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napOveD DOgODkOv

koledar dogodkov
19. 1.

4. 2.

16. 2.

10. 3.

Ruanda in Burundi, potopisno  
predavanje Taste travel III Jane Lampe

prek Zoom povezave,  
ki bo objavljena na FB-strani kUD-a Jurija Flaischmanna

 Slovenski kulturni praznik, občinska proslava
kulturni dom Dolsko

Koreja in Tajvan, potopisno predavanje 
Taste travel IV Zorana Furmana

prek Zoom povezave, ki bo objavljena 
na FB strani kUD Jurija Flaischmanna

Aleš Žnidaršič, fotografska razstava koncertne fotografije
erbergovi paviljoni

18.00

18.00

18.00

18.00

Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani objavlja razpis za vpis 
predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2022/23 za vpis s 1. 
9. 2022. Izpolnjeno vlogo Vloga za vpis otroka v vrtec, ki jo dobite na 
upravi vrtca ali na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in vrtca http://
www.vrtec-osjmdol.si/obrazci/vloga-za-vpis/ , oddajte osebno v tajništvu, 
po pošti ali pošljite na vrtec.dol@guest.arnes.si, najpozneje do 31. marca 
2022. Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika 
o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.24/2012, z dne 30.3.2012) 
in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok 
v vrtec (Uradni list RS, št.92/2013, z dne 8. 11. 2013) v občini Dol pri 
Ljubljani. Starši bodo o sprejemu otroka obveščeni najpozneje do 31. 
maja 2022.
Pomembno: Vse vloge, ki ste jih starši že oddali med letom za 
sprejem s 1. 9. 2022, bodo enakopravno obravnavane in jih ni 
treba ponovno vlagati. Gregor Pečan, ravnatelj 
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Pletenice so informativno glasilo 
Občine Dol pri Ljubljani. Izhaja 

enkrat mesečno in ga brezplačno 
prejme vsako gospodinjstvo v občini. 

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

1. februar 2022.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Saša Erjavec Kobe

Uredniški odbor
Katja Kralj

Aleksandra Resman
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico do 
redakcijskega urejanja in krajšanja 

besedil, ki so predolga ali vsebujejo 
neprimerno in žaljivo vsebino. 

Pisma bralcev, ki so dolga več kot 
1.500 znakov (s presledki), zaradi 

omejenega prostora ne bodo 
nujno objavljena v celoti, ampak si 
pridržujemo pravico do krajšanja. 
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
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Razpis za vpis predšolskih otrok 
v vrtec pri OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani
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iZ žUpanOve pisaRne

Za nami je praznični konec leta, tudi tokrat v 
luči protivirusnih ukrepov, omejitev druženj in 
okrnjenih številnih dogodkov. Kljub vsemu 
vam je skupaj s sodelavci uspelo organizirati 
nekaj dogodkov.

Kot pretekla leta smo praznični december za-
čeli s prižigom prve lučke na adventnem venč-
ku, ki ga je prižgala naša častna občanka 
Antonija Jemec ob svojem 90. jubileju, istoča-
sno pa smo prižgali tudi praznično okrasitev 
središča Dola. Poleg tega je potekalo kar nekaj 
koncertov in drugih prireditev. Izvedba teh do-
godkov je zahtevala precej prilagoditev, kljub 
temu pa sem vesel, da so bili množično obiska-
ni, program je bil prilagojen za vse. Škoda le, 
da jih zaradi omejitev ni moglo obiskati več 
obiskovalcev, saj so bile dvorane lahko le 
50-odstotno zasedene.

December je bil tudi za občinsko upravo zelo 
deloven, v pripravi je bil zadnji proračun v 
vašem mandatnem obdobju. Kot vsako leto je 
očitek opozicijskih svetnikov, da je proračun 
zastavljen preveč optimistično. Kako 
odgovarjate na to?

Za nami je sprejetje proračuna za leto 2022 v 
prvem branju, ki je precej optimistično zasno-
van, načrtujemo investicije v višini 3.500.000 
evrov. Občina je septembra lani uspešno za-

ključila dolgoletni spor z družbo Energoplan 
in dosegla poravnavo glede neplačanih naje-
mnin za vrtec v Dolu. Z najemom ugodnega 
posojila v višini 3.150.000 pri SKB banki z 0,30 
% fiksno obrestno mero smo poplačali dolg za 
izgradnjo vrtca na Vidmu. Osnovna vrednost 
vrtca po najemni pogodbi je znašala 
6.497.638,50 evra. Zaradi neplačevanje 53 naje-
mnin v preteklem mandatu pa je občinska ob-
veznost zaradi stroškov zamudnih obresti 
(471.966,90 evra) in preostalih odvetniških stro-
škov narasla na kar 6.945.160,98 evra. Zamudne 
obresti so se z odlašanjem rešitve povečevale iz 
dneva v dan. Po večmesečnih pogajanjih in 
kljub velikim predhodnim zapletom in prene-
katerim napačnim odločitvam v preteklosti se 
nam je končno uspelo pogodili, da bo občina 
za vrtec na koncu skupaj s preostalimi deli ure-
ditve parkirišča in opreme plačala 5.763.000 
evrov. To je kar 1.182.000 evrov manj, kot je ta 
obveznost znašala pred začetkom pogajanj. Pri 
tem je treba še upoštevati, da so nam ves čas 
pogajanj grozile sodne izvršbe v višini skoraj 
2.000.000 evrov za neplačane najemnine in za-
mudne obrsti, ki bi jih občina v primeru vztra-
janja pri sodnem sporu za ničnost pogodbe 
morala plačati. Če pa bi občina bila v sodnem 
sporu vseeno uspešna, kljub minimalnim mo-
žnostim, in bi bila najemna pogodba spoznana 

Za županom Željkom Savičem je tretje leto županovanja, ki zaradi epidemije 
postaja vsako leto zahtevnejše in odgovornejše. Po vstopu v novo leto smo 
se z njim pogovarjali o dokončanih projektih in prihodnjih investicijah, ki bodo 
obogatile naše življenje v občini Dol pri Ljubljani.

Novoletni 
intervju z 
županom 
Željkom 
Savičem
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za nično, bi nasprotna stran uveljavljala zahtev-
ke za nastalo škodo v višini 9.000.000 evrov. 
Občina je za dokončanje tega spora dne 23. 8. 
2021 pri SKB banki najela posojilo v višini 
3.150.000 evrov za obdobje 15 let, po obrestni 
meri 0,30 %, ki po predloženem informativ-
nem amortizacijskem načrtu SKB banke z dne 
7. 9. 2021 v absolutnem znesku znaša 72.307 
evrov. S to poravnavo se je realno odprla mo-
žnost reševanja vrtčevske in šolske problemati-
ke v naslednjih letih. Letos načrtujemo prvo fa-
zo s pridobivanjem dokumentacije za izgra-
dnjo treh oddelkov vrtca in treh oddelkov šole 
pri Podružnični šoli Dolsko.

V minulem letu se je v naših krajih veliko 
gradilo – ceste, pločnike, novo krožišče na 
Vidmu. Na kaj ste najbolj ponosni?

Ponosni smo predvsem na skupne projekte z 
DRSI, ki so se izvedeli na območju cele občine, 
najprej na območju treh ločenih naselij 
Senožeti, kjer so Senožečani končno dobili svo-
jo varno pešpot. Pri tem je Občina Dol sofinan-
cirala stroške projekta bodoče kanalizacije za 

Senožeti, ki je v projektu ureditve pločnika vse-
boval propuste skozi Zasavsko cesto. V nadalje-
vanju smo sodelovali tudi pri izgradnji pločnika 
od Mercatorja v Dolskem do rondoja, najbolj ve-
seli pa smo končne ureditve križišča na Vidmu, 
kjer so prebivalci Dola in Vidma pridobili nov 
rondo z novo urejenimi uvozi. Pomembna je tu-
di izgradnja mostu v vasi Kamnica, kjer smo 
zmanjšali stopnjo poplavne ogroženosti za 30 
stanovanjskih hiš. Obnovili smo ceste v zgornjih 
Lazah in Vinjah. Odprli pa smo tudi tri nove 
učilnice v osnovni šoli na Vidmu.

Kje in kaj pa se bo gradilo letos? Omenili ste, da 
se v začetku leta sprejema tudi novi proračun. 
Katere večje projekte vključuje?

V načrtu je rekonstrukcija ceste in gradnja 
kanalizacije na Vidmu v vrednosti približno 
1.800.000 evrov, zamenjava starega vodovoda 
in izgradnja pločnika v Dolskem od rondoja 
do poslovne cone Dolsko v višini 1.000.000 
evrov, sanacija usada na Vrhu pri Dolskem v vi-
šini 500.000 evrov, razširitev vodovodnega 
omrežja v Podgori in Vinjah v višini 200.000 
evrov, gradnja pločnika v Senožetih in 
Beričevem v višini 400.000 evrov, selitev in ure-
ditev prostorov za občinsko upravo, knjižnico 
in splošno ambulanto v višini 500.000 evrov, 
priprava dokumentacije za izgradnjo novih od-
delkov vrtca in šole v Dolskem in izgradnja od-
stavnega pasu in pločnika ter sanacija ceste v 
naselju Laze.

Krožišče 
Videm

Pločnik v Dolskem 
od Mercatorja do 

krožišča

Magistralna cesta v Senožetih
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Načrtovana je bila izgradnja vaškega jedra v 
Dolu, kako kaže s tem?

Pri zagotavljanju optimalnega prostora za ure-
ditev vaškega jedra je v preteklem letu prišlo do 
manjšega zapleta pri prodaji in menjavi zemljišč, 
kar je celoten postopek zainteresiranih, to so 
Kmetijska zadruga Domžale, Mercator, Občina 
Dol in Jub, malo zamaknilo. Ob koncu leta nam 
je končno uspelo znotraj vseh zainteresiranih 
ugotoviti, kje bi želeli v prihodnosti razvijati svo-
jo dejavnost. Temu primerno je nastala nova 
umestitev objektov, ki bo potekala v najmanj 
dveh fazah na način, da vse dejavnosti tečejo na-
prej, prostori, ki bodo sproščeni, pa omogočajo 
nemoteno gradnjo novih objektov. Želimo si, da 
bi bil februarja pripravljen predlog za občinski 
podrobni prostorski načrt. Projekt je zasnovan 
tako, da so nad enim ali dvema objektoma pred-
videna tudi varovana stanovanja.

Ena bolj pričakovanih gradenj je izgradnja 
pločnika in kanalizacije na Vidmu. Kdaj se bo 
začela izgradnja in koliko časa predvidevate 
zaprtje ceste?

Zaprtje ceste je predvideno za pol leta. 
Računamo, da se bodo dela začela na začetku 
pomladi in se končala nekje do jeseni. Zapora 
bo premična.

Na občinskih sejah se pogosto izpostavlja 
problematika prometa po vaških cestah – tako 
osebnega kot tovornega. Kako se spoprijemate s 
tem izzivom?

Občina je v ta namen vzpostavila komisijo, ki 
je opravila pregled cest in za vso prometno si-
gnalizacijo izdala nove odločbe. Zaključili so 
pregled in novo umestitev znakov na območjih 
Beričevo, Brinje, Videm in Zaboršt, letos pa bo-
do nadaljevali še na območju celotne občine. Z 
novim omejevanjem, predvsem prometa s težki-
mi tovornimi vozili, želimo bistveno prispevati k 

razbremenitvi cestne infrastrukture in zmanjšati 
stopnjo ogroženosti na šolskih poteh. 

Prav tako je na občinskih sejah pogosto 
izpostavljen problem višje ležečih predelov 
občine, neprevoznost in nevarnost nekaterih 
odsekov cest in problematika plazov. Kaj ste 
storili in še boste na tem področju?

V proračunu smo predvideli sanacijo prvega 
in največjega plazu Na Vrhu pri Dolskem, za ka-
terega smo se prijavili tudi na razpis za sofinan-
ciranje na Ministrstvu za okolje in prostor. Če 
bomo na razpisu uspešni, bomo hkrati izvedli 
tudi sanacijo malo manjšega usada v neposre-
dni bližini. 

Idejna 
zasnova 
projekta 
vaškega 
jedra v Dolu

Cesta v zgornjih Lazah
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Kako pa je bila naša občina uspešna na 
področju črpanja evropskih sredstev? 

Dejansko smo imeli med mojim županova-
njem to smolo, da smo prevzeli mandat ob kon-
cu razvojnega obdobja za leta 2014-2020, tako da 
smo se lahko prijavili le na razpise na skladih, 
kjer so bila naknadno namenjena dodatna sred-
stva. V naslednjem programskem obdobju 2021-
2027 pa pripravljamo strategijo na področju tu-
rizma in se intenzivno vključujemo pri pripravah 
za izdelavo novih strategij in dokumentacij na 
področju kmetijstva, gospodarstva in turizma, 
kjer bomo na podlagi načrtov razvojnih projek-
tov aktivno iskali možnosti črpanja državnih in 
evropskih sredstev. Prav tako pripravljamo stra-
tegije na področju šolstva, protipoplavne zaščite, 
trajnostne oskrbe starejših in infrastrukture.

Je kaj novega na področju gradnje doma za 
starejše občane ali dnevnega centra za starejše 
občane? 

