počasi vrnilo življenje in to je bistvo projekta. Naš naslednji načrt je urediti spodnjo sobo,
kjer planiramo glasbeni studio.
Kandidiramo na projektih Erasmus+ za
prostovoljstvo. V prihodnje želimo izvajati plesne delavnice (latino in standardni plesi). Kmetski dom je možno
tudi najeti za rojstne dneve in praznovanja. Planiramo še več zanimivih dogodkov jeseni in pozimi. Če bi sodelovali s kakšnimi projekti, delavnicami in
idejami, prosim pišite na: kudjurijfleisman@gmail.com. Če bi bili radi del
projektov in se mogoče podružili, vabljeni vsi mladi v Kmetski dom vsako
soboto po 19.00. 
•Klemen Runtas
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Brezplačne aktivnosti za vse generacije
V okviru LAS projektov Park
življenja in Čebelja pravljica
povezuje, sofinanciranih iz
EKSRP sklada, bo Občina
Dol pri Ljubljani od oktobra
dalje na Rajhovi domačiji in
drugih lokacijah organizirala
vrsto predavanj, izobraževalnih delavnic in tematskih
sejmov. Vse aktivnosti bodo
za občane brezplačne.

Š

tevilo udeležencev na predavanjih in delavnicah je omejeno, zato se morate predhodno
prijaviti. Svetujemo vam, da
svoje mesto rezervirate že sedaj. Na e-naslov klemen.runtas@dol.si ali tel. št.
01 530 32 40 nam sporočite vaš ime in
priimek, katere delavnice/predavanja
vas zanimajo, kraj bivanja ter vaš kontakt (elektronski naslov), da vas lahko
na prihajajočo aktivnost prijazno opomnimo oz. vam sporočimo, če bodo
kakšne terminske ali lokacijske spremembe. V nadaljevanju vam na kratko
predstavljamo vsebine in termine za
prihajajoče aktivnosti, predvidena lokacija za vse aktivnosti je posestvo
Rajhove domačije v centru Dola pri
Ljubljani.
DELAVNICA: Otroška čajanka
Kdaj: sreda, 26. 10. 2022, ob 17. uri
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin, v Kmetskem domu v
Beričevem
Otroška čajanka je delavnica, ki je v prvi vrsti namenjena najmlajšim. Otroci
bodo na interaktivni delavnici spoznali
zelišča, ki pomagajo pri raznih tegobah.
Zelišča bodo lahko poskusili v obliki
napitkov, čajev in okusnih namazov!
SADJARSKI SEJEM in RAZSTAVA
JABOLK
Kdaj: sobota, 5. 11. 2022,
od 10. do .do 13. ure, na Rajhovi domačiji in v Kulturnem domu Dolsko,
več na strani 7
Na sejmu se bodo predstavili lokalni
in okoliški ponudniki prehranskih
pridelkov in obrtniških izdelkov. Ob

10. uri ste vabljeni na posebno delavnico »Prepoznavanje in degustacija
starih in novih na škrlup odpornih
sort jabolk«. Jabolko je kralj sadežev,
saj pri nobeni sadni vrsti ne boste našli tako široke palete okusov in arom
na eni ter tako obsežne uporabnosti
na drugi strani. Okus sadeža poleg
občutljivosti in odpornosti sorte
predstavlja najpomembnejši dejavnik
pri izboru oziroma nakupu sadik sadnih dreves, ki jih vključimo v svoj sadni vrt. Vabljeni na zanimivo in okusno vodeno razstavo pod vodstvom
dr. Jana Bizjaka, na kateri boste s pomočjo degustacije jabolk lažje oblikovali seznam sadik zaželenih jablan na
vašem vrtu oziroma sadovnjaku.
PREDAVANJE:
Stare sorte travniških sadovnjakov – zapuščina preteklosti, bogastvo prihodnosti
Kdaj: sreda, 23. 11. 2022, ob 17. uri
Predavatelj: dr. Jan Bizjak, uni.
dipl. inž. agr. v Kulturnem domu
Dolsko v Kulturnem domu Dolsko
Zlata parmena, carjevič, gorenjska voščenka, jonatan, krivopecelj in kosmač
so le nekatere izmed starih sort jablan
v travniških sadovnjakih. Kdaj jih obiramo in do kdaj jih lahko skladiščimo,
katere so njihove dobre in katere malo
manj dobre lastnosti ter kje lahko kupimo sadike posameznih sort so le nekatere od tematik, ki se jih bo predavatelj
dotaknil na predavanju, marsikatero od
okusnih starih sort jabolk pa boste lahko tudi poskusili.
DELAVNICA: Miklavževi piškoti
Kdaj: sreda, 30. 11. 2022, ob 17. uri
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin
Delavnica peke prazničnega peciva je
namenjena najmlajšim. Preizkusili se
bodo v peki Miklavževih piškotov in
drugih praznično obarvanih prigrizkov. Kot pekovski pomočniki ste na delavnico vabljeni tudi starši, stari starši
ali skrbniki.
DELAVNICA z degustacijo:
Skrivnostne moči zdravilnih zeli
Kdaj: sreda, 18. 1. 2023, ob 17. uri
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin
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Delavnica je namenjena prikazu in degustaciji
uporabe zelišč v praksi. Ob prijetnem vzdušju
boste lahko spoznali skrivnostne moči izbranih zdravilnih zeli in sodelovali pri pripravi različnih zeliščarskih zvarkov, zeliščnega masla
in okušali različne vrste zeliščnih soli.
Praktični prikaz vzgojnee, vzdrževalne
in pomlajevalne rezi sadnih rastlin
(fotografija: Jan Bizjak)

PREDAVANJE: Pravilna rez sadnih rastlin za zdrav in obilen
pridelek
Kdaj: sreda, 25. 1. 2023, ob 17. uri
Predavatelj: dr. Jan Bizjak, uni. dipl.
inž. agr.
Rez poleg pravilnega gnojenja predstavlja
najpomembnejši ukrep za zdravje rastlin in
njihovih sadežev. Na predavanju bo s pomočjo nazornega slikovnega gradiva prikazana
vzgojna, vzdrževalna in pomlajevalna rez široke palete sadnih rastlin in jagodičevja.
Predstavljeno bo, kako lahko tudi drevesa,
ki so bila mnoga leta napačno negovana,
zopet spravimo v rodnost in ponovno ravnovesje in ga dolgoročno ohraniti. Predavanje
predstavlja teoretični uvod za delavnico
praktičnega prikaza rezi, kjer boste ukrepe
lahko spoznali tudi v praksi.
PREDAVANJE: Za vsako bolezen
rož'ca raste
Kdaj: sreda, 15. 2. 2023, ob 17. uri
Predavateljica: Jožica Bajc Pivec,
Domačija Pivec
Včasih so ljudje zdravilne rastline bolje poznali in jih uporabljali v več namenov. Danes
si z njimi krepimo in ohranjamo zdravje, njihove skrite moči pa so utonile v pozabo.
Veliko uporabnih možnosti in delček skritih
moči zdravilnih rastlin boste udeleženci lahko spoznali na predavanju.

•Občinska uprava
V primeru slabega vremena bodo
delavnice, ki so predvidene na
prostem, izvedene teden dni
kasneje, o čemer vas bomo
obvestili na občinski spletni
strani, prijavljeni pa boste o
spremembi obveščeni po
elektronski pošti.
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Alpinist
Reinhold
Messner
na Kračevi
domačiji

den. Po kosilu si je vzel čas in si ogledal našo kmetijo, zanimal ga je tako
hlev kot vinska klet. Predvsem pa samooskrba, ker se tudi sam s tem ukvarja, saj oskrbuje svoje hotele in restavracije. Nič nisva govorila o alpinizmu, samo o kmetijstvu. Mislim, da sva se kar
veliko naučila drug od drugega. Sploh
letos je bila prava umetnost priskrbeti
hrano za živali, saj je bila velika suša,
posledično pa ni bilo prave košnje, pa
tudi zelenjave ne.« Gospodar Čič še pripomni, da je Messnerjev obisk ne le
kompliment za njihovo kmetijo, ampak
za celo občino. 
•Nina Keder

Zanimala
ga je tudi
vinska klet.

Foto: Tone Čič

Z

gospodarjem kmetije
Tonetom Čičem sta se imela o
marsičem za pomeniti.
Messner je namreč tudi lastnik treh alpskih kmetij na Južnem
Tirolskem, ene celo na 2000 metrov
nadmorske višine. Pogovor je tekel
predvsem o samooskrbi, ekološki pridelavi hrane in novih priložnostih. V
Ljubljano je sicer prišel v okviru festivala Zadnja odprava, kjer so v
Cankarjevem domu predvajali tri njegove dokumentarne filme. Še pred
tem pa se je oglasil v Dolskem. Tone
Čič nam je zaupal: »Bil je zelo radove-

Prišel je v družbi soproge
Diane Schumacher.

Ilustrator Peter Škerl

Peter Škerl, ki je septembra razstavljal v Erbergovih paviljonih, pravi, da
je zanj ilustrator najboljši poklic, ker kadar bere knjigo in jo potem začne
risati, lahko ob tem počne vse, kar ga veseli. V sodelovanju z založbo
Miš se je odločil in na ogled postavil ilustracije dveh njegovih slikanic
Rajski vrt in Povodni mož. Omenjeni slikanici, kot tudi vrsta drugih knjig,
ki jih v tej založbi ustvarjajo, sta dvojezični; v slovenščini in angleščini
in prav zato primerno darilo za goste s tujine. Razstavo so dopolnjevale
nagrajene slikanice in knjige: Klobuk gospoda Konstantina, Kako postati
deževnikar, O kravi, ki je lajala v luno, Skodelica kave in Močvirniki –
knjiga z mnogo nagradami in nominacijami za nagrado. Odprtje njegove
razstave, 8. septembra, sta s prisrčnim glasbenim nastopom obogatila
Ruta Marija Lomovšek – flavta in njen dedi Toni Repar – ukulele. Ruta
Marija je deklica z eno redkih bolezni, spinalno mišično atrofijo. Z
dedkom Tonijem se rada družita, skupaj ustvarjata in kakšno zaigrata.
Organizatorji smo bili nadvse zadovoljni tudi z obiskom. Med drugimi so
nas obiskali tudi otroci iz vrtca Dol. 
• Nataša Klemenčič
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Foto: Nataša Klemenčič

V preteklih dneh je naše
kraje, natančneje turistično
kmetijo Pr’ Krač obiskal
svetovno znani alpinist
Reinhold Messner.
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Sobivanje društva Altra z lokalno skupnostjo
Za kulturni program so poskrbeli
člani društva
Altra, med drugim
tudi Uroš Benko
(skrajno desno), ki
je avtor aforizmom
spodaj.

10. oktobra smo obeležili
svetovni dan duševnega
zdravja in ob tej priložnosti
so v društvu Altra, ki
ima svojo stanovanjsko
skupino tudi v Senožetih,
pripravili osrednji dogodek
z namenom osveščanja o
pomenu dobrega počutja
in duševnega zdravja v
njihovi enoti.

S

tanovanjska skupina v
Senožetih je ena prvih na
širšem območju vzhodnoevropskih in balkanskih držav, kjer se je vzpostavila tovrstna
skupnost, kjer poteka oskrba in pomoč osebam s težavami v duševnem
zdravju izven institucij in zavodov.
Tokrat so na svoje dvorišče povabili
številne goste, med drugim tudi otro-

Na dogodku so pekli kostanj, mize pa
so bile obložene s sveže nabranimi in
vloženimi jurčki.

ke šole v Senožetih, predstavnike lokalne skupnosti in sosede ter se
predstavili tudi s kulturnim programom. V rumeni hiši sredi Senožeti živi 12 oseb s težavami v duševnem
zdravju in skupaj s svojimi vodji so
pripravili pravi dan odprtih vrat.
Predstavili so se s svojimi izdelki, ki
jih izdelujejo, sami so poskrbeli tudi
za pogostitev. Nabrali so kostanj, ki

so ga spekli, in tudi jurčke, ki so jih
vložili in obiskovalcem podarili v dar.
Vodje so ob koncu še enkrat poudarili, kako pomembno je zanje sodelovanje, sobivanje in strpnost tudi v lokalnem okolju in se ob tej priložnosti
še enkrat zahvalili za dobre medsosedske odnose in dobro sprejetost v
občini.
•Nina Keder

Povabilu so se povabljenci odzvali v velikem številu.

O pomenu razbijanja tabujev, povezanih z duševnim
zdravjem, je spregovorila tudi
zdravnica Valerija Rus.

Aforizmi Uroša Benka
Človekov notranji svet je nevidna čarovnija,
ki prežema celotno vesolje.

Vsak človek mi je vzor, zato nimam vzornika.
Vsak človek mi je darilo, zato ne kupujem daril.
Vsak človek mi je nagrada, zato sem nagrajen.
Mali genij se rodiš, da svoje znanje loviš,
Veliki genij pa postaneš, da se ob svojo pamet ne zadaneš.
Župan Željko Savič je predsednici društva Altra Suzani Oreški
in vodji stanovanjske skupine Senožeti Amaliji Klopčič podaril
simbolično darilo.

Življenje je konflikt, da ga odkonfliktaš.
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Foto: Nina Keder

Moj trenutni navdih je večno dihanje.