Po predvidenih projektih na lokaciji Kamnica 
bi nas gradnja doma za starejše občane predvi-
doma stala približno 12.000.000 do 16.000.000 
evrov. V preteklih dveh letih smo imeli tudi obi-
ske treh potencialnih investitorjev, ki jim je bila 
lokacija zelo všeč, težave pa so vsi videli v odda-
ljenosti od središča naselja, na podlagi katerega 
novi razpisi prinesejo določeno število točk, kar 

bi se pri nas odrazilo negativno, predvsem zara-
di slabega vključevanja in medgeneracijskega so-
delovanja starostnikov s preostalimi prebivalci. 
Za pridobitev koncesije je namreč potrebna tudi 
pridobitev točk, ki obravnavajo umeščenost 
objekta s poudarkom na medgeneracijskem so-
delovanju in socialni bližini preostalih inštitucij. 
Se pa v bližnji prihodnosti načrtuje v sklopu ure-
ditve gospodarskega poslopja na Rajhovi doma-
čiji v Dolu izgradnja dnevnega centra za starejše 
občane. 

Veliko pohval občanov je deležen projekt 
Prostofer. Kako ga vi ocenjujete?

Odziv uporabnikov me je pozitivno presenetil. 
Sledimo politiki primerljivih občin po Sloveniji, 
ki s takim načinom omogočajo ranljivim skupi-
nam in starejšim večjo dostopnost do osnovnih 
socialnih in zdravstvenih storitev. Glede na pove-
čan obseg prevozov si želimo, da bi se nam javi-
lo še najmanj pet prostovoljcev, ki bi razbremeni-
li obstoječe. 

Kako pa je trenutno s kadrovsko zasedenostjo na 
Občini Dol? Pred časom ste iskali gradbenika, 
kar je trenutno zelo iskan kader. Ste ga našli? 

Letos glede na število investicij in na višino 
sredstev in projektov pričakujemo veliko obre-
menitev na področju investicij in gradnje, zato 
smo imeli razpis za strokovnega sodelavca na 
področju gradbeništva, ki bi pospešil dinamiko 
izvajanja gradbenih projektov in investicij. 
Postopki razpisa so v zaključni fazi in menimo, 
da bo uspešno zaključen. 

Že več mesecev je zaprta knjižnica. Kdaj 
načrtujete selitev knjižnice v prostore, kjer je zdaj 
Občina in Občino na Rajhovo domačijo?

Knjižnica je zaprta pol leta, v tem času smo 
uredili dodatno postajališče Potujoče knjižnice, 
ki se zdaj vsak ponedeljek ustavlja tudi na 
Vidmu pri osnovni šoli. Ponovna vzpostavitev 
knjižnice se pričakuje do konca poletja. V tem 
času pa imajo, glede na to, da smo del Mestne 
knjižnice Ljubljana, vsi člani možnost izposoje 
knjig na vseh drugih enotah Mestne knjižnice 
Ljubljane, razmišljamo pa tudi o vzpostavitvi 
knjigomata za ta čas. Gre za podoben način kot 
paketomat, kjer bi uporabniki lahko naročene 
knjige prevzemali 24 ur na različnih krajih po 
občini. 

Tudi v preteklem letu so prireditve in dogodki 
zaradi pandemije potekali v okrnjeni obliki. Kaj 
imate v načrtu za letos? 

Kljub zelo negotovim časom se je odvilo nekaj 
uspešno izvedenih prireditev, kot je bila na pri-
mer ta ob 200-letnici obiska Cesarja Franca I. in 
250-letnici rojstva Jožefa Kalasanca Erberga, pra-
znovanje 30. obletnice osamosvojitve naše drža-Most v Kamnici

V osnovni šoli na Vidmu so 
pridobili tri nove učilnice.
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ve ter nedavna kulturna prireditev Ta veseli dan, 
praznik kulture. Ves čas se je tudi redno izvajal 
program JSKD v paviljonih v Dolu. Za letos bo-
mo poskušali glede na izkušnje iz preteklega le-
ta izvesti vse načrtovane prireditve v skladu z 
vsaj do 50-odstotno udeležbo obiskovalcev. 
Želeli pa bi si več prireditev na področju turiz-
ma, in sicer z vzpostavitvijo tržnice, odprte kuhi-
nje in tradicionalnih prireditev, kot so bili 
Pozdrav jeseni, ter obogatitev decembrskega 
programa z novoletno tržnico in dobrodelnimi 
bazarji in koncerti na prostem. 

Prireditev Cesar v Dolu je bila zelo odmevna, 
izšel je tudi zbornik o dogodku. Kje ga je še 
mogoče dobiti?

Zbornik je bil zelo lepo sprejet, tako da smo že 
decembra naročili ponatis novega. Kdor ga želi 
dobiti, ga lahko prevzame v glavni pisarni 
Občine.

Izboljšalo se je tudi obveščanje občanov. Občina 
ima sodobno urejeno spletno stran, Facebook 
stran z več kot 2.300 sledilci, občinski Youtube 
kanal in ne nazadnje tudi občinsko glasilo 
Pletenice s povečanim obsegom strani. 

Od prenove glasila imamo praktično enkrat 
več strani kot prej. Nova spletna stran omogoča 
tudi umestitev drugih medijev in letos smo glede 
na omejitvene ukrepe veliko dogodkov tudi sne-
mali, kar omogoča tudi spremljanje in poznejši 
ogled dogodkov na spletni strani in Facebook 
strani. Poleg posnetkov smo naredili tudi video 
portrete nagrajencev in dobitnikov občinskih 
priznanj, kar se nam zdi zelo pomembno zaradi 
vzpostavitve trajnega arhiva, to pa je nekaj, kar 
bomo izvajali tudi v prihodnje. V ta namen se bo 
ustanovila komisija za ohranjanje naravne in kul-
turne dediščine kraja, ki bo v prihodnosti zbira-
la, pregledovala, hranila in ovrednotila dela in 
dosežke posameznikov in društev, ki so pripo-
mogli k večji prepoznavnosti naših krajev. 

Našteli ste kar nekaj projektov, ki bodo po vsej 
verjetnosti izvedeni letos, a začutiti je tudi vizijo 

za prihodnost naše občine, ki pa je ni mogoče 
izvesti v samo letu dni. To pomeni, da boste 
kandidirali tudi na naslednjih lokalnih volitvah?

K trenutnemu vodenju občine sem pristopil 
zelo resno, želel sem urediti določene stvari, ki 
so bremenile občino v preteklih letih, imam pa 
še vedno izziv ustvarjati pogoje za boljše življe-
nje nas vseh. Na tem mestu se moram zahvaliti 
vsem sodelavcem na občini in svetnikom, ki me 
podpirajo pri teh namerah. Zavedam se, da pri-
haja novo programsko obdobje za črpanje držav-
nih in evropskih sredstev, kjer bo možno skozi 
dodana, ne le lastna sredstva, pridobiti korist za 
občino in občane. Želim si, da v novem pro-
gramskem obdobju z novimi projekti uresniči-
mo priložnost za večji razvoj občine, predvsem 
na področju socialnega, gospodarskega, kultur-
nega, kmetijskega in turističnega razvoja.

Kaj pa državnozborske volitve, vas te zanimajo? 
Ste dobili povabilo k stranki, v kateri naj bi bili 
združeni župani?

Večkrat sem bil povabljen k sodelovanju z dru-
gimi strankami, tudi zadnji stranki, ki jo organizi-
rajo v krogu županov. Že zdaj s preostalimi župa-
ni in strankami zelo dobro sodelujem, predvsem 
z župani sosednjih občin, ampak glede na moje 
dosedanje izkušnje in stališča si želim ostati še 
vedno razbremenjen vpliva politike strank v ko-
rist potrebam in korist lokalnega razvoja, kjer pa 
je pomembno povezovanje in sodelovanje vseh 
krajanov, ne glede na njihovo politično opredeli-
tev. 

Epidemija novega koronavirusa se še kar ni 
zaključila in je zaznamovala tudi našo občino. 
Imamo dobro organizirano brezplačno testiranje 
v kletnih prostorih občine. To ostaja še naprej?

Sodelovanje z vsemi, ki skrbijo za zdravstveno 
oskrbo, je na zelo visoki ravni, Občina jim je ve-
dno prišla naproti in jim zagotovila vse, kar so 
potrebovali, vključno s prostori, da bi le zmanjša-
li prenos okužb. Testirna in cepilna mesta ostaja-
jo enaka, dokler se ne bo visoka stopnja pande-
mije umirila.  •Nina Keder

Prireditev 
Cesar v Dolu
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Na glasovanje je bilo uvrščenih devet predlogov 
iz VO Beričevo - Brinje, VO Dolsko in VO 
Klopce, ki so bili skladni z merili 
participativnega proračuna. Glasovanja se je 

udeležilo 142 občanov, prebivalcev območij vaških 
odborov Beričevo - Brinje, Dolsko in Klopce, ki so 
izbrali pet projektov. Iz končnega izida je bilo izločenih 
skupaj 11 neveljavnih glasovnic (3 VO Beričevo – Brinje, 

5 VO Dolsko in 3 VO Klopce). Iz VO Beričevo - Brinje je 
prispelo 44 % glasovnic (od tega tri neveljavne), iz VO 
Dolsko 29 % glasovnic (od tega pet neveljavnih) in 27 % 
iz VO Klopce (od tega tri neveljavne). 
Na območjih VO Laze, VO Dol in VO Senožeti je bilo že 
avtomatsko uvrščenih v izvedbo šest projektov, saj za 
območje omenjenih vaških odborov ni bilo uvrščenega 
tolikšnega števila predlogov, da bi bilo glasovanje 
potrebno oziroma smiselno. Skupaj bo Občina Dol pri 
Ljubljani v letu 2022 tako izvedla 11 novih projektov iz 
participativnega proračuna Po izboru občanov!  
Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski 
proračun za leto 2022, so predstavljeni v nadaljevanju in 
so rezultat glasovanja ter razpoložljivih sredstev za 
posamezno območje VO.

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o 
projektnih predlogih za participativni proračun 
Občine Dol pri Ljubljani je v ponedeljek, 20. 
12. 2021, ugotovila izid glasovanja. 

Občina Dol pri Ljubljani bo v letu 2022 
izvedla 11 novih projektov iz participativnega 

proračuna Po izboru občanov!

VašKI oDbor

Beričevo -Brinje

Beričevo -Brinje

Beričevo  -Brinje

Beričevo -Brinje

Dolsko

Dolsko

Dolsko

Klopce

Klopce

Dol

Dol

Dol

Senožeti

Senožeti

Laze

VreDNoSt ProjeKta (eUr)

10.000 EUR

4.000 EUR

9.000 EUR

3.000 EUR

2.000 EUR

6.786 EUR

13.740 EUR

19.979 EUR

20.000 EUR

4.800 EUR

5.400 EUR

4.200 EUR

6.000 EUR

12.000 EUR

7.700 EUR

NaZIV PreDLoGa

Ozvočenje in luči za Kmetski dom

Povezava pokopališča in mrliške vežice v Beričevem

Hitrostne ovire v Beričevem

Merilnik hitrosti prometa

Gibanje za zrela leta

Ograda platoja pri cerkvi v Vinjah

Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo

Prenova otroškega igrišča Križevska vas

Ureditev ceste - odcep Klopce

Nova drevesa na vročih točkah občine

Koši in košarka za vse generacije

Na Dolu nas druži tek na smučeh

Povečanje otroškega igrišča v Senožetih

Dokončanje projekta iz leta 2021 -večnamenska lopa

Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo

8
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Iz VO Beričevo - Brinje se je 
glasovanja o projektnih predlogih 
udeležilo 62 občanov. 59 glasovnic je 
bilo veljavnih, tri neveljavne pa so 
bile izločene. 
Komisija ugotavlja, da sta izglasovana 
projekta, ki sta umeščena v občinski 
proračun za leto 2022 za območje 
VO Beričevo - Brinje:
- Hitrostne ovire v Beričevem, 
- Ozvočenje in luči za Kmetski dom.
Skupna vrednost umeščenih 
projektnih predlogov je 19.000 EUR.

Iz VO Dolsko se je glasovanja o 
projektnih predlogih udeležilo 41 
občanov. 36 glasovnic je bilo 
veljavnih, pet neveljavnih pa je bilo 
izločenih. 
Komisija ugotavlja, da sta izglasovana 
projekta, ki sta umeščena v občinski 
proračun za leto 2022 za območje 
VO Dolsko:
- Ureditev potke in platojev za igrala 
v Vinjah pod cerkvijo,
- Gibanje za zrela leta.
Skupna vrednost obeh umeščenih 
projektnih predlogov je 15.740 EUR.

Iz VO Klopce se je glasovanja o 
projektnih predlogih udeležilo 39 
občanov. 36 glasovnic je bilo 
veljavnih, tri neveljavne pa so bile 
izločene. 

Komisija ugotavlja, da je izglasovan 
projekt, ki je umeščen v občinski 
proračun za leto 2022 za območje VO 
Klopce:
- Prenova otroškega igrišča Križevska 
vas.
Vrednost umeščenega projektnega 
predloga je 19.979 EUR.
Projekti iz območja VO Laze 
(Ureditev povezovalne pešpoti na 
železniško postajo), VO Senožeti 
(Povečanje otroškega igrišča v 
Senožetih in Dokončanje projekta iz 

leta 2021 - večnamenska lopa) in VO 
Dol (Nova drevesa na vročih točkah 
občine, Koši in košarka za vse 
generacije in Na Dolu nas druži tek 
na smučeh) gredo ravno tako v 
izvedbo, čeprav zanje glasovanje ni 
bilo izvedeno. 
Vrednost umeščenega projekta iz VO 
Laze je 7.700 EUR, vrednost 
umeščenih predlogov iz VO 
Senožeti je skupaj 18.000 EUR in 
vrednost umeščenih predlogov iz VO 
Dol je skupaj 14.400 EUR.