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,
5. 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, 4.
novembra. Prijava je možna na sah.dol@siol.net, 040 306 943, Andrej, ali
040 456 664, Rok.
Vljudno vabljeni.

Vsakoletno druženje v Lazah

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 2.

Primer 2: Črni na potezi. Mat v 3.

Vaščani Laz pri Dolskem smo tudi letos organizirali in izvedli vsakoletno
druženje. To je potekalo na sončno prvo sobotno popoldne v septembru. Ob jedači in pijači je bila letos udeležba na druženju v obliki piknika
še posebej številčna. Privoščili smo si pečeno svinjino, manjkalo pa
ni niti kokošjih krilc in zelenjave, ki k pravemu pikniku še kako pašejo.
Manjkalo ni niti dobrin za sladokusce – biskvite, kolače in piškote smo
dopolnili s sveže pečenimi palačinkami, polnjenimi z domačimi marmeladami naših pridnih gospodinj. Pikniku ob železniški postaji so se
pridružili tudi »staroselci«, ki sicer stalnega naslova že lep čas nimajo
v Lazah, a niso zato nič manj naši. Izvedlo se je tudi tekmovanje v
balinčkanju v parih. Po pošteni borbi in kar nekaj dvobojih je zmagoslavje letos odnesla mešana soseska dvojica v sestavi Nataša Hribernik
in Andrej Zorec. Zmagovalcema čestitamo, ostali pa bomo tehniko (in
taktiko) metanja, zbijanja in pokrivanja balinčkov še trenirali.

• Maruša Gajić
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Primer 3: Beli na potezi. Mat v 4.
Rešitve iz prejšnje številke:
Primer 1: 1... Se4! 2. Ld8: Sg3! 3. fg3: Se2 #
Primer 2: 1... Te4:! 2. De4: Sg3!! 3. Dd4: Se2+ 4.
Kh1 Dh2:+! 5. Kh2: Th8+ #
Primer 3: 1. Sb5:! cb5: 2. Lb5:+ Sbd7 3. 0-0-0 Td8
4. Td7:! Td7: 5. Td1 De6 6. Ld7:+ Sd7: 7. Db8+!
Sb8: 8. Td8 #

Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

kaj delajo naša društva

Na evropskem prvenstvu v petanki

In kaj je petanka, se sprašujete? Petanka je moštvena športna
igra, podobna balinanju in ena najbolj razširjenih iger na svetu.
Je igra s kovinskimi kroglami z zelo enostavnimi pravili.

P

rvo kroglo odigra katerikoli
igralec ekipe, ki je metala
balinčka in jo skuša vreči čim
bližje balinčku. Druga ekipa
poskuša svojo kroglo približati bližje
balinčku od nasprotnikove krogle ali
pa z udarcem izbiti nasprotnikovo
kroglo stran od balinčka. Ko so
odigrane vse krogle, točke dobi ekipa,
ki ima svoje krogle bližje balinčku.
Ekipa šteje toliko točk, kolikor ima
svojih krogel bližje balinčku od
najbližje nasprotnikove krogle. Vsaka
ekipa sešteva dosežene točke, zmaga
pa tista, ki prva doseže 13 točk.
Petanko igramo lahko praktično
vsepovsod in na katerikoli podlagi – v
parkih, na sprehajalnih stezah, na travi,
na dvorišču, na plaži, na vikendu in
podobno. Igra ne zahteva posebne
fizične pripravljenosti, tako da jo lahko
igrajo vsi, tako stari kot mladi, otroci,
moški in ženske, celo invalidi. Zelo je
primerna za rekreacijo in razvedrilo, v
svetu pa je priznana tudi kot atraktiven
tekmovalni šport. Začetki petanke v
svetu segajo v leto 1907, ko so jo prvič
zaigrali v Franciji. Leta 1999 je bila
ustanovljena Zveza društev petanke
Slovenije (ZDPS).
Slovenija se je po nekaj letih ponovno
pojavila na zemljevidu evropskih
reprezentanc, ki so nastopile na

evropskem prvenstvu najmlajših
petankarjev. Na Palmi de Mallorci so
sodelovale tri selekcije mladih igralcev
in igralk, skupaj tri reprezentančne
ekipe. Rezultat tokrat ni bil v ospredju,
so pa naši mladci končno okusili
veliko tekmovanje in se spoznali s
konkurenco. Vsi skupaj upamo, da je
to zanje dovolj velik motiv za nadaljnje
delo. Na prvenstvu so bili
najuspešnejši gostitelji Španci z
sedmimi osvojenimi odličji. Do odličja
je v glavnem tekmovanju pri puncah
in fantih v dveh disciplinah (trojke in
natančno zbijanje) uspelo priti
dvanajstim evropskim
reprezentancam. Poleg glavnega dela
prvenstva je bil izveden tudi t. i. pokal
narodov ali B tekmovanje. Tu so
tekmovale tudi vse tri naše selekcije.
Za mlajše člane so nastopili igralci iz
Dolskega Jan Franci Rode, Žan Novak
in Žiga Novak. V predtekmovanju niso
bili tako uspešni, zato pa so se le
predramili v pokalu narodov in za
uvod premagali Izrael, v četrtfinalu pa
še Nizozemsko. V polfinalu tega
tekmovanja je bila od naših fantov
boljša reprezentanca Estonije, tako da
je bilo tretje mesto najboljša uvrstitev
naših reprezentanc na minulem
prvenstvu mladih v Španiji.

•Zveza društev petankarjev Slovenije
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Srečanje starejših, srečanje jubilantov
V nedeljo, 2. oktobra,
ki je med drugim tudi
mednarodni dan starejših,
je v organizaciji župnijske
Karitas Dol potekalo že
tradicionalno srečanje za
občane, stare 70 let in več.

S

rečanje se je pričelo ob 10.
uri s sveto mašo v farni cerkvi Sv. Marjete. Po njej smo
nadaljevali prijetno druženje
v župnijski dvorani. Pozdravnemu govoru so v kulturnem programu nastopili učenci Osnovne šole Janka
Modra pod vodstvom mentorice učiteljice Danice Števančec in učiteljice
Nataše Polanec. Z učenci OŠ Janka
Modra radi sodelujemo, saj nam vedno pripravijo prisrčen program.
Tako je bilo tudi na letošnjo roženvensko nedeljo, zato smo jim vsi prisotni iz srca zaploskali. V nadaljevanju programa je sledila kratka predstavitev delovanja župnijske Karitas
Dol. Nato sta vsem prisotnim nekaj
spodbudnih besed namenila Pavle
Novak, župnik iz Šentjakoba, in naš
župnik Alojzij Grebenc. Sledila je pogostitev udeležencev, ki se je nadaljevalo s prijetnim druženjem. Ob zaključku srečanja so bili udeleženci zadovoljni, da so se odzvali našemu vabilu in mnogi so izrazili željo, da se
naslednje leto ponovno srečamo.
Med letošnjimi udeleženci smo po-