9
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nagrade 
mladini za 

izjemne 
dosežke

Občane obveščamo, da je bil izbran izvajalec del za izgradnjo meteorne 
kanalizacije, rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave 
v Dolskem, in sicer podjetje Trgograd, d. o. o., iz Litije. Predvidena trasa 
(spodnja rdeča linija na sliki) rekonstrukcije poteka po LC 069021 in JP 
569501 od kapelice do kulturnega doma; od križišča med LC 069021 
in LC 069031 proti mostu čez Mlinščico ter od križišča med LC 069021 
in JP 569501 proti krožišču Dolsko do že izgrajenega pločnika. Dela se 
bodo začela takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale, predvidoma 
februarja ali marca 2022. 
Občane prosimo, da spremljajte obvestila na občinski spletni strani 
www.dol.si in Facebooku Občine Dol pri Ljubljani, kjer bomo objavljali 
informacije o začetku del ter sprotne informacije o morebitnih zaporah cest.  
 • Občinska uprava

Soča oprema, d. o. o., je donirala 
Občini Dol pri Ljubljani invalidski 
voziček na ročni pogon z desko za 
presedanje v vrednosti 461,50 EUR 
(z DDV). Invalidski voziček je namen-
jen občanom, ki potrebujejo prevoz 
z vozilom Prostofer, kjer tudi voziček 
je. Predajo vozička je Bojan Bokalič, 
direktor podjetja Soča oprema, opravil 
pred občino skupaj z županom Želj-
kom Savičem. Občina Dol pri Ljubljani 
se zahvaljuje Soči opremi, d. o. o., 
za sodelovanje in pomoč šibkejšim 
občanom. • Občinska uprava

Rekonstrukcija ceste in 
izgradnja pločnika v Dolskem

Občina prejela 
donacijo

Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani je na svoji 16. redni 
seji 6. 10. 2021 sprejel Odlok 
o nagradah mladini za izjemne 
dosežke, na podlagi katerega je 
Občina Dol pri Ljubljani objavila 
Javni razpis o dodeljevanju nagrad 
za izredne dosežke mladih talen-
tov na področju športa, znanosti 
in umetnosti. Občinska uprava 
je na podlagi razpisnih pogojev 
med vsemi popolnimi prijavami 
izbrala 35 talentiranih mladih 
upov, ki v svoji panogi izstopajo 
z izjemnimi dosežki. Prav vsi 
prejemniki nagrad navdušujejo s 
svojimi uspehi tako na državni kot 
na mednarodni ravni. S tem se je 
izkazalo, da naša občina premore 
veliko različnih mladih talentov. 
Na Občini Dol pri Ljubljani jih 
bomo v okviru svojih zmožnosti še 
naprej spodbujali, da bodo lahko 
v čim večji meri izkoristili svoje 
potenciale. Vsem nagrajenkam in 
nagrajencem iskreno čestitamo 
in jim želimo še veliko uspehov.
 •Občinska uprava

Davor bokalič (Soča oprema), 
župan Željko Savič, bojan bokalič 

(Soča oprema) in Kristina Mihič 
(občina Dol)
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naROčanJe na 
cepLJenJe

V sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani (vstop je 
zadaj za Občino) se izvaja brezplačno hitro 

testiranje na covid-19. 
Delovni čas:  

od ponedeljka do petka: 
7.00 do 10.00 ter 15.00 do 19.00

sobota: 9.00 do 12.00
Več informacij na:  

brisi.dol.lj@gmail.com ali 068 149 169.

V Splošni ambulanti Dolsko izvajamo brezplačno 
hitro testiranje na covid-19 predvsem za 
svoje paciente. Testiranje ni namenjeno 

simptomatičnim bolnikom s prehladnimi znaki. 
Treba se je naročiti po telefonu ali elektronski 
pošti, in sicer na 01 56 47 156 oziroma zsa.

dolsko@gmail.com. dr. Valerija Rus

V naši ambulanti izjemoma izvajamo hitre 
teste na covid-19 za vse občane, in sicer 
brez predhodnega naročanja, saj imamo 
testno točko v občinskih prostorih v Dolu. 

 dr. Anja Černe

BREZPLAČNO 
TESTIRANJE

TESTIRANJE V 
DOLSKEM

TESTIRANJE NA VIDMU

Vabljeni vsi občani, da se čim prej cepite in s 
tem zaščitite sebe in svoje bližnje. V ambulanti 
dr. Anje Černe in dr. Valerije Rus se lahko cepite 
proti gripi in proti covidu-19, in sicer s cepivom 
podjetja Pfeizer. Cepijo tako z osnovno shemo 
kot tudi s poživitvenim odmerkom. Tretji odmerek 
se priporoča vsem, starejšim od 18 let, še zlasti 
pa starejšim od 50 let in kroničnim bolnikom. 
Za poživitveni odmerek morajo od druge doze ce-
piva mRNA preteči najmanj trije meseci, cepljenim 
s cepivi AstraZeneco ali Janssenom pa se tretji 
odmerek priporoča že po dveh mesecih. Za pre-
bolele, ki so se cepili v šestih mesecih po okužbi, 
tretji odmerek ni nujen, če želijo, pa se lahko 
tudi ti cepijo. Na cepljenje se je treba predhodno 
naročiti po telefonu ali e-pošti. Za dr. Černe 
na 068 696 622 oziroma info@medicina-cerne.
si, za dr. Rus pa na 01 56 47 156 oziroma zsa.
dolsko@gmail.com.

Obvestilo o poslovanju 
krajevnega urada

Krajevni urad Dol pri Ljubljani lahko obiščete vsak 
drugi in četrti teden v mesecu ob četrtkih (27. 1. 
2022, 10. 2. 2022, 24. 2. 2022 …) v času uradnih 
ur, in sicer od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00. 
Prosimo vas, da se za obisk predhodno naročite na 
številko za naročanje: 01 828 16 94. 

Na krajevnem uradu opravljajo naslednje storitve 
za državljane: 
•izdajanje osebnih izkaznic 
•izdajanje potnih listov 
•izdajanje vozniških dovoljenj 
•vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov 
•prijava rojstva 
•priznanje očetovstva 
•sestava smrtovnice 
•vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva 
prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma 
začasnega prebivališča 
•pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri 
upravni enoti 
•vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih 
organov 
vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in 
potnih listin ter potrjevanje podpor volivca 
•sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega 
digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA.  
  •Občinska uprava
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Izpis sklepov 17. seje občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani z dne 15. 12. 2021

aD i SKLeP: Potrdi se predlagani dnevni red 17. redne seje. 
Sklep je bil sprejet. 
aD 1 SKLeP: Potrdi se zapisnik 16. redne seje Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 6.10. 2021. Sklep je bil 
sprejet. 
aD 2 SKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
predlog sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu. Sklep je bil sprejet. 
aD 3 SKLeP: 
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je opravil razpravo o 
predlogu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 
2022 v predloženi vsebini (s prilogami) v prvem branju. 
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 
2022 je ustrezen za javno razpravo. Sklep je bil sprejet. 
aD 4 SKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Odlok o spremembi Odloka o izdajanju javnega glasila Občine 
Dol pri Ljubljani v skrajšanem postopku. Sklep je bil sprejet. 
aD 5 SKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega 
urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora 
občinskega glasila. Sklep je bil sprejet. 
Amandma št. 1
aD 6.1 SKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi 
Amandma št. 1 k točki »Pravilnik sofinanciranja za kmetijstvo.«, 
ki se glasi: V 6. členu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva v Občini Dol pri Ljubljani se za besedilom 
»so vpisani v register kmetijskih gospodarstev« doda vejica in 

besedilo: »imajo aktivno številko KMG – MID, ki je dejavna, kar 
se izkaže z računom prodaje kmetijskih proizvodov (npr. mleko, 
govedo, zelenjava).« Sklep je bil sprejet. 

Pravilnik
aD 6.2 SKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva v občini 
Dol pri Ljubljani. Sklep je bil sprejet. 
aD 7 SKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Zamenjava namenskega prostora - zdravnica«. Sklep je bil 
sprejet. 
aD 8 SKLeP: 
1. člen
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani ugotavlja, da je izkazana 
javna korist za razlastitev nepremičnin:
ID znak: parcela 1767 189/2
ID znak: parcela 1767 185/2
ID znak: parcela 1767 180/5
ID znak: parcela 1767 137/2
ID znak: parcela 1767 193/2
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet. 
aD 9 SKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Program dela Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani za leto 
2022. Sklep je bil sprejet.  Zapisal: Darko Ilievski

Seja se je začela s predstavitvi-
jo cen za storitev pomoči 
družinam na domu, katere 
koncesijo je nedavno v naši 

občini prevzela družba Deos. 
Predstavitve se je udeležil tudi Bojan 
Kranjc, direktor družbe Deos. Cene so 
za naše oskrbovance zdaj še nekoliko 
ugodnejše, obdržali pa so tudi enako 
število oskrbovancev. 
Pri obravnavi proračuna za leto 2022 
v prvem branju je direktor občinske 
uprave Rok Prevc predstavil glavne 
poudarke. Med drugim je poudaril, da 
se pričakujeta vsaj dva večja prihodka 
od komunalnega prispevka, in sicer 
na račun gradnje novega naselja hiš v 

Kamnici in gradnje bencinskega servi-
sa na Vidmu. Med izdatki Občine je 
omenil povišanje plač za približno 
10 %,  večji del na račun nove zaposli-
tve gradbenega delavca, ki ga potrebu-
jejo za izvedbo številnih gradbenih za-
dev. Osredotočili se bodo na priorite-
tne projekte, da jih realizirajo, saj so 
trenutno razmere na trgu gradbeni-
štva precej neugodne zaradi velikega 
dviga cen materialov. Največji prora-
čunski izdatki so usmerjeni v investi-
cijske izdatke, ki vključujejo med dru-
gim pločnik v Dolskem, kanalizacijo 
na Vidmu, prenovo prostorov za knji-
žnico, prenovo Rajhove domačije, ka-
mor se bo preselila občinska uprava, 
investicijo v vrtec Dolsko, pločnik 
Senožeti od trgovine do šole, pločnik 
v Beričevem, zavijalni pas v Lazah, 
prenovo ceste Osredke, male komu-
nalne čistilne naprave v občinskih 
stavbah, vodovod Podgora, predvide-
ni so novi projekti participativnega 
proračuna ter zamenjava otroških 
igral v Senožetih in v Dolu pri župni-

šču. Med vprašanji in pobudami sve-
tnikov so izpostavili in pohvalili dobro 
opravljeno delo zimske službe, pouda-
rili pobudo, naj se omejijo pozidave v 
občini, zmanjša promet skozi vasi, 
okoli šol ter naj bo poskrbljeno za več 
prehodov za pešce. Ob zaključku seje 
se je župan Željko Savič vsem lepo za-
hvalil za prispevek in pripombe ter 
podaril, da bodo vsi skupaj pred obča-
ni kredibilni in da bodo njihova sred-
stva uporabili na pravi način. Celoten 
zvočni posnetek seje najdete na sple-
tni strani občine www.dol.si, na na-
slovni strani pod zavihkom Občinske 
seje. •Nina Keder

Na zadnji občinski seji 
lani so občinski svetniki 
večji del srečanja posvetili 
obravnavi predloga odloka 
o proračunu za leto 2022 v 
prvem branju.