grešali mnoge s prejšnjih srečanj.
Upamo, da se nam bodo v bodoče
zopet pridružili. Vsi udeleženci so
med drugim prejeli tudi darilo – ptičji parček, ki jih je skrbno izdelala
Mari Cerar iz Beričevega.
Ljudje smo humana in družabna bitja, zato je pomemben naš odnos s
soljudmi, saj nam daje dober občutek
sprejetosti in povezanosti. Pri tem
imajo pomembno vlogo tovrstna srečanja, zlasti vrstnikov, ki so skupaj preživljali otroštvo ali doživljali podobno
življenjsko pot v poklicih in stanovih.
To poslanstvo Karitas Dol uresničuje
že 25 let. Življenjska doba ljudi se je v
današnjem času bistveno podaljšala,
kar žal ni vedno povezano s kvaliteto
življenja. Številni v visoki starosti trpijo
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bolečine telesa in duha, odmaknjeni
so od vsakdanjega življenja, okolice in
so v mnogo primerih tudi zelo osamljeni. Zelo pomembno je, kako človek preživlja čas, ki mu je namenjen
na Zemlji. Prostovoljci župnijske
Karitas Dol skrbimo za zmanjšanje
osamljenosti med ljudmi in skrbimo
tudi za kakovostno preživljanje prostega časa. Med drugim se nam lahko
pridružite na nedeljskih popoldanskih
izletih, ki jih organiziramo nekajkrat
na leto. Delavnica ročnih del poteka
vsak ponedeljek med 18. in 20. uro.
Pričeli bomo tudi z delavnico Urjenje
spomina, logike in koncentracije pod
vodstvom Metke Velepec Šajn.
Vabljeni!
•Angelca Škrajnar,

tajnica župnijske Karitas Dol

Kaj delajo naša društva

Naši 90-letniki so praznovali v septembru
V začetku
septembra je
naša članica
Ljudmila Drčar iz
Vinj praznovala
90 let. Na
njenem domu
so jo obiskali
predstavniki
Društva
upokojencev
Dolsko. Zelo je
bila vesela obiska
in skromnega
darila.
Mesec september se je prevesil v drugo polovico in v
Lazah je prav tako 90 let praznovala naša članica Marija
Peterka. Vsa čila in dobre volje nas je pričakala na svojem
domu. Čestitkam se je pridružil tudi župan Občine Dol
Željko Savič.
Ob koncu meseca pa sta 90 let praznovala tudi Edvard
Mihelčič in Marija Jemec iz Dolskega.
Vsem iskrene čestitke z željo po dobrem zdravju, da bi bili
še dolgo med svojimi najdražjimi in nami upokojenci.

• M. Zajec, Društvo upokojencev Dolsko

Društvo upokojencev Dolsko 9. novembra 2022
vabi na izlet, martinovanje v Stopercah
Odhod ob 9.50 iz Senožeti, ob 10. uri iz Dolskega. Peljali
se bomo po štajerski avtocesti mimo Celja do našega
prvega postanka v Slovenski Bistrici. Po ogledu Slovenske
Bistrice bomo krenili dalje po lokalni cesti mimo Majšperka
do Stoperc, kjer se na čudoviti lokaciji nahaja okrepčevalnica Zelena dolina. Tu bomo imeli organizirano martinovanje z Martinovim kosilom, živo glasbo in krstom mošta.

Po večurnem rajanju ob živi glasbi se bomo pred odhodom
okrepčali s kislo juho. Ob povratku se po želji skupine
ustavimo še na Trojanah. Predviden prihod domov je v
večernih urah. Prijave zbirajo poverjenice s plačilom 35 eur
do 30. 10. 2022. Doplačilo do polne cene martinovanja
plača Društvo upokojencev.
Želimo, da krst vina in martinovanje preživite v dobri družbi.

PREDSTAVITEV MIHELČIČEVEGA ARHIVA

»Iz preteklosti v sedanjost in prihodnost«
in »Restavriran načrt regulacije reke Save«
Mihelčičev arhiv bosta predstavila Alojzij Grebenc in dr. Viktor Grilc.
Vabljeni 26. 10. 2022 ob 18.00 v Erbergove paviljone v Dolu.
Alojzij Grebenc je ob tej priložnosti povedal: »Ko sem raziskoval zgodovino krajev in ljudi dolske doline,
so mi Mihelčičevi s posredovanjem tedanjega župana Primoža Zupančiča velikodušno ponudili arhivsko
gradivo pokojnega ravnatelja Franca Mihelčiča v pregled in uporabo. Še več, ko sem vprašal, če smem
še nekaj časa zadržati arhiv, da pogledam še tisto, česar nisem nujno rabil za natis knjige, so mi ga
velikodušno odstopili v trajno hrambo. 
Lepo vabljeni!
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Gasilci so pokazali svoje sposobnosti
Po dvoletnem premoru je
Gasilska zveza Dol - Dolsko
na prvi oktobrski dan
vendarle izpeljala gasilsko
tekmovanje prostovoljnih
gasilskih društev,
Memorjal Matevža Haceta
pionirjev, mladincev, članov
in veteranov.

kalov najboljšim, najmlajši so prejeli
tudi medalje. In kakšni so bili rezultati ekip naših prostovoljnih gasilskih
društev? Oglejte si jih v nadaljevanju:
Pionirji: 1. Senožeti, 2. in 3. Dol
Pionirke: 1. Senožeti
Mladinci:1. Vinje, 2. Beričevo - Brinje,
3. Dol
Mladinke: 1. Senožeti
Člani A: 1. Laze, 2. Klopce
Članice A: 1. Dol, 2. Senožeti
Člani B: 1. Dol, 2. Senožeti, 3. Dolsko
Starejši gasilci: 1. Dol, 2. Senožeti, 3.
Vinje, 4. Dolsko, 5. Laze
Starejše gasilke: 1. Senožeti

•Nina Keder

Foto: Nina Keder, GZ Dol - Dolsko

P

red in za šolo Janka Modra
na Vidmu je potekalo tekmovanje že od jutranjih ur.
Najprej so priložnost za dokazovanje dobili pionirji, pomerili so
se v treh vajah: vaji z vedrovko, štafeti
s prenosom vode in vaji razvrščanja.
Sledili so jim mladinci, ki so se pomerili v mokri vaji s hidrantom, vaji razvrščanja in teoretičnem testu. Člani
so se pomerili v taktični mokri vaji,
vaji razvrščanja in teoretičnemu testu,
ob koncu pa še starejši gasilci, ki so
se pomerili v vaji s hidrantom in vaji
raznoterosti. Vodja tekmovanja Marko
Nolimal je poskrbel za podelitev po-
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Pojdimo mal’ na koš metat

Člani Športnega društva
Zagorica smo prišli na
idejo, da bi malo za hec pa
tudi malo zares organizirali
košarkarski turnir 3 x 3.