17. seja občinskega sveta občinska seja je po-
tekala v dvorani Kultur-

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

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

V  pripravi je javni razpis za dodelitev državnih 
pomoči in pomoči de minimis za ukrepe 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol 
pri Ljubljani v letu 2022. Na decembrski seji 

je občinski svet sprejel PRAVILNIK o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 199/2021), ki 
predstavlja pravno podlago za delitev dotacij iz 
občinskega proračuna na področju kmetijstva. 
Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe – 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče 
oziroma sedež v občini Dol pri Ljubljani, so vpisani v 
register kmetijskih gospodarstev, imajo aktivno 
številko KMG-MID, ki je dejavna, in imajo v lasti 
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
območju občine Dol pri Ljubljani.
Pravilnik predvideva državne pomoči v skladu z 
Uredbo 702/2014/EU in pomoči de minimis v skladu 
z Uredbo 1407/2013/EU, in sicer 4 ukrepe:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 

v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev in
PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov;
UKREP 2: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za 
kmetijske proizvode;
UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis;
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja – de minimis.
Javni razpis bo objavljen februarja na spletni strani 
občine, rok za prijavo bo predvidoma mesec dni, zato 
zainteresirane upravičence že zdaj pozivamo, da 
pravočasno pripravijo in pridobijo potrebno 
dokumentacijo, ki bo skladno s Pravilnikom obvezna 
priloga k vlogi za dodelitev pomoči (ustrezna 
dovoljenja za izvedbo investicije, projektna 
dokumentacija, okoljevarstveno soglasje, predračuni 
za načrtovano naložbo …). •Občinska uprava

V pripravi je razpis za ukrepe razvoja kmetijstva 

V Občini Dol pri Ljubljani se nadaljuje projekt brezplačnega 
pravnega svetovanja občanom. Projekt brezplačne pravne 
pomoči je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s 
področij pravdnih in nepravdnih postopkov, družinskega 
prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, 
stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih 

pravic, obligacijskega prava. Vabljeni na posvet zadnjo 
sredo v mesecu osebno na sedežu Občine. Naslednji 
termin je sreda, 26. januar 2022, od 12.00 do 17.00. 
Pravno svetovanje bo izvajal PIC – Pravni center za varstvo 
človekovih pravic in okolja, prijave vsak delovnik od 9.00 do 
14.00 na telefonski številki 01 521 18 88 ali elektronskem 
naslovu pic@pic.si. • Občinska uprava

Brezplačno pravno svetovanje za občane



vpRaŠaLi ste, ODgOvaRJaMO

1. VPRAŠANJE 
Osrednji, stari del Zaboršta (zahodno 
od rolkarske steze) je imel po 2. 
svetovni vojni devet hiš. Zdaj jih je na 
tem območju 44. Od tega je 13 hiš in 
še nekaj prizidkov zgrajenih v 
zadnjih 25 letih. Na vidiku so še 
novogradnje. Za vse je bil plačan 
komunalni prispevek. Zanima me, 
koliko je bilo plačanega 
komunalnega prispevka in koliko je 
Občina Dol pri Ljubljani v tem času 
investirala v komunalno 
infrastrukturo na tem območju 
Zaboršta? Ker ni kanalizacije, 
sanitarne odpadne vode predstavljajo 
hudo onesnaženja okolja. Večina hiš 
ima greznice in ponikalnice ali 
občasni odvoz, nekaj pa male čistilne 
naprave, nekateri pa odpadno vodo 
spuščajo v potok. Zaradi slabega 
delovanja čistilnih naprav potok vse 
bolj postaja gnojnični kanal. Kdaj se 
načrtuje izgradnja kanalizacije v 
Zaborštu? Ker je zdaj to strnjeno 
naselje, bi bila ta smiselna. 
Nadaljevala bi se pod Zasavsko cesto, 

mimo vrstnih hiš na Vidmu in do 
glavnega kanalizacijskega voda 
skozi Videm.

O: Višina komunalnega prispevka 
na območju naše občine je povezana 
z velikostjo gradbene parcele in bruto 
tlorisnimi površinami stavbe. V 
povprečju ta znaša okoli 12.000 EUR 
za enostanovanjsko hišo. Prihodki iz 
komunalnega prispevka so namenski 
prihodki, ki gredo v integralni 
proračun občine. Pomeni, da je denar 
od komunalnih prispevkov porabljen 
za gradnjo komunalne infrastrukture 
na območju celotne občine, in ne 
zgolj tistega kraja, kjer je bil 
komunalni prispevek plačan. V 
preteklem mandatu Občina Dol ni 
gradila kanalizacijskega omrežja, zato 
napredka na tem področju ni bilo 
narejenega. V tem mandatu je bilo v 
letu 2020 zgrajenih prvih 300 metrov 
omrežja, in sicer od novega rondoja 
Videm proti dvignjenemu križišču 
pred osnovno šolo. Občino letos čaka 
skoraj milijonska investicija. Poleg 
nadaljevanja gradnje 600 metrov 

kanalizacije na Vidmu, od potoka 
Mlinščice proti pošti in nato proti 
tovarni JUB, bo obnovljeno še 
vodovodno omrežje in zgrajeno 
plinovodno omrežje, pločnik in javna 
razsvetljava. S čistilno napravo v Dolu 
se bodo najprej povezali objekti v 
Dolu in Vidmu, nato bo Občina z 
gradnjo nadaljevala še v drugih 
bližnjih naseljih.  Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Ali lahko Občina najame bolj 
strokovne ljudi za obrezovanje dreves 
ob cestah? To, kar se je dogajalo 
nazadnje, je popoln vandalizem. 
Drevesa so grdo obrezana, oguljena, 
veje ponekod polomljene in odvržene 
kar ob cesti. Nujno in smiselno bi jih 
bilo takoj pospraviti in celo koristno 
uporabiti. Kdo je zadolžen za 
izvajanje teh del? Si morda na 
domačem vrtu dovolimo tako 
uničenje dreves, ki potrebujejo leta, 
da zasijejo v svoji najlepši podobi?

O: Občina je v minulem letu v 
Pletenicah večkrat občane opozorila, 
da so dolžni v varovalnem pasu 
občinskih cest obžagati veje in urediti 
žive meje, ki ogrožajo vidno polje in 
zmanjšujejo prometno varnost 
udeležencev v prometu. Ker so veje 
dreves in grmovnic iz leta v leto bolj 
segale na cestno telo, se je Občina 
odločila, da v varovalnem pasu cest 
naroči bolj temeljito obrezovanje vej. 
Območja celotne občine namreč ni 
mogoče obrezovati ročno, saj bi bil 
strošek teh del previsok, hkrati pa tudi 
precej neučinkovit. Občinska uprava

3. VPRAŠANJE:
Katere naloge ima občinska služba 
za pregled cest? V tem času, ko je listje 
odpadlo, je zamašena večina odtokov 
in obcestni kanali (mulde) so polni 
odpadlega listja. Ali čiščenje tega ni 
njihova naloga ?

O: Občina ima s podjetjem Šuštar 

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

O komunalnem prispevku, obrezovanju  dreves in osvetljevanju
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O komunalnem prispevku, obrezovanju  dreves in osvetljevanju
trans sklenjeno pogodbo za izvajanje 
rednega vzdrževanja občinskih cest, 
kamor spada tudi izvajanje 
pregledniške službe. Obcestni kanali 
in propusti se redno čistijo po 
prioritetnem vrstnem redu in v skladu 
z občinskim finančnim načrtom. Za 
morebitne predloge in priporočila 
nam pišite na e-pošto: obcina @dol.si  

 Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj se dogaja z gozdom 
pred sv. Agato v Dolskem ob 
daljnovodu (Žerjavov boršt). Priča 
smo velikim surovim posegom v 
gozd, ko se seka vse povprek, 
uničujejo se habitati zaradi gradnje 
povsem nove ceste, in sicer 
neposredno ob cesti, ki je bila 
zgrajena za daljnovod. Že za namen 
izgradnje daljnovoda je bilo 
uničenega veliko gozda. Gre za 
zaščiteno območje Nature 2000, zato 
je to ravnanje še toliko bolj 
nerazumno in nedopustno. Ali lahko 
prosimo pozovete izvajalca k bolj 
spoštljivemu ravnanju z naravo?

O: Gozdno zemljišče je v lasti 
Republike Slovenije. Upravljavec je 
Družba za gospodarjenje z gozdovi, 
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki 
je dobila dovoljenje za sekanje gozda.

 Občinska uprava

5. VPRAŠANJE
Industrijsko cono v Dolskem 
osvetljuje javna razsvetljava, medtem 
ko v vasi iz smeri Kleče proti 
Dolskem ni zadostno razsvetljeno, 
zlasti na desno proti hišnima 
številkama 2 in 3. Nasproti prve hiše 
v Dolskem sicer stoji luč javne 
razsvetljave, ki pa ne dela. Ljudje se 
radi sprehajamo po vasi tudi v 
večernih urah in je javna 
razsvetljava še kako dobrodošla. Zato 
se mi poraja vprašanje, zakaj mora 
biti razsvetljeno pri t. i. industrijski 
coni, ki ni naseljena, v vasi pa 
primanjkuje javne razsvetljave. Kako 
je s tem?

O: Glede vprašanja o razsvetljavi pri 
poslovni coni v Dolskem vam lahko 
pojasnimo, da je med izgradnjo 
infrastrukture za poslovno cono 

investitor poleg krožišča v Petelinjah 
in povezovalne ceste do poslovne 
cone zgradil tudi pločnik in javno 
razsvetljavo na tem območju, obenem 
se je na tem odseku razširila tudi 
lokalna cesta. Seveda se je 
predvidevalo, da bo prostor dejansko 
zaživel in bodo luči ter preostala 
infrastruktura v uporabi. Takratnemu 
investitorju investicije ni uspelo 
zaključiti, luči ob predvideni poslovni 
coni pa so ostale in so v uporabi še 
danes, čeprav dejansko ne služijo 
povsem svojemu namenu. Glede na 
to, da je zemljišče poslovne cone zdaj 
v rokah novega lastnika, se pričakuje, 
da bo tudi to območje zaživelo.

Glede pripombe o nezadostni 
razsvetljavi v Klečah pa pojasnjujemo, 
da je osvetlitev od vasi Dol do Kleč 
zagotavlja osnovno razsvetljenost 
ceste in s tem varnost pešcev. Tudi 
skozi vas je postavljena javna 
razsvetljava. Strinjamo se, da najbrž ni 
na vsej trasi povsem zadovoljiva in v 
skladu s sedanjimi pričakovanji. 
Ustaljena praksa glede prenove javne 
razsvetljave je takšna, da se prenavlja 
hkrati s prenovo druge javne 
infrastrukture. Ko se na primer 
prenavlja vodovod, vgrajuje 
kanalizacija ali sanira cesta, se hkrati 
vgradi tudi zemeljski vod javne 
razsvetljave v cesto ali pločnik in na 
novo zasnuje kompletna postavitev 
luči. Na ta način se obnašamo 
gospodarno in optimiziramo stroške. 
Prenova javne razsvetljave bo tako tudi 
prišla na vrsto, vendar hkrati z drugimi 
posegi. Seveda pa se na tem območju 
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izvaja redno vzdrževanje, načrtujemo 
tudi menjavo tistih luči, ki povzročajo 
prekomerno svetlobno onesnaženje 
ali se jih zaradi energetske potratnosti 
v primeru okvare ne izplača več 
popravljati. Občinska uprava

6. VPRAŠANJE
Je mogoče zdaj, ko sta zgrajeni 
krožišči na Vidmu in v Dolu, do 
Vidma oziroma Dola potegniti še 
progo številka 21 Ljubljanskega 
potniškega prometa? Ali ni bil to eden 
od pogojev?

O: Takoj na začetku mandata je 
župan vodstvu Ljubljanskega 
potniškega prometa predlagal 
podaljšanje linije LPP št. 21 ter jih 
hkrati prosil za finančno konstrukcijo 
tega ukrepa. Na podlagi izračuna bi 
občino podaljšanje proge stalo 19.000 
evrov mesečno, kar pomeni več kot 
200.000 evrov na leto. Prav tako se 
zastavlja vprašanje smotrnosti in 
uporabnosti linije LPP, ki bi do centra 
glavnega mesta z vsemi postanki in 
potrebnimi prestopanji trajala vsaj eno 
uro. Menimo, da je sedanja ureditev s 
subvencioniranjem delavskih 
medkrajevnih linijskih prevozov 
smotrnejši način organizacije javnega 
prometa za potrebe naših občanov. 
Obenem lahko dijaki in študenti za 25 
evrov mesečno uporabljajo te 
avtobusne linije po celotnem območju 
Slovenije. Letni strošek občine za 
trenutno ureditev znaša 30.000 
evrov, čas potovanja do centra mesta 
pa je bistveno krajši, vsaj za polovico, 
kot če bi se ta storitev izvajala na progi 
št. 21. Kljub napisanemu pa smo se 
pripravljeni pogovarjati za boljše 
rešitve. Občinska uprava
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Mesto načelnika Policijske 
postaje Ljubljana Bežigrad 
je Jure Ulčar zasedel pred 
dobrim mesecem dni, a ta 

del ljubljanskega okoliša že dobro 
pozna. Pred tem je namreč opravljal 
delo pomočnika komandirja, zadol-
ženega za področje prekrškovnih za-
dev in splošnih policijskih nalog. Na 
policijski postaji je že od leta 2010, 
pred tem pa je policijsko delo opra-
vljal na drugih postajah na območju 
Ljubljane.

V preteklem mesecu smo na uredni-
štvo prejeli prošnjo za objavo opozo-
rila pred prevaranti oziroma tatovi, 
ki prežijo na nepazljive občane. Je 
pojav drznih tatvin iz stanovanjskih 
hiš še aktualen problem?

Pojav drznih tatvin na način, da ose-
be zamotijo občane na domu, je pro-
blem celotne policijske uprave, na ka-
terega smo večkrat opozorili. Namen 
pa je predvsem ozavestiti občane, naj 
bodo previdni, oziroma svojce starej-
ših oseb, da jih podučijo o tovrstnem 
načinu izvrševanja tatvin. 
Problematika na območju Dola sicer 
ne izstopa, obravnavamo pa posamič-
ne primere na območju celotne poli-
cijske uprave. Storilci si za žrtve pogo-
sto izberejo osamljene hiše, žrtve so 
pogosto starejši ljudje, ki ostanejo tudi 
brez vseh prihrankov. Zato nobeno 
opozorilo ni odveč, saj je pomembno, 
da zaščitimo morebitne žrtve, da se to 
sploh ne bi dogajalo. In da bi bili ob-
čani na takšne storilce pozorni in bi 
nam lahko pomagali, da jih primemo.
Je v naši občini še kakšna izrazita 
posebnost glede kriminalitete? 

Opazili smo, da se je ta  
nekoliko povečala.

Statistično gledano se stopnja krimi-
nalitete vrača na stanje v letu 2019. 
Vedeti moramo, da sta bili leti 2020 in 
začetek leta 2021 dokaj specifični leti 
zaradi omejitve gibanja, kar je v veliki 
meri pripomoglo, da je bilo število 
vseh kaznivih dejanj manjše. Enako 
tudi na področju javnega reda in pro-
metne varnosti, kjer so bile številke 
prav tako ugodne. Sicer pa lahko po-
vemo, da ob vsakem odstopanju ali iz-
stopajoči problematiki ne samo pred-
hodno s preventivo, ampak tudi pro-
aktivno v sodelovanju s skupnostjo 
pristopimo k reševanju morebit nih 
problemov. Pri sami kriminaliteti, ki je 
v primerjavi z letom 2019 v upadu, 
prevladujejo premoženjska kazniva 
dejanja, kamor spadajo tatvine in vlo-
mi. Posebnost, glede na to, da gre za 
bolj vaško okolje, je, da se vlomi veči-
noma pojavljajo v večernih urah. Zato 
je pomembno zavedanje, da se obna-
šamo samozaščitno. Na primer, da pri 
odhodu od doma zvečer v stanovanj-
ski hiši pustimo prižgano luč, da hiša 
ni videti zapuščena, ter drugi načini, 
kot so na primer senzorske luči, ka-
mere in podobno, ki pripomorejo k 
preprečitvi vlomov.
 
Koliko je bilo kaznivih dejanj, koliko 
prometnih nesreč ste obravnavali, če 
primerjate na primer leta 2019, 2020 
in 2021?

V letu 2019 smo v občini Dol pri 
Ljubljani obravnavali največ kaznivih 
dejanj, in sicer 188, medtem ko smo 
leta 2020 obravnavali 156 kaznivih de-
janj in leta 2021 171 kaznivih dejanj. 

Med kaznivimi dejanji prevladujeta ta-
tvine in vlomi. Prometnih nesreč smo 
vsako leto obravnavali povprečno is-
to, in sicer leta 2019 40 prometnih ne-
sreč, leta 2020 je bilo obravnavanih 37 
in leta 2021 36 prometnih nesreč.  

Z izgradnjo nove ceste in pločnikov v 
Senožetih, pločnika v Dolskem, kroži-
šča na Vidmu in pločnika v 
Beričevem naj bi se prometna var-
nost izboljšala. To drži?   

Vsakršna modernizacija in izboljša-
nje prometne infrastrukture vsekakor 
pripomoreta tudi k izboljšanju pro-
metne varnosti. Sicer je izgradnja pri-
marno v pristojnosti občine, policija 
pa vedno sodeluje in podaja predloge 
za izboljšanje tako cestne signalizacije 
kot morebitne nove prometne uredi-
tve. Pomemben pa je tudi nadzor na 
cestah, ki ga poskušamo zagotavljati v 
največji možni meri. Pri tem smo ve-
seli tudi pobud občanov, ki nam po-
magajo pri načrtovanju dela in usmer-
janju odpravljanju problemov. 
Statistično gledano v krajih, ki jih 
omenjate v letu 2019, je bilo skupno 
obravnavanih 9 prometnih nesreč, v 
letu 2020 je bilo obravnavanih 14 pro-
metnih nesreč in v letu 2021 je bilo 
obravnavanih 11 prometnih nesreč. 
Sama prometna infrastruktura pripo-
more k večji prometni varnosti, ven-
dar se bo šele na daljši rok lahko vide-
lo, koliko je bila varnost izboljšana.  

V Pletenicah redno objavljamo povzročena kazniva 
dejanja, prometne nesreče in druge prekrške, ki jih 
obravnavajo policisti Policijske postaje Ljubljana 
Bežigrad. Po objavi prošnje za večjo previdnost pred 
povečanim obsegom drznih tatvin v hišah v prejšnji 
številki Pletenic pa se je med občani pojavilo nelagodje, 
kaj se dogaja v naši občini. Na pogovor smo povabili 
načelnika Policijske postaje Ljubljana Bežigrad Jureta 
Ulčarja in Savo Gvardijančiča, vodjo policijskega okoliša. 

Živimo v varnem okolišu

Načelnik Policijske 
postaje Ljubljana beži-

grad jure Ulčar
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Kakšen nasvet bi dali občanom, da 
ravnajo skrbno in preventivno?  

Policisti večkrat poudarimo, da 
vsakdo za svojo varnost lahko največ 
naredi sam. Tako na področju krimi-
nalitete, javnega reda in tudi prome-
tne varnosti. Na področju kriminalite-
te je pomembno samozaščitno ravna-
nje in takojšnje obveščanje policije že 
ob sumu, da bi se lahko izvršilo kazni-
vo dejanje. Pri javnem redu je prav ta-
ko pomembno sodelovanje vseh, de-
nimo pri nasilju v družini, da o tem 
žrtve spregovorijo. Če ne morejo, naj 
na to opozorijo drugi. Za segment 
varnosti v prometu največ pripomore 
osnovno upoštevanje prometnih pra-
vil. Prijava kaznivih dejanj in prekr-
škov, sodelovanje s skupnostjo, sode-
lovanje vseh deležnikov, ki skrbijo za 
varnost, naše načrtno usmerjanje k 
problemom in skupno reševanje teh 
problemov, je – verjamemo – ključ do 
tega, da bo varnost zagotovljena v naj-
večji možni meri. Glede na to, da se 
bliža sezona zimskih dopustov, ko so 
občani dalj časa odsotni od doma, 
svetujemo, da ljudje sami poskrbijo za 
varnost domov. O svoji odsotnosti naj 
obvestijo sosede ali bližnje, da popa-
zijo na njihovo lastnino. Več informa-
cij o tem, kako se zaščititi, lahko dobi-
jo na spletni strani Policija.si.

LahKO SE OBRNETE NaNJ
V naših krajih ste že zagotovo srečali 
vodjo policijskega okoliša Sava 
Gvardijančiča. Tudi on je spregovoril o 
nekaj perečih tematikah iz naših vasi. 

Kateri kraj v občini Dol pri Ljubljani 
morda izstopa po kriminaliteti oziro-
ma katere lokacije?

V občini Dol pri Ljubljani ne more-
mo ravno govoriti, da kakšen kraj iz-
stopa po kriminaliteti. Med potencial-
no varnostno zanimivejšimi predeli je 
Videm, kjer je več novogradenj, ki so 
nemalokrat zanimive za vlomilce ali 
druga priložnostna kazniva dejanja.

V zadnjih 15 letih je v naši občini na-
stalo nekaj večjih stanovanjskih na-
selij. Drži, da je tam zabeleženih tudi 
več tatvin?

V občini Dol pri Ljubljani so nastala 
tri stanovanjska naselja, in sicer v 
Dolskem, na Vidmu pri pošti in 
Kostanjevi cvetovi na Vidmu. 
Vsakršna širitev naselij v praksi pome-
ni tudi povečanje možnosti za kazniva 
dejanja. Za zdaj povečanja problema-
tike na teh delih ne opažamo, enako 
kot vsem  pa svetujemo, da v največji 
možni meri zaščitijo svoje premože-
nje in ne olajšajo dela storilcem. 
Doma naj ne hranijo vrednejših pred-
metov, kot sta denar in zlatnina, po-
skrbijo naj za tehnično ali drugo varo-
vaje, ne puščajo odprtih oken in vrat 
teras ter podobno. 

Na uredništvo dobivamo veliko vpra-
šanj tudi glede onesnaženosti lokal-
nih cest po delu na njivah. Se s to 
problematiko tudi ukvarjate in kako 
ukrepate?  

Čiščenje cest je urejeno v prometni 
zakonodaji. Policisti se odzovejo na 
vsakršno prijavo, kjer poskušajo ugo-
toviti, kdo je cesto onesnažil, in tudi 
izvesti ustrezne prekrškovne postop-
ke. Pomembno je, da smo o tem ob-
veščeni, saj onesnažena cesta poveča 
možnost za pojav nesreč, zato je po-
membno, da se cesta tudi čim prej 
očisti. Če tega ne stori tisti, ki je cesto 
onesnažil, obvestimo upravljavca ce-
ste. Glede onesnaženja lokalnih cest 
zaradi dela na njivah dobivamo zelo 
malo klicev, večina prekrškov zazna-
vamo samoiniciativno. Če se najde 
krivec, ki je odgovoren za onesnaže-
no cesto, izvedemo ustrezne prekr-
škovne postopke.  

Občani nas opozarjajo na povečano 
število tujcev, po njihovih besedah 
pripadnikov Romov, ki s kombiji 
oprezajo in povprašujejo po starem 

železu. Ste zaznali zaradi tega kaj 
več tatvin?

Več tatvin zaznamo, ko se zunaj oto-
pli in lastniki do svojih premoženj po-
stanejo nevestni. Tatvino lahko stori 
kdorkoli, saj velja, da priložnost dela 
tatu. Svetujemo, da o vseh sumljivih 
osebah, ki jih opazite, takoj obvestite 
Policijo na številko 113. Osebe, ki pri-
dejo do vas, imejte ves čas pod nadzo-
rom, če stanovanje zapustite, pa zakle-
nite za seboj. Če kljub previdnosti po-
stanete žrtev kaznivega dejanja, o tem 
takoj obvestite policiste, pri tem pa je 
pomembno, da si zapomnite čim več 
podatkov o osebah, vozilu, lahko jih 
na primer tudi slikate. To bo pripo-
moglo k preprečevanju in uspešnem 
preiskovanju tovrstnih dejanj.

Kdaj se občani lahko obrnejo na vas, 
kaj so vaše naloge in kako vas lahko 
kontaktirajo?

Občani lahko, če opazijo dogodek, 
ki bi lahko imel znake kaznivega deja-
nja ali prekrška, o tem obvestijo poli-
cijo na številko 113. V veliko pomoč 
pri razjasnitvi okoliščin bodo podrob-
ne informacije o osebah, vozilih in 
podobno. Za občino Dol pri Ljubljani 
sem zadolžen sam, in sicer kot vodja 
policijskega okoliša. Moje naloge so v 
prvi vrsti imeti čim večji stik z občani 
in ustanovami na območju občine 
Dol pri Ljubljani. Velik poudarek pri 
mojem delu je na preventivi in sveto-
vanju. Na sploh se name lahko obrne-
jo občani v primeru kakršnih koli 
vprašanj, povezanih z varnostjo ali de-
lom policije. Za informacije je na vo-
ljo moj elektronski naslov savo.gvardi-
jancic@policija.si ali naslov Policijske 
postaje Ljubljana Bežigrad, pp_bezi-
grad.pulj@policija.si ter telefonska šte-
vilka 01/589-6000.  •Nina Keder

Savo Gvardijančič, 
vodja policijskega 
okoliša.
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običajno je na osnovni šoli 
pred decembrskimi 
prazničnimi dnevi potekal 
dobrodelni bazar. Zaradi 

epidemioloških razmer je ta znova 
odpadel, na šoli pa so se ponovno 
organizirali in na pobudo učiteljice 
gospodinjstva Tjaše Šinkovec že 
drugo leto zapored izpeljali akcijo 
zbiranja živil z daljšim rokom 
uporabe. Akcija je potekal dva dni v 
preddverju matične šole Dol, občane 
pa so nagovarjali, da če le lahko, 
prispevajo delček v naš skupni 
mozaik in tako pomagajo polepšati 
decembrske dni družinam, ki so se 
znašle v stiski. Tokrat so v okviru 

akcije podarili tudi štiri računalnike, 
trgovina Hofer pa je priskočila na 
pomoč še z vrečkami za večkratno 

uporabo. Živila so razdelili pomoči 
potrebnim iz naše občine, osrečili so 
kar 60 družin.  •Nina Keder

Lanska dobrodelna akcija zbiranja živil v Osnovni šoli Janka Modra je presegla vsa 
pričakovanja, zato so akcijo letos ponovili in jo poimenovali Modrova dobrodelnost.

Modrova dobrodelna akcija

Po dobrem desetletju vodenja testiranja za 
športnovzgojni karton (ŠVK) na OŠ Janka Modra mi je 
uspelo realizirati svojo idejo o raziskavi trenda telesnih 
značilnosti in gibalnih sposobnosti osnovnošolske 
populacije od leta 1991. S pomočjo analize rezultatov 
testiranj ŠVK sem ugotavljal, kakšne spremembe so 
se zgodile v celotnem obdobju samostojne Slovenije, 
kako se rezultati otrok OŠ Janka Modra razlikujejo 

od nacionalnega povprečja ter kako se na področju 
telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti odražajo 
posledice korone? Prišel sem do zanimivih zaključkov, 
ki jih bom zainteresirani javnosti predstavil 15. 2. 
2022 ob 18.00, prek aplikacije ZOOM. Povezava bo 
objavljena na spletni strani OŠ Janka Modra, in sicer 
nekaj dni prej. Vljudno vabljeni!  
 • Aleš Lebar, učitelj športa 

Vabilo na predstavitev raziskave:
Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti otrok v zadnjih 30 letih
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Za dogodke je vladalo veliko 
zanimanje, saj so bile vstop-
nice na voljo po zelo dosto-
pnih cenah, le 5 evrov, otro-

ške predstave pa so bile celo brez-
plačne. Dvorane so bile zaradi epide-
mioloških razmer lahko le polovično 
zasedene, zato so vstopnice pošle že 
v predprodaji. Največ zanimanja je 
bilo za stand up predstavi. Najprej so 
nas nasmejali Gašper Bergant, Perica 
Jerkovič in Admir Baltič, v naslednji 
stand up predstavi pa še Lado 
Bizovičar in Gašper Konec, ki se jima 
je kot presenečenje večera pridružil 
še Tamburaški orkester Senožeti. 
Prijetno decembrsko vzdušje so v 
dvorani Kulturnega doma Dolsko 
pričarali člani zasedbe Rok'n'band z 

Pretekli december se je 
v naši občini odvila vrsto 
dogodkov, ki so prinesli 
dobro voljo in nasmeške 
na obraze udeležencev.