K

er smo se tega lotevali prvič, nas
je skrbelo, če bo zadosti zanimanja. Pri takih stvareh namreč nikoli ne veš, če tisti: »Zagotovo
pridemo« dejansko tudi drži na sam dan
dogodka. Na turnir 3 x 3 smo se dobro
pripravili. Poskrbeli smo za vse potrebno
in še veliko več, da bi se imeli dobro ttko
tekmovalci kot njihovi navijači. Cel teden
smo precej s strahom spremljali vremensko napoved. Na dan turnirja smo preračunavali ure do napovedanega dežja. V
primeru slabega vremena nam je g.
Pečan dovolil uporabiti šolsko telovadnico, vendar smo si želeli turnir izpeljati na
prostem, na igrišču v Dolskem. Na koncu

se je zbralo 50 navdušenih košarkarjev,
ki so sestavili 6 članskih in 7 osnovnošolskih tekmovalnih ekip. Najboljši so prejeli zaslužene nagrade, vsi tekmovalci pa
so se lahko okrepčali z malico. Po turnirju smo prejeli veliko pohval, kar nas bo
prav gotovo motiviralo za pripravo še kakega športno-družabnega dogodka.
Citiram nekaj odzivov:
»Ola. Še enkrat hvala za tale dogodek.
Moj fante je doma še pol ure na koš metal, tok je bil navdušen. Hotdogi, palačinke...so sekal. Tazga vzdušja v Dolskem ne
pomnim. Pa veliko otrok je bilo. Bomba!
Rasturate Sam tko naprej.«
»... hvala tebi in ekipi za organizacijo pa
obuditev tega turnirčka, mi smo se mel
super, odlična zadeva za druženje pa mal
rekreacije ...«
Hvala prav vsakemu posamezniku, ki je
kakorkoli pripomogel k dobremu vzdušju v soboto, 24. 9. 2022 - na našem prvem turnirju trojk.

•Sonja Povirk, ŠD Zagorica
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Rezultati osnovnošolci:
1. TELEBAJSKI
(Ažbe Lunar, Marko Kovačevič,
Tevž Remec in Lovro Mehle)
2. BOBRČKI
(Filip Žunič, Aljoša Bor
Bavdek, Igor Pogačar Lazar in
Andrej Lah)
3. TSK JUB
(Urban Divjak, Izak Ojstrešek,
Maks Jerman in Val D. Hvala)
Rezultati člani:
1. ŠOLA VOŽNJE MEKINC
(Miha Remvec, Matej Čibej,
Trilen Jugovic in Uroš Mekinc)
2. OSREDKE MAVERICKS
(Jernej Rebolj, Erik Ramič,
Žan Petelinkar in Denis Divjak)
3. TILS
(Petra Lah, Simon Lah in Iztok
Vodnik)

kaj delajo naši otroci

Dolsko: sprejem
prvošolcev v šolsko
skupnost
Dolska podružnična osnovna šola šteje v tem
šolskem letu 125 učencev. V tednu otroka v
začetku oktobra so učenci od 2. do 5. razreda
z učiteljicami pripravili slovesno prireditev za
prvošolce, na katero so se pripravljali ves
september. Prvošolce so s pesmimi simbolično sprejeli v šolsko skupnost, v svojo
veliko družino. Na koncu so starejši obdarovali
najmlajše s sladkim presenečenjem. 
K.T.

Imamo učilnico na prostem
Ni veliko slovenskih šol, ki bi imele učilnico na prostem – pod streho. Na Osnovni šoli Janka Modra smo
jo pridobili z letošnjim šolskim letom in na veliko veselje otrok je že zaživela. V njo vstopamo iz šolske
knjižnice, omogoča pa nam pouk, interesne dejavnosti
in spontana druženja ob dobrih knjigah na prostem. S
tem bomo vsaj nekoliko omilili tudi prostorsko stisko, s
katero se vsakodnevno srečujemo. 
K.T.

Zbiralna akcija papirja

Vrtičkarski krožek
Letos so trte bogato obrodile in pri šolskem vrtičkarskem
krožku smo se odločili narediti vinski kis. Veliko učencev
je od doma prineslo grozdje. Nato smo ga pecljali,
jagode smo stisnili in jih skupaj s sokom shranili v pokrit
čeber. Zdaj komaj čakamo, da čez teden dni pogledamo,
kaj se bo zgodilo. Naučili smo se, da bo treba nastalo
tekočino še precediti in ji dodati vinski klobuk.
Razmišljali smo, kam neki bi shranili naš bodoči kis, da bi
bil na ustrezni temperaturi in bi v miru počival? Rešil nas
je skrben šolski hišnik Jože, ki je čeber shranil v toplo
kurilnico. 
• Vrtičkarji Osnovne šole Janka Modra
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foto: Katarina Turnšek, Nataša Polanec

V oktobru smo imeli na Osnovni šoli Janka Modra
ponovno zbiralno akcijo starega papirja. To je za našo
šolo pomemben dan, saj je ena tistih dejavnosti, na
katero se vedno dobro pripravimo in ki poveže učence,
njihove starše in učitelje. Zbrali smo neverjetnih
12,3 tone papirja. Ure in ure smo ga tehtali, metali v
velikanske zabojnike, zapisovali količine in na koncu
dobili zmagovalca. To je postal 9. D razred, njegova
predstavnica, Živa Valenčič pa je povedala: »Ko
smo izvedeli za rezultat, smo si zaploskali. Zelo smo
ponosni. Skupaj smo šli zbirat papir, ves razred se je
angažiral, prav vsak je nekaj prispeval. Hodili smo po
hišah s samokolnico, nekateri fantje so šli pogledat celo
na smetišče. To nas je še bolj povezalo.« Zahvaljujemo
se vsem krajanom, ki ste prispevali papir in s tem tudi
finančno podprli naš šolski sklad in učence.

• Katarina Turnšek, svetovalna služba

kaj delajo naši otroci

Ekipno prvenstvo osnovnih šol v atletskem pokalu
V torek, 20. 9. 2022, se
je na atletskem stadionu
Športnega parka Ljubljana
(ŽAK) odvilo ekipno
prvenstvo ljubljanskih
osnovnih šol v atletskem
pokalu. Naši učenci
in učenke so nastopili
izjemno uspešno, saj so v
konkurenci 26 šol osvojili
prvo mesto, učenke pa so
bile druge.

D

ampak le o uvrstitvah med najboljše
tri. Teh je bilo sedem, od tega dve
zmagi. Dosegla sta ju Igor Pogačar
Lazar (9. A) in Zala Ambrož (9. B) v
teku na 300 m oz. v skoku v daljino.
Drugo mesto sta si priborila Ažbe
Tičar (9. D) v teku na 1000 m in Nejc
Jaušovec (8. B) v metu vortexa. Nejc
je bil tudi član štafete 4 x 100 m, ki je
odlično opravila svoje delo in si pritekla prav tako drugo mesto. Člani štafete so bili še Jaka Sinković (9. C),
Bine Špruk (9. A) in Igor Pogačar
Lazar. Na »virtualne« stopničke sta se
s tretjim mestom povzpela še Enej
Mešić (8. A) v skoku v višino in Ula
Kuhar (9. D) v teku na 1000 m.

Prve oktobrske dni je postalo jasno,
da si je fantovski del ekipe zaslužil
nastop na državnem prvenstvu. To je
potekalo 6. 10. v Slovenj Gradcu. V
konkurenci najboljših slovenskih
ekip so naši učenci nastopili zelo dostojno, mnogi med njimi so izboljšali
rezultate s področnega tekmovanja.
Ekipno so osvojili 15. mesto. Za izjemno posamično uvrstitev je poskrbel
Ažbe Tičar, ki je v teku na 1000 m
zmagal. Med deset najboljših se je s
sedmim mestom uvrstil še Igor
Pogačar Lazar v teku na 300 m. Prav
tako sedma je bila štafeta 4 x 100 m, v
isti postavi kot na prvenstvu ljubljanskih šol.
•Aleš Lebar

osegli so tudi nekaj zelo dobrih posamičnih uvrstitev.
Ker je šlo tokrat uradno za
ekipno tekmovanje in razglasitve ter podelitve medalj najboljšim posameznikom ni bilo, žal ne
moremo pisati o osvojenih medaljah,
Udeleženci ekipnega državnega
prvenstva v atletiki v Slovenj Gradcu

Na ekipnem atletskem prvenstvu osnovnih šol so
naši učenci in učenke nastopili zelo uspešno.

Drugo mesto na agility prvenstvu

Taja Slovnik s svojim mešančkom Marleyjem
trenira agility približno tri leta, kakšno leto
manj pa se redno udeležujeta tekem po
Sloveniji in tujini. S svojimi rezultati sta
osvojila že kar nekaj medalj, uspešni pa sta
bili tudi zadnji dve tekmi - ko sta nedavno
tekmovala na slovenskem državnem agility
prvenstvu, na katerem so z ekipo dosegli 2.
mesto in si priborili naziv ekipnih državnih
prvakov v “small” kategoriji. Kmalu zatem
pa je v Zagrebu potekalo hrvaško državno
prvenstvo, na katerem sta prav tako dosegla
2. mesto, tokrat individualno. 
• T. S.
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kaj delajo naši otroci

Ob koncu počitnic živahno tudi pri sv. Marjeti
Dobro vemo, da je po dolgih, prostosti polnih poletnih dneh, včasih težko spet
pomisliti na šolo. Toda dva
meseca poletnih počitnic
hitro mineta in konec avgusta vsakemu osnovno- in
srednješolcu misli že malo
uidejo tudi tja. Toda otroci
in animatorji letošnjega oratorija v Dolu nismo dovolili, da bi nam misli prezgodaj uhajale v šolske klopi,
saj smo vsak, tudi pozno
avgustovski počitniški dan,
želeli izkoristiti do konca.

O

ratorij se je pri sv. Marjeti letos odvijal od 22. do 26. 8.
in kot vedno smo se imeli
vsi, ki smo pri njem sodelovali, enkratno. Starejši animatorji smo
se zelo razveselili pomoči mlajših animatorjev – juniorjev, ki so se nam v
velikem številu pridružili na novo.
Skupaj smo veliko lažje pripravljali in
izvajali aktivnosti za kar 81 otrok.
Pa naj za tiste, ki oratorija morda ne
poznate tako dobro, malo opišem, kako poteka oratorijski dan. Ker zdrav
duh biva v zdravem telesu, vsako jutro
program začnemo s telovadbo, nato
sledi dvig zastave, petje pesmi in oratorijske himne, ki je v letošnjem letu
nosila naslov Za Božjo slavo. Nato se
preselimo v župnijsko dvorano, kjer si
ogledamo dramsko igrico o življenju
svetnika, ki mu je tisto leto posvečen
oratorij. Letos je bil to sv. Ignacij

Lojolski, sprva pogumni vitez, nato pa
duhovnik in ustanovitelj redu jezuiti.
Sledi čas, ko se najprej skupaj z župnikom, nato pa še po skupinah, pogovarjamo o različnih vrednotah, vrlinah
in pomembnih temah, kot so neustrašnost, razločevanje med dobrim in slabim itd. Pred kosilom so na vrsti še
delavnice, kjer otroci izdelujejo zapestnice, gravirajo v les, barvajo keramične skodelice, uživajo v igranju nogometa in še bi lahko naštevala.
Oratorijski dan se zaključi z veliko
igro. Letos smo se igrali vse od skritega zaklada do iskanja pogrešanih animatorjev na Korantu, vodnih iger in
iger po otočkih. Vmes je seveda dovolj
časa tudi za prosto igro otrok. Da je
bil letošnji oratorij še posebej pester,
sta poskrbela naš sredin izlet na
Korant, kjer so imeli otroci še več prostora za brezskrbno igro, in četrtkov
obisk ponijev.
Za pomoč pri izvedbi letošnjega oratorija se animatorji in otroci lepo zahvaljujemo Ljubljanskim mlekarnam,
založbama Mladinska knjiga in Rokus
Klett, pekarni Rž, mesnici Mesko in
T-2. Posebej lepo se zahvaljujemo tudi
RC Korant, da smo lahko tam brezplačno preživeli en cel dan, gasilcem
PGD Beričevo-Brinje za klopi, gasilcem PGD Dol za žar, Tadeju
Oberstarju, da so nam dan popestrili
poniji, občini Dol, župniji sv. Marjeta
in staršem za donacije, podporo in
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spodbude. Prepričana sem, da nam je
vsem sodelujočim oratorij 2022 ostal v
lepem spominu in da ga bomo v naslednjem letu z največjim veseljem izvedli ponovno. Do takrat pa pridno
zavihajmo rokave, delajmo domače
naloge in se učimo, da nam bo čas do
naslednjih poletnih počitnic hitro minil. Da ne pozabim, pa za konec še vabilo: srečanja mladinske skupine bodo
še naprej potekala ob petkih od 20.00
dalje v mladinski sobi v župnišču.
Letos načrtujemo še kakšno aktivnost
več kot lani, tako da bo zanimivo. Vsi
mladi, ki zaključujete osnovno šolo ali
ste že dijaki oz. študentje, ste zelo lepo vabljeni, da se nam pridružite.