Decembrske prireditve razveseljevale krajane

Rokom Ferengjo na čelu, energičen 
rokovski koncert pa je priredila tudi 
Eva Boto. Za otroške nasmehe sta po-
skrbeli še predstavi Pikina velika pu-
stolovščina in Rdeča kapica, ki smo 
ju predstavili že v prejšnji številki 

Pletenic, naše najmlajše pa sta obiska-
la tudi Miklavž in Dedek Mraz. Veliko 
zanimanje za kulturne in družabne 
dogodke seveda ni presenetljivo, saj 
krajani že močno pogrešajo družab-
no življenje. •Nina Keder

Stand up večer z Gašperjem 
bergantom, Perico jerkovičem 
in admirjem baltičem je poskr-
bel za veliko smeha, še več pa 
ga je prinesel Lado bizovičar z 
Gašperjem Koncem.

rokovsko raz-
položena eva 

boto je prav tako 
napolnila dvorano 

v Dolskem.

Ladu in Gašperju 
se je pridružil 
še tamburaški 
orkester Senožeti.

rok’n’band je v Kulturnem 
domu Dolsko pričaral 
praznično vzdušje.

Dedek Mraz je obiskal in 
obdaroval naše najmlajše.
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 kaJ DeLaJO naŠa DRUŠtva

OBvestiLO 
Za čLane 
knJižnice
Prostori za Knjižnico Jurija 
Vege Dol pri Ljubljani 
še niso pripravljeni, zato 
se bo selitev knjižnice 
verjetno zamaknila v 
zgodnjo pomlad. Članom 
knjižnice sporočamo, da 
bomo vsem avtomatično 
podaljšali rok vračila 
gradiva do 11. 5. 2022. 
Knjige lahko vrnete tudi 
v katerikoli enoti Mestne 
knjižnice Ljubljana. 
 •Kolektiv Knjižnice 
 Bežigrad

V  jubilejnem letu 2021 (200-letnici obiska 
cesarja Franca I. v Dolu in 250-letnici roj-
stva barona Jožefa Kalasanca Erberga) je 
skupina za pripravo jubilejnih dogodkov 

sklenila, da delo nadaljuje in k sodelovanju pova-
bi vse, ki jih raziskovanje na tem področju zani-
ma. Pri Kulturnem društvu Dol se je v ta namen 
ustanovila sekcija. Predstavljamo vam okviren 
program oz. namen sekcije.

Sekcija je namenjena:
•evidentiranju in zbiranju snovnega in nesnov-
nega zgodovinskega gradiva o krajih ter ljudeh 
na področju občine Dol, pri čemer bo posebna 
pozornost posvečena preučevanju obsežnega ar-
hiva gospostva Dol (Lusthal) v Arhivu Slovenije, 
•raziskovanju, prezentaciji in zaščiti kulturne, 
tehnične in naravne dediščine teh krajev,
•zbiranju in ohranjanju zgodovinskega spomina 
prebivalcev teh krajev, spodbujanju njihove kul-

turne ustvarjalnosti, izvajanju pomoči pri izdaji 
njihovih spominov, predstavitvi zbirk ipd.,
•zbiranju in urejanju gradiv o slavnih oz. po-
membnih ljudeh s področja dolske občine (Jurij 
Vega, Jožef Kalasanc Erberg, Jurij Flajšman ...) oz. 
njihovih rodbinah,
•prirejanju razstav in predavanj o zbranem gra-
divu, objavljanju člankov, izdaji knjig, urejanju 
spletne strani ipd.,
•širjenju domoljubne zavesti med prebivalci in 
populariziranju tovrstnih raziskav med šolsko 
mladino. 
Delo in srečanja bodo potekala v živo in/ali prek 
ZOOM-povezave. V letu 2022 bo organiziranih 
nekaj predavanj in izdaja knjige.
Vsi, ki bi se želeli pridružiti ali imate dodatna 
vprašanja, se lahko obrnete na Natašo Klemenčič 
(E: natasa.klemencic@jskd.si, M: 041/539-265). 
Prijazno vabljeni v našo družbo!.

Kulturno društvo Dol, sekcija za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine kraja, 

VABI NOVE ČLANE K VPISU

Ko stopamo v 
novo leto, si 
pogosto 
obljubimo, 

kaj vse bomo počeli 
v prihodnjem letu.
Za lažjo odločitev 
vam ponujam nekaj novega. Pridružite se nam pri glasbenem poustvarjanju. 
Nenehno se učimo, vadimo spretnosti in spomin, spoznavamo nove ljudi in 
kraje, z nastopi v ljudeh budimo lepe trenutke, spomine ali jim preprosto 
ponujamo užitek ob poslušanju glasbe vseh zvrsti. Ni pa zanemarljivo tudi 
prijateljstvo in druženje med člani orkestra. Je morda vaš novoletni sklep, 
da želite igrati v tamburaškem orkestru?
Če je vaš odgovor pritrdilen, se prijavite po elektronski pošti: dukaric.
tomo@gmail.com ali na telefon: 041 870 688. Z novim letom bomo za 
začetnike organizirali učenje na tamburaških inštrumentih. Predhodno 
znanje ni potrebno. Pomembni sta dobra volja in vztrajnost. Leta niso ovira. 
Mlade moči in revma v prstih se pri nas dopolnita v harmonijo. 
Senožeški tamburaški orkester, ki uspešno deluje že 12 let, vas vabi med 
nove člane.  
Vljudno vabljeni!  •Tomo Dukarič, predsednik KD STO

Vabilo vsem tistim, ki želite 
pokukati v svet glasbe
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•Osnovna šola Janka Modra Dol: 
vsak ponedeljek od 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

Potujoča knjižnica

Začenjamo novo sezono bralnega projekta Mesto 
bere … sodobne ljubljanske zgodbe, v kateri vam 
predstavljamo in priporočamo v branje 30 zanimivih 
del sodobnih slovenskih avtorjev in avtoric, ki jih 
med vrsticami na različne načine povezuje mesto 
Ljubljana. Sodobno slovensko literaturo predstavl-
jamo z uveljavljenimi slovenskimi avtorji, kot so 
Jani Virk, Milan Kleč, Emil Filipčič, Zoran Hočevar, 
Andrej Skubic, Andrej Blatnik, Maja Novak, Dušan 
Čater … in drugimi. Ob njih so na seznamu še 
zanimiva dela avtorjev mlajše generacije, in sicer 
Nejca Gazvode, Vesne Lemaić, Jurija Hudolina, 
Sebastijana Preglja, Gorana Vojnovića, Suzane 
Tratnik, Polone Glavan, ki so prejemniki nagrad in 
tisti pisci, ki so s svojimi deli zaznamovali literarni 
prostor, ga sooblikujejo ali ga še bodo. Zgodbe 
sodobne slovenske literature z aktualnega pri-
poročilnega seznama pokrivajo različne teme in 
literarne stile novejšega obdobja slovenske knjižne 
ustvarjalnosti. Sprehodi po literaturi nas bodo 
vodili od zgodb, ki vznemirjajo, dilem, ki jih pred 
pisce postavlja sodoben družbeni kontekst, do 
raziskovanja aktualnih literarnih tem ter v prostrana 
prostorja brezmejnih knjižnih svetov. V bralnem pro-
jektu lahko sodelujejo člani Mestne knjižnice (16+), 
ki bodo prebrali vsaj 5 knjig z aktualnega seznama 
priporočenih knjig in nam do 3. maja 2022 poslali 
izpolnjen obrazec, ki ga najdete na spletni strani 
Mestne knjižnice Ljubljana. • Mestna knjižnica

Mesto bere Z vašo pomočjo do imena 
sistema izposoje koles

Sezona izposoje 
koles se bo kmalu 
začela in po novem 
si boste kolo lahko 
izposodili tudi v 
občinah Dol pri 
Ljubljani, Litija in 
Šmartno pri Litiji. 
Pred tem pa vas 
občine prosijo 
za pomoč pri izbiri imena kolesarskega sistema. Občine so 
že izvedle nakup in montažo treh kolesarskih postaj s po 
petimi kolesi (2 električna in 3 navadna) z enotno zunanjo 
podobo v zeleno-beli barvni kombinaciji. Spomladi pa se bo 
vzpostavil skupni sistem izposoje koles, ki bo uporabnikom 
omogočal brezskrbno kolesarjenje po podeželju. Z namenom 
boljše prepoznavnosti sistema in zavedanja, da gre za skupno 
kolesarsko verigo, se skupnemu sistemu izposoje koles išče 
še privlačno ime. Veseli bomo vaših predlogov, ki nam jih lahko 
sporočite na obcina@dol.si, in sicer do 31. januarja 2022. Če 
bo izbran prav vaš predlog, vas bomo nagradili z enoletno 
brezplačno uporabo sistema izposoje koles. Projekt Kolesarska 
veriga na podeželju je projekt sodelovanja 12 lokalnih akcijskih 
skupin. LAS Srce Slovenije je bil skupaj s partnerskimi 
občinami Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji leta 2021 
uspešen pri pridobitvi sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, ki ga sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 
S pomočjo projekta bo postavljena kolesarska infrastruktura in 
omogočen zagon sistema.  •Občinska uprava
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Kljub oblačnosti je treba noge na sprehod peljati.
Z mojim štiri nožnim prijateljem na krajši pohod se podati.

Od doma do prvega ovinka vse je lepo,
če odmisliš, da zaradi minulega dežja vse je mokro.

Lepo cesto smo dobili.
Ob njej so pločnik naredili.

Ko po njemu do črpalke maširam,
se rahlo obiram.

V ozkem pasu kvazi trave kakce preštevam.

Pot me do Podgore zanese.
Število predvsem velik klobas me pretrese.

Dokler po pločniku hodim ni pasjih sledi,
mi pa živa meja, ki nanj sega, na bundi pusti sledi.

Skozi Podgoro proti Petelinju drobim.
Še kar naprej se šteti učim.
Pri drevesnici me vse mine.

Dežja ni bilo toliko, da bi spral vse te mine.

Sem se nazaj obrnila.
Proti Klečam sem zavila.
Ko do vasi sem prispela,

me je že pošteno glava bolela
zato sem se tu dejansko obrnila,

se proti domu napotila.

Še po drugi strani cestišča potičke sem štela.
Do doma, po obeh straneh ceste, 89 sem jih naštela.

Vsem tistim, ki fig, figic ne znate pobrati,
privoščila bi, da v kaki pristali bi na zadnji plati.

Saj vem, potem bi se na nemarneže jezili,
saj ste se sami vedno sklonili, vrečko uporabili,

da s svojim kosmatincem sledi ne bi pustili, 
da tam mimo ste kadarkoli sploh hodili.

 Erika Maver

pasJa pReŠtevanka

Gre za mit, da kolena 
pri počepu ne smejo 
iti prek linije stopal. 
Mit je v svetu fitnesa 

že kar legendaren, izhajal pa 
naj bi iz študije (Klein), stare 
več kot pol stoletja. Raziskovalci 
so želeli ugotoviti, kako neome-
jeno gibanje kolen pri počepu 
(kolena pri počepu prečkajo li-
nijo stopal) vpliva na povečanje 
navora v kolenih. Ugotovili so, 
da se ta poveča za 28 %. 
Potemtakem bi lahko zaključili, 
da kolena ne smejo iti prek lini-
je stopal. Vendar pa je bila štu-
dija nepopolna, saj je zanemari-
la preostale telesne segmente 
(medenico, ledveni del hrbteni-
ce), ki so prav tako vključeni v 
gib, ki mu z biomehanskega vi-
dika pravimo trojna fleksija ali 
laično počep. To  'napako' je 
popravila študija iz leta 2003 
(Fry in sod.), ki je sicer potrdila 
ugotovitev izpred 60 let. Navor 
se v kolenu res poveča za 28 %, 
vendar se v primeru, ko kolena 
ostanejo za linijo stopal, močno 
povečajo navori v ledvenem de-
lu hrbtenice (skoraj za 100 %). 
Hrbtenica je zelo obremenjena, 
saj sta gib in končni položaj 
bolj podobna predklonu (mr-

tvemu dvigu) kot počepu. Z na-
menom, da bi zmanjšali nekaj 
navora v kolenih, (pre)močno 
obremenimo hrbtenico. Poleg 
omenjenih dveh se je z omeje-
vanjem gibanja kolen in navori, 
ki nastanejo pri tem, ukvarjala 
tudi študija iz leta 2013 
(Hartmann in sod.). Pri omeje-
vanju gibanja kolen so avtorji 
zaznali več gibanja v hrbtenici 
in večjo obremenitev obhrbte-
ničnih mišic. Ko kolena niso bi-
la omejena, je bilo gibanja v 
hrbtenici manj, manjša je bila 
tudi obremenitev mišic.
Z neomejevanjem kolen pri po-
čepu dosežemo, da zgornji del 
trupa ostane v bolj pokončnem 
položaju, kar pomeni manjšo 
obremenitev hrbtenice in manj-
ši navor v kolku. Če imate teža-
ve s koleni, se o primernosti iz-
vajanja počepa posvetujte z 
zdravnikom. Če ne veste, kako 
se naredi počep, bodite pozor-
ni, kajti v naslednji številki 
Pletenic bomo pisali o tem. Več 
naših člankov o zdravem nači-
nu življenja ipd. najdete na por-
talu www. taraja.si. Za osebno 
trenerstvo nas kontaktirajte 
na nbpfit@gmail.com. 
 •Bartolomej Polanec 

Ne veste, za kaj gre? To lahko pomeni, da tega 
(mita) na vadbah ali v fitnesu še niste slišali ali 
pa še nikoli niste vadili pod vodstvom. 