•Zala Žnidarič

Kaj delajo naši otroci

Naša pot v Kenijo

Že od majhnega zelo občudujem misijonarje, ljudi, ki celo
svoje življenje darujejo za druge. Predstavljajo mi zgled največje ljubezni, ki jo človek sploh lahko premore. Tako je že
vse od otroštva nekje globoko v meni tlela želja, da bi tudi jaz
nekoč vsaj poskusila biti misijonarka.

A

misel na to se mi je zdela zelo
oddaljena in skorajda neizvedljiva, saj sem mislila, da je misijonar lahko samo nekdo, ki
je posvečen in se za celo življenje preseli v oddaljeno deželo. Potem pa sem
nekega dne še v času gimnazije brskala po spletu in popolnoma nenačrtovano naletela na spletno stran pota.si.
Takrat sem prvič izvedela za program
Pota in se v trenutku odločila, da se
bom enkrat v prihodnosti zagotovo
prijavila. Gre za program mladinskega
misijonskega prostovoljstva, ki že 16 let
deluje pod okriljem Katoliške mladine.
Vsako poletje se mladi prostovoljci v
okviru Pota odpravijo na misijone v
različne države sveta: Madagaskar,
Indija, Ukrajina, Argentina idr., kjer
opravljajo različna prostovoljna dela,
spoznavajo nove ljudi, drugačno kulturo ter širijo veselje evangelija.
Lani sem se končno opogumila in se
prijavila. Morda se še spomnite prispevkov, ki sem jih za Pletenice pripravila na temo našega skorajšnjega odhoda na Madagaskar. Čeprav nam lani
z ekipo ni uspelo oditi na misijon, sem
se letos prijavila še enkrat. Tokrat sem
bila članica ekipe Kenija in … uspelo
nam je! En mesec smo preživeli v tej

zanimivi in zelo raznoliki afriški državi.
Del misijona pa ste bili tudi nekateri izmed vas, saj ste misijonsko delovanje
podprli z denarnim prispevkom na
zbiranjih, ki sta februarja in aprila potekali na župnijah v Dolskem in Dolu.
Najlepša hvala vam! Po nekaj mesecev
trajajočih pripravah je 9. julija končno
napočil čas našega odhoda. Z digitalnimi letalskimi kartami in kenijskimi vizami smo se odpravili na ljubljansko
letališče in naša pot se je začela. Ko
smo naslednji dan po 24-urnem potovanju prispeli v mesto Lodwar, na našo
končno destinacijo, se mi je vse skupaj
zdelo kot iz sanj: v zraku huda afriška
vročina, da smo se potili noč in dan,
po tleh mivka kot v puščavi, okoli mene veliko črnih otrok, ki vpijejo
»Muzungu, muzungu!« (kar pomeni
belec) in mi nasmejani mahajo, pri sv.
maši ples, bobni in močni afriški glasovi, ki pojejo na vse grlo … Komaj sem si
lahko zamišljala, da sem res tam, v
Afriki, na drugem koncu sveta.
Prvi teden našega bivanja v Lodwarju
smo preživeli s tamkajšnjimi mladimi –
zanje smo pripravili govore in aktivnosti na različne teme, med njimi so bili:
poklicanost, alkohol, droge in druge
pasti sodobne družbe, težave mladih v
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Sloveniji in Keniji itd., popoldne pa
smo se družili ob igranju odbojke, košarke in različnih drugih športnih aktivnostih. V naslednjih dveh tednih
smo obiskovali tri različne centre: center za otroke z ulice, center za gluhe
otroke in center za gibalno ovirane
otroke. Zanje smo pripravili različne
delavnice, plese in igre ter jim tako popestrili vsakdan. Zadnji teden pa smo
si za nagrado vzeli prosto in obiskali
nacionalni park Masai mara. Mesec v
Keniji je minil, kot da bi bili tam le kakšen teden, doživetij pa je bilo toliko,
da jih je težko vse shraniti v spomin.
Kar pa mi po tej misijonski izkušnji
najbolj ostaja, je zagotovo tisti najbolj
pristen stik z domačini, ki ga kot turistka ne bi mogla nikoli doživeti: vsi pogovori, tudi objemi, skupno delo,
vstop v njihov vsakdan, v njihovo preprosto življenje. To je bilo zares neprecenljivo.
Za vse, ki bi radi o našem delu, doživetjih, vtisih in spoznanjih v Keniji izvedeli še kaj več, bomo pripravili tudi
dve predstavitvi: v soboto, 12. 11., ob
20.00 v župnijski dvorani v Dolu in v
torek, 25. 10., ob 19.30 v Kmetskem domu v Beričevem. Letos se v misijone iz
naše občine nisem odpravila samo jaz,
na program Pota sta se prijavili še
Lucija Tomažič, ki je obiskala
Madagaskar, in Brigita Pintar, ki je odpotovala v Peru. Vse tri bomo pripravile tudi skupno predstavitev, ki bo potekala v sredo, 9. 11., ob 18.30 v domu
misijonarja dr. Janeza Janeža pri župnijski cerkvi v Dolskem. Na katerokoli
izmed predstavitev ste zelo lepo povabljeni!
•Zala Žnidarič

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 ostaja zaprt, ponovno odprtje je
predvideno v novembru 2022 na novi
lokaciji Dol 18, Rajhova domačija.
Več informacij na strani 6.
Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek:
8.00–18.00, sobota: zaprto
Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si
(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005
Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47
Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35
Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si
(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006
Oddelek v župnišču:
030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:
040 886 628
Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036
Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235
Župnija sv. Marjete
Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96
Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si
(01) 564 72 58
Karitas
(01) 56 39 096

Družinska medicina
dr. Anja Černe
www.medicina-cerne.si
068 696 622
ponedeljek,
sreda, četrtek: 7.30–13.30
torek: 13.30–20.30
petek: 7.30–13.00
Hišni obiski in administracija ob
ponedeljkih 16.00–18.00
oz. po dogovoru.
info@medicina-cerne.si
Ordinacija splošne medicine,
Valerija Rus, dr. med.
(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00
torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00
Telefon je odprt ves delovni čas,
razen zadnjo uro.
valerija.rus@siol.net
Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra
031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra
031 652 196
Zobozdravstvena ambulanta
Vesna Fužir Urbančič
(01) 56 39 715;
ponedeljek, torek: 13.00–19.00
sreda–petek: 7.00–13.00
Zobozdravstvena ambulanta
Špela Potočnik
(01) 56 38 023,
031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30
sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00
Pomoč na domu, Deos, d. o. o.
080 27 37 (8.00–15.00)
Kontaktna oseba: Lidija Jaksetič
040 204 530
Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
ponedeljek–petek: 7.30–19.30
sobota: 7.30–12.30
Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00
LAS Srce Slovenije
www.las-srceslovenije.si
(01) 89 62 713
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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.
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
Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962
Gregor Pirc, predsednik

Razno

Zahvala

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

ZAHVALA
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

Črna kronika
• Poskus goljufije.
• Tatvina registrskih tablic.
• Dogodek, v katerem je voznik
zapeljal v udarno jamo na vozišču.