Kolena ne smejo čez prste!

Fry ac, chadwick smith J, & schilling Bk. effect of knee position on hip and knee torques during the barbell squat. JscR. 2003; 17(4): 629-633
Hartmann H, Wirth k, klusemann M. analysis of the load on the knee joint and vertebral column with changes in squatting depth and weight load. sports Med. 2013 
Oct;43(10):993-1008. doi: 10.1007/s40279-013-0073-6. pMiD: 23821469.
klein, k.k. the deep squat exercise as utilized in weight training for athletes and its effect on the ligaments of the knee. J.  assoc. phys. Mental Rehab. 15:6–11. 1961.

Počep, pri katerem kolena ne 
gredo preko linije stopal.

Počep, kjer gredo 
kolena preko 
linije stopal.
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V Kudu Jurija Fleišmana smo imeli kar aktiven december, odločili smo se 
namreč organizirati božično-novoletni koncert. Zaradi situacije z epide-
mijo smo ga posneli. Dogodek sta povezovala Damjan Porš in Katarina 
Kelich. Nastopili so Tamburaški orkester Senožeti, Ansambel Nepozabni, 

Janko Rocks, Damjan Porš in Jan Nebec. Pridružil se nam je še naš župnik Alojz 
Grebenc, ki je povedal nekaj besed o zgodovini doma in društva, ter sam dedek 
Mraz. Posebna zahvala gre Franciju Ravnikarju za izposojo luči in Štefanu Poršu 
za izposojo ozvočenja. Upamo, da bomo v prihajajočem letu lahko kakšen dogo-
dek naredili tudi v živo. Se vidimo v Kmetskem domu v Beričevem.  
 •Klemen Runtas in ekipa Kuda Jurija Fleišmana 

Božično-novoletni koncert

tamburaški 
orkester 
Senožeti

ansambel Nepozabni

Voditelja Damjan Porš 
in Katarina Kelich

Župnik alojz Grebenc

janko rocks

V želji po čim širšem literarnem ustvarjanju, smo se v Mestni knjižnici Ljubljana odločili, da razpišemo literarne natečaje 
na temo proze, poezije, dramatike in stripa pod skupnim imenom Oddaj na natečaj v MKL. Gre za projekte spodbujanja 
ustvarjalnega pisanja in izražanja mladih avtorjev med 15. in 25. letom v slovenskem jeziku. Razpisi vseh štirih natečajev 
so odprti do 15. marca 2022. Z natečajem za najboljšo kratko zgodbo metaFORA smo vzpostavili mednarodno 
sodelovanje s Knjižnico Vladimira Nazora, Knjižnice grada Zagreba, kjer tovrstni natečaj pripravljajo že deseto leto. Več 
informacij na www.mklj.si/projekti/oddaj-na-natecaj. • Mestna knjižnica Ljubljana

ODDAJ NA NATEČAJ
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Že kar tradicionalno zagnani farani pred cerkvijo v Dolu pri 
Ljubljani postavljajo adventni venec. K prižigu sveč smo letos 
povabili častno občanko in letošnjo jubilantko Tončko Jemec 
(prva sveča), v imenu Župnijske Karitas Dol je drugo svečo 
prižgala tajnica Angelca Škrajnar, tretjo svečo je prižgala 
17-letna invalidka Ana Ravnikar, zadnjo, četrto svečo pa naš 
gospod župnik Alojzij Grebenc, ki ga je ljubljanski nadškof in 
metropolit msgr. Stanislav Zore v torek, 23. novembra 2021, 
umestil kot novega častnega kanonika. Ta čast je namenjena 
duhovnikom, ki so se odlikovali s posebnimi zaslugami za 
Cerkev, kar pa farani župnije Dol pri Ljubljani dobro vemo. 
Čestital in zahvalil se mu je Matej Lajovic, tajnik ŽPS Dol pri 
Ljubljani, glasbeni program pa sta oblikovali sestri Natalija 
Selšek in Klara Pavlinič.  •Nataša Klemenčič

Častni kanonik prižgal četrto 
svečo na adventnem vencu

Kulturnemu društvu Anton 
Mehle Senožeti smo podarili 
60 slikanic z naslovom Sija, 
zvezdica, ki si je želela živeti 

na Zemlji, in sicer za obdarovanje 
otrok ob novoletnih praznikih. 
Projekt je potekal prek Radia 1 
Geoss, spletnih portalov Duhovnost.
eu, Ringaraja.net, Biba Leze.si, Taraja.
si, Facebook in Instagram profila 
Informativnega kluba Taraja ter ob-
činskega glasila Pletenice. Fizične do-
godke smo zaradi covida-19 žal mora-
li prestaviti na ugodnejši čas. O novih 
datumih vas bomo obveščali sproti.
Projekt so sofinancirali Občina Dol 
pri Ljubljani, Cvetličarna Jože Gričar, 
s. p., Hiša TKM, d. o. o., Šuštar trans, 
d. o. o., Loginox, d. o. o., Tils, d. o. o., 
Salon lepote Lavina, Špela Gradišek 
Pirš, s. p., Žarek upanja, Andreja Orel, 
s. p., in Pasji salon Koštrun, Sara 
Hribar, s. p. Hvala vsem za razumeva-
nje in podporo ter vsem sofinancer-

jem. Brez vas nam ne bi uspelo. 
Zahvaljujemo se tudi vsem prostovolj-
cem Informativnega kluba Taraja za 
nadpovprečno prizadevno delo pri 
tem pomembnem projektu, kajti sko-
zi več pravljic in njihovih ponovitev 
se otroci neprisiljeno učijo socializa-
cije. Da razvijemo empatijo ter razu-
memo zgodbe in like, potrebujemo 
globok način branja, to pa nam omo-
goča le klasično branje. Zato je po-
membno, da v otrokov vsakdan vklju-
čimo branje tiskanih besedil. Klasičen 
način branja pa je pomemben tudi za 
odrasle, saj dandanes preživimo na 
elektronskih napravah veliko časa in 
se niti ne zavedamo, da te spreminja-
jo naše nevronske povezave in posle-
dično pride tudi do pozabljanja glo-
bokega načina branja.  
V dobi povečane digitalizacije je zato 
ozaveščanje o pomembnosti klasič-

nega načina bra-
nja in pisanja iz-
rednega pomena 
in se bomo na 
tem področju še 
naprej trudili. 
Poudarjamo, da 
je Informativni 
klub Taraja ne-
profitna, prosto-
voljna organizaci-

ja, ki od vsake izdaje slikanic del njih 
podari v sodelovanju z lokalno sku-
pnostjo in nevladnimi organizacijami. 
Tudi za nas so trenutni časi težki, zato 
vas vljudno vabimo, da nam po svojih 
željah in močeh pomagate pri ohra-
njanju klasičnega načina branja z na-
kupom naših slikanic na https://tara-
ja.si/shop/ ali z donacijami na TRR št.:  
IBAN SI56 6100 0000 7496 895, odprt 
pri Delavski hranilnici, Ljubljana, s 
pripisom 'za klasično branje'. Za vse 
informacije smo na voljo prek e-pošti: 
tarajaklub42@gmail.com.  
 •Informativni klub Taraja

V Informativnem klubu  
Taraja je v teh predprazničnih 
dneh potekalo sklepno 
dejanje našega projekta 
Klasično branje je zakon – 
beri z nami tudi ti!

Zaključek projekta Klasično branje je 
zakon – beri z nami tudi ti! za leto 2021

če obstaja 
literarni žanr, 
ki bi vzdramil 

domišljijo 
ljudi na vseh 

področij po 
vsem svetu, 

je to pravljica. 
(Zipes)
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32. Novoletni tek, ki že letos drugič (upamo, da zadnjič) poteka na Stravi, 
je v polnem zamahu. Že prvi teden se je ob visokih temperaturah za ta 
letni čas nabralo lepo število tekačev. Tekmovanje poteka na tradicionalnih 
razdaljah 14,5 in 10,5 km. Za otroke imamo lepo ravninsko traso, ki je 

dolga 4 km. Vsak teden poteka 
žrebanje za udeležence naših 
zimskih tekaških podvigov. 
Veseli smo, da s tem vsaj malo 
spodbudimo tisti tekmovalni duh, ki 
je bil množično prisoten vsako leto 
s startom in ciljem v Dolskem. Pa 
seveda športno druženje s tekači, 
za katero ni alternative. Tek bo odprt 
vse tja do 22. januarja, zato vljudno 
vabimo vse tiste, ki bi radi bili med 
nami, da se pomerimo na lepi in 
razgibani trasi. Seznam vseh prog z 
odseki STRAVA poiščite na našem 
spletnem mestu sddolsko.si. Se 
vidimo in si pomahamo ob progi. 
 • Miha Bandalo, predsednik 
Športnega društva Partizan Dolsko

LAS Srce Slovenije je objavil 3. Javni 
poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja za 
lokalno akcijsko skupino Srce Slove-
nije na območju občin Dol pri Ljubljani, 
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in 
Šmartno pri Litiji za sklad ESRR. 
Rok za oddajo vlog je torek, 15. 03. 
2022, v primeru osebne dostave v 
pisarno Vodilnega partnerja pa do 15. 
03. 2022 do 12. ure. 
Predmet sofinanciranja so projekti, ki 
zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k 
ciljem, kazalnikom in ukrepom Strate-
gije lokalnega razvoja na območju 
občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji 
ter se izvajajo na območju naselij, ki 
imajo status urbanega naselja: Občina 
Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, 
Dolsko, Videm; Občina Kamnik: 
Kamnik, Mekinje; Občina Litija: Litija; 
Občina Lukovica: Lukovica, Šentvid pri 
Lukovici, Krašnja; Občina Moravče: 
Moravče in Občina Šmartno pri Litiji: 
Šmartno pri Litiji. Več o javnem pozivu 
in pogojih si preberite na spletni strani 
objavljenega javnega poziva: https://
bit.ly/3qd9BHc • LAS Srce Slovenije

32. Novoletni tek v polnem teku
3. Javni poziv za izbor 

operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije 

lokalnega razvoja

Župnijska Karitas Dol pri Ljubljani 
vabi na redni letni občni zbor, 
ki bo v torek, 1. 2. 2022, ob 
20.00 v dvorani župnišča v Dolu. 
Ob tej priložnosti vabimo nove 
člane - ljudi dobre volje, ki čutijo 
svojo poklicanost za dobrodel-
nost v službi sočloveka. Lahko 
se nam pridružite že na samem 
občnem zboru, lahko pa tudi 
pozneje, kadarkoli med letom.
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tako so se v lanskem šolskem 
letu slušatelji prvič lahko od-
ločili tudi za restavratorstvo, 
ki se zaradi velikega interesa 

in odličnega sprejetja pri študentih 
na začetku leta 2022 nadaljuje pod 
mentorstvom Žige Reharja, ki je svoje 
ustvarjalno delo že predstavljal na 
številnih razstavah tako v Sloveniji kot 
tujini. Ker verjamem, da morda kateri 
od zainteresiranih slušateljev o obi-
sku restavratorstva še razmišlja, sem 
mentorju Žigi Reharju, ki je diplomi-
ral na visoki šoli za risanje in slikanje, 
zaključil pa tudi specialistični študij 
pri profesorju Darku Slavcu, postavila 
nekaj vprašanj. Prepričana sem, da 
bodo njegovi konkretni odgovori 
marsikoga zainteresirali za vpis v 
omenjeni študijski krožek.
Zakaj bi se nekdo v jeseni 
življenja odločil za 
restavratorstvo, je bilo moje prvo 
vprašanje, na katero mentor Žiga 
Rehar odgovarja:
»Restavratorstvo ni samo poklic, je tu-
di poslanstvo, ki kroji naš odnos do 
predmetov iz preteklosti. Vsi ljudje 
smo navezani na predmete, ki nas 
obdajajo in nemo spremljajo skozi 
živ ljenje. Nekateri nas spominjajo na 
prednike, drugi na dogodke. Vsem je 
torej skupno eno – so nemi govorci 
zgodb, ki se jih radi spominjamo. 
Zato tisti ljudje, ki jih restavratorstvo 
zanima, ta odnos do starin že imajo. 
Na restavratorskem tečaju udeleženci 
spoznajo tehnike in materije za ohra-
njanje in nego predmetov.«
Restavratorstvo je postopek, ko 
se nekaj starega ali 
poškodovanega obnovi ali 

preuredi. Je to namen 
študijskega krožka ali pod 
restavratorstvo uvrščamo še kaj 
drugega?
»Na tečaju se ukvarjamo predvsem z 
restavriranjem predmetov, ki jih ude-
leženci prinesejo s seboj, podučimo 
pa se tudi o pogojih hranjenja ter o 
negi in ravnanju s starinami.«
Pogosto ob restavratorstvu govo-
rimo tudi o konservatorstvu?
»Čeprav konservatorstvo in restavra-
torstvo hodita dostikrat z roko v roki, 
se postopki razlikujejo. Pri konservi-
ranju se ukvarjamo predvsem z ohra-
njanjem materiala ter z dejavniki, ki 
so vplivali na pospešeno propadanje. 
Pri restavratorskih posegih pa se 
ukvarjamo tudi z videzom in samo 
uporabnostjo predmeta.«
Se bodo študentje ukvarjali s 
praktičnim delom – lesenimi 
starimi izdelki? ali novo znanje, 
ki ga bodo dobili, vključuje tudi 
druge materiale poleg lesa? Bodo 
za praktično delo stare lesene 
izdelke prinesli od doma? Kaj, če 
jih nimajo?
»Praktično delo poteka na predmetih, 
ki jih udeleženci prinesejo s seboj, če 
jih nimajo, jim pomagamo pri iska-
nju. V osnovi se ukvarjamo z lesenimi 
izdelki, ob katerih pa se srečujemo 
tudi z drugimi materiali, kot so: kovi-
ne, usnje, keramika ...«