V enem od septembrskih dni sem
se že proti večeru odpravljala iz
trgovine v Dolskem. K meni je
pristopila prijazna mlada punca s
kolesom in mi ponudila pomoč,
da mi nese vrečke do doma. Res
težje hodim, pri hoji si pomagam
tudi s palico, ona pa jih je naložila
na kolo in jih peljala. Zelo me je
razveselila in presenetila, kako zelo
lepo je vzgojena, malo sva na poti
tudi poklepetali in izvedela sem, da
je Katja iz Beričevega. Zaradi njene
lepe geste sem bila zelo vesela,
zato bi se ji rada še javno zahvalila
in si želim, da bi bilo še več tako
lepo vzgojenih mladih ljudi, ki nam
starejšim polepšajo dan. 
Fani

Zahvala

6. 10. 2022 sem na sprehodu ob vodi
naletela na pastirsko ograjo, v kateri je
bil električni tok in sem padla na tla.
Do pomoči gasilcev in policistov, ki
so me našli, nisem mogla vstati. Hvala
vsem, ki so mi pomagali.

Antonija Gospeti iz Dolskega

za obdobje od 8. septembra do 2. oktobra 2022
Kriminaliteta
Prometne nesreče
Ostalo

• Prometna nesreča z materialno škodo, ki znaša okoli 4.000 EUR,
po zbranih obvestilih sledi ustrezen ukrep.
• Tatvina delov delovnega stroja, škoda znaša okoli 1500 evrov.

• Prometna nesreča
z lažjimi poškodbami.
• Vlom v hišo, nastalo je
za okoli 1000 evrov škode.

• Poškodovanje
betonske ograje, škoda
znaša okoli 1000 evrov.

Dol

Dolsko

Laze

• Prometni nesreči z materialno škodo.
• Kaznivo dejanje zatajitve, pri čemer je
neznanec na bankomatu vzel denar, ki ga je
tam pozabil oškodovanec.
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• Rop in poškodovanje tuje
stvari, nastala je škoda v
višini okoli 500 evrov.

Vir fotografije: www.piso.si

Beričevo

Videm

Podgora

Po poteh okoli občine

V soboto, 8. oktobra 2022, je bil v naši občini
pohodniški dan. Že zgodaj zjutraj smo se zbrali
v Dolskem pri gostilni Žerjavica, kjer so bile
organizirane prijave. Zlatka Tičar iz Turističnega
društva Dolsko nam je pripravila odlično pecivo
za uvod v dolg dan.

K

Foto: Gregor Ilovar, Jernej Rebolj, Brane Povirk, Rok Škulj, Vesna Rebolj

ar 28 nas je krenilo proti Lazam in proti prvemu
vzponu na naše južne 'vršace'. Ko smo prispeli na vrh
grebena, se je počasi pričelo jasniti, pa ne samo zaradi
dneva, tudi zaradi jurčkov, ki so nas 'napadali' izza
zasede. Po prečenju najvišje točke prvega dela pohoda, smo se
ustavili pri kamnu Za kazen, nato pa pot nadaljevali proti
Senožetim. Kmalu bi krenili s časovnih okvirjev, saj se je kar
nekaj pohodnikov zapletlo v gobarjenje. K sreči je jurčkov
zmanjkalo, tako da smo vsi pravočasno prispeli v Senožeti, kjer
so nas predstavniki Turističnega društva Senožeti pogostili.
Tako okrepljeni smo pošteno zahodili v breg pod Sv.
Miklavžem. Tu se je naredila tudi malo večja selekcija. Franci
Jaklič je na Miklavžu počakal preostalo ekipo, najbolj pogumni
in s pravo pohodniško kondicijo pa smo se odpravili proti
Ciclju. Na razgledni točki nad ferato smo lahko samo opazovali
meglo nad dolino in pomahali gobarjem na Jančah. Po
prečenju Ciclja in Murovice smo se ustavili na Sv. Trojici na
zasluženi malici, potem pa kmalu pot nadaljevali naprej proti
Oklu. Ko smo pohodniki, s ciljem prehoditi celotno pot, ravno
odšli, so se k okrepčilu podali pohodniki s 'polovičke'.

Okrepčevalnica v Senožetih

dolge 14 km. V Dolskem se je zbralo 35 pohodnikov, malce so
prevladovali najmlajši pohodniki. Preko Vegove poti so se
odpravili proti Sv. Trojici, kjer so se otroci posladkali z vročo
čokolado, kakavom, nekateri pa so si privoščili celo sladoled.
Kako so na svoj račun prišli malo starejši, pa nimamo
informacije. Na Oklu je pohodnike pričakalo tudi sonce, ki je
še okrepilo njihovo dobro voljo. Pri Jernačevem Tonetu na
Brdu so se celo srečali s konji, jih lahko pobožali in pot do
Dolskega je minila hitro in v dobrem vzdušju. Na cilju so se
pohodniki okrepčali z ričetom, nekateri pa so raje izbrali
okusne domače hrenovke.
S pecivom smo bili pa tako ali tako vsi zadovoljni.

16 pohodnikov nas je prehodilo celotno pot okoli občine.
Priznali smo si, da se zadnji del res malce vleče, a je bilo veselje
na cilju zato toliko bolj veselo, saj prehoditi 47 km le ni mačji
kašelj. V Žerjavici smo se okrepčali z odlično pripravljenim
ričetom, podoživeli trenutke na trasi in se dobrovoljni odpravili
k zasluženemu počitku. Medtem so nam poročali še s trase,

Ob Kamniški bistrici

Kako že pravijo: »Kogar ni bilo, bo
pa drugo leto!« Zahvaljujemo se
Občini Dol pri Ljubljani za pomoč
pri organizaciji. Zahvala gre tudi
organizatorjem Športnemu društvu
Zagorica pri Dolskem, Turističnemu
društvo Dolsko, Turističnemu
društvo Senožeti, neumornemu
Klemenu iz KUD Jurija
Fleischmanna, Tomažu Lunarju, ki je
vodil pohodnike na družinski trasi
ter vsem, ki ste nam pomagali in
sodelovali pri izvedbi. Vtise in
fotografije si lahko ogledate na FB
profilu: www.facebook.com/pot.
okoli.obcine.dol. 
•Jernej Rebolj
Zapornica čez kanal Pšate v Beričevem

Okrepčilo na Cicilju
Pogled na plažo na Savi v Brinju