So leseni izdelki vsi enaki ali 
različni – se razlikujejo tudi 
postopki restavriranja?
»Vsak predmet je zgodba zase, zato se 
postopki restavriranja prilagajajo 
predmetu, kjer skrbimo za minimal-
nost posega z materiali, ki so reverzi-
bilni.«
Kaj bi svetovali bodočim 
restavratorjem?
»Skrb za ohranjanje predmetov ni sa-
mo ključ do preteklosti, je hkrati velik 
doprinos k zmanjšanju potrošnje in 
tako čistejši prihodnosti. Vabljeni! «
Študijski krožek restavratorstva je svo-
ja vrata odprl 5. januarja 2022. 
Dobrodošli! Oglasite se v prostorih 
društva v Domžalah (Ljubljanska ce-
sta 58) ali pokličite 01 722 66 70 oz. 
031 379 276.
Ob tem pa naj vas povabimo tudi v 
druge oblike dela Univerze za tretje 
življenjsko obdobje – Društva Lipa 
Domžale. Slušatelji namreč ob 
upoštevanju ukrepov, povezanih s 
covidom-19, že pridno pridobivajo 
nova znanja ali z različnimi drugimi 
dejavnostmi poskrbijo za svoje zdravje 
in prijetno druženje. Verjemite, da bo 
vaša jesen življenja lepša tudi v letu 
2022, v katerem vam želimo veliko 
zdravja, sreče in prijetnih trenutkov z 
vsemi, ki jih imate radi. Ne pozabite: 
učenje ima svoj začetek in nikoli konca.  
 •Vera Vojska

Društvo Lipa – Univerza 
za tretje življenjsko 
obdobje Domžale si prav 
vsak začetek šolskega 
leta prizadeva, da bi že 
precejšnje število različnih 
študijskih krožkov še 
obogatilo in pri tem 
upoštevalo tudi želje in 
interese slušateljev. 

Skrb za nego in ohranjanje starih predmetov 

Slika po 
posegu

Slika pred 
posegom
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V dobrem mesecu dni delova-
nja se je voznikom Prostoferja 
v naši občini pridružilo pet 
prostovoljcev, ki v svojem pro-

stem času prevažajo socialno šibkejše 
in ostarele krajane. Skupaj so opravili 
že več kot 30 prevozov, v povprečju 
od 4 do 5 prevozov na teden. Da bi se 
njihovo delo še razbremenilo, ste k so-
delovanju vabljeni novi prostovoljci. 
Prijavite se lahko prek elektronskega 
naslova obcina@dol.si ali na telefon 01 
530 32 40. Pogoj, da se jim pridružite, 
je le veljavno vozniško dovoljenje in 
da ste v svojem prostem času pripra-
vljen pomagati tistim, ki prevoze po-
trebujejo. 
Do zdaj je k projektu Prostofer pristo-
pilo 14 različnih uporabnikov, še ve-
dno pa lahko za njihovo pomoč in 
prevoz pokličete na brezplačno tele-

fonsko številko 080 10 10. In kot pravi-
jo v Zlati mreži, organizatorju 
Prostoferja, je ta namenjen predvsem: 
»Tistim starejšim, ki nimajo lastnega 
prevoza in ne vozijo sami, nimajo so-
rodnikov in imajo nizke mesečne do-
hodke ter slabe povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravni-
ške oskrbe, javnih ustanov in nujnih 

opravkov. S Prostoferjem se lahko od-
pravite k zdravniku, v lekarno, na ban-
ko ali na pošto ter druge javne ustano-
ve, pa tudi v trgovino in na pokopali-
šče znotraj občine bivanja. Za prevoz 
zunaj občine bivanja pa so ti prevozi 
na voljo zgolj za nujne preglede v slo-
venskih bolnišnicah in obisk javnih 
ustanov, ki jih ni v domači občini.« 
•Nina Keder

Tudi v naši občini je že 
aktiven projekt Prostofer, ki 
v svoje vrste voznikov vabi 
nove prostovoljce.

Vabljeni, da se pridružite ekipi Prostoferja

trenutno imamo pet prostovoljcev, vabljeni, da se jim pridružite tudi 
vi – pišite na obcina@dol.si ali pokličite na 01 530 32 40. 
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Nekaj svojih zimskih utrinkov nam je na uredništvo 
poslala Mojca Jež. Najlepša hvala za popestritev 
hladnih zimskih dni!

Zimski utrinki

Fotonatečaj Vodovje
spoštovani fotografski ustvarjalci!

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

Trajanje natečaja:  
8. 10. 2021–30. 09. 2022
Izbor fotografij:   
do 20. 10. 2022
Obvestilo o izboru:  
do 20. 10. 2022

Ureditev dokumentacije za izplačilo av-
torskega honorarja: do 30. 11. 2022
Rok za izplačilo avtorskih honorarjev: 
30 dni od podpisa pogodbe
Na natečaju bo izbranih 13 najboljših 
fotografij, ki bodo nagrajene s simbolič-

nim avtorskim honorarjem (50 EUR bru-
to za fotografijo). Na ocenjevanje bodo 
sprejeta samo dela, ki bodo/so nastala 
na območju občine Dol pri Ljubljani in 
bodo prikazovala različne oblike vodov-
ja občine Dol pri Ljubljani (potoki, reke, 
vodni izviri …). Vsak avtor lahko pošlje 

eno prijavnico z največ 25 fotografijami. 
Zavedamo se, kako pomembno je 
spodbujanje ustvarjalne žilice, pa naj 
gre za profesionalno ali zgolj ljubiteljsko 
umetnost. Naj vas ob tem še enkrat 
vljudno povabimo k sodelovanju. 
 •Občinska uprava
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cenik kOMeRciaLnega 
OgLaŠevanJa

Podjetjem s sedežem ali poslovalnico v občini Dol pri 
Ljubljani je priznan dodatni popust v višini 50 %. 
Objava osmrtnic in zahval je za fizične osebe, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava voščil je za društva in neprofitne organizacije, ki 
so registrirane v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter 
za nosilce lokalnih kmetij odprtih vrat brezplačna do ve-
likosti oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v primeru oglasov 
večje velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.

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

VELIKOST MERE CENA V EVRIH,  
  BREZ DDV 
1/1 263 X 186 mm 300,00 
1/2 129,5 X 186 mm ali 160,00  
  263 X 90,5 mm
1/4 128,5 X 90,5 mm ali 90,00 
 61,75 X 186 mm
1/8 61,75 X 90,5 mm 50,00
1/10 48,6 X 90,5 mm 45,00
1/30 (mali oglas) 23 X 90,5 mm 20,00 

Pohodi se izvajajo posamezno in z 
upoštevanjem vseh veljavnih ukrepov proti 
širjenju covida-19, ki veljajo v državi. 
Udeleženci se na vrhu Murovice vpišejo v za to 
pripravljen zvezek, ki bo v škatli. Prijavnine ni. 
Veljajo pohodi iz vseh smeri: Dolsko, Kamnica, 
Senožeti, Vinje, Osredke ... Vsak udeleženec 
hodi na svojo odgovornost, društvo ne 
odgovarja za morebitne poškodbe.
Za orientacijo, če izberete izhodišče iz 
Dolskega (293 n. m.) in se povzpnete na 
Murovico (743 n. m.), je čas hoje pribl. 1 h 20 
min. To je lahka označena pot, višinska razlika 
je 450 m, priporočamo pa primerno obutev in 
oblačila ter velik nasmeh.
Med udeleženci bomo 1. 2. 2022 izžrebali tri 
nagrade. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni 
strani in FB-strani društva. Pri žrebu bodo 
veljavni vsi vpisani pohodi med 15. 1. 2022 od 
10. ure in 31. 1. 2022. do 18. ure.

7. novoletni pohod 
na Murovico

Če imaš vsaj 9 in ne več kot 15 let in se ob iskanju 
odgovorov v džungli informacij zabavaš, potem te vabimo 
k reševanju kvizov na spletni strani https://bit.
ly/3HYNpXa. Pri reševanju ne boš nikoli sam, saj je pri 
vsakem vprašanju na voljo namig, ki te preko spletne 
strani knjižnice pripelje do pravilnega odgovora. Brskanje 
po spletu je za Robinzonke in Robinzone torej obvezno! 
Ob reševanju se ti bodo razkrili nekateri skriti kotički 
knjižnice, saj boš našel tudi takšno informacijo, ki se bo v 
prihodnosti izkazala za koristno. Kvize lahko rešujete do 
vključno 23. 11. 2022. Nagrajenci bodo razglašeni na 
zaključni prireditvi, ki bo dne 25. 11. 2022 ob 18.00.  
 • Mestna knjižnica Ljubljana

Robinzonijada v 
informacijski džungli
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pOMeMBne inFORMaciJe

občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si

(01) 530 32 40
Uradne ure:

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

petek: 8.00–12.00

Krajevni urad Dol pri Ljubljani
Obvezno predhodno naročanje na 

(01) 828 16 94
Vsak drugi in četrti teden v mesecu 

(27.1., 10.2., 24.2. 2022,...) 
V času uradnih ur, in sicer  

od 8.00 do 12.00 in  
od 13.00 do 15.00

Medobčinski inšpektorat na sedežu  
občine Dol pri Ljubljani 

sejna soba, vsako 1. sredo v mesecu 
15.00–16:30

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

Vrtec s koncesijo
VVD Ježek 

Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

Župnija sv. Marjete  
Dol pri Ljubljani

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

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

(01) 564 72 58

Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962

Gregor Pirc, predsednik

Družinska medicina  
dr. anja Černe

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

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

Hišni obiski in administracija ob 
ponedeljkih 16.00–18.00  

oz. po dogovoru.

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. 

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;  
031 651 777

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, Žarek upanja

Andreja Orel,  
041 259 862

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08

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

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50

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

LaS Srce Slovenije
www.las-srceslovenije.si

(01) 89 62 713

Društvo upokojencev  
Dol-beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič

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

aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250

Vzdrževanje  
lokalnih vodovodov  

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

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

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center repče 

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

 
javna razsvetljava

Napake na delovanju omrežja javne 
razsvetljave sporočite na: 

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

Okvare lahko javite tudi na občinsko 
upravo občine Dol pri Ljubljani 
na tel. št. (01) 530 32 40 ali 

e-naslov obcina@dol.si.

Vzdrževanje cest 
Nepravilnosti javite občinski upravi  

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

Karitas
(01) 56 39 096

 
rdeči križ 

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

vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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RaZnO

Za vse občane občine Dol pri Ljubljani 
so brezplačne objave zahval, osmrtnic 
in voščil. Vašo pošto pričakujemo na 

elektronskem naslovu 
pletenice@dol.si ali na naslov 

Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani. 

brezplačne objave

Črna kronika kriminaliteta

DolVidemBrinje

Podgora

za obdobje med 1. in 31. decembrom 2021

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

• Tatvina goriva, škoda znaša nekaj evrov.
• Zatajitev denarja, škoda znaša 200 evrov.

• Poškodovanje vhodnih 
vrat, škoda znaša več 
tisoč evrov. 

• Vlom v stanovanjsko hišo, 
škoda znaša več tisoč evrov.
• Poskus vloma v 
stanovanjsko hišo v Vidmu, 
škoda znaša več 100 evrov.

prometne nesreče Ostalo
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PGD LAZE 
se zahvaljuje vsem krajanom in posameznikom 
za izkazano podporo v preteklem letu.
V letu 2022 naj bodo vaše 
odločitve modre, ideje 
ustvarjalne, uspeh 
zagotovljen in 
sreča brezmejna. Vaše 



Vsak dan so učenci skupaj z uči-
telji podaljšanega bivanja od-
krivali okenca oziroma praznili 
vrečke na prazničnem koledar-

ju. Na listkih, ki so se skrivali pod posa-
meznimi datumi, so bili zapisani izzivi, 
naloge, navodila, včasih pa se je poleg 
listka skrivalo tudi presenečenje.
Izdelali in prižgali smo izvirno lučko 
prijateljstva, širili lepe besede, si pisali 
sporočila z lepimi mislimi, kar nekaj ča-
sa pa smo porabili tudi za izdelavo pra-
zničnih voščilnic, s katerimi smo pred-
praznični čas polepšali vsem starostni-
kom iz Doma Tisje Črni Potok in Doma 
Tisje Litija. Med bolj zanimivimi dejav-

nostmi je izstopala smejalna tekma, pa 
tudi eksperimentalni dan, mini kino, jo-
ga in seveda medeno popoldne – izde-
lovanje in peka medenjakov, ki smo jih 
z veseljem tudi pojedli.
Zadnji dan se je pouk prepletal s pro-
gramom za obeleženje dneva samostoj-
nosti in enotnosti, po koncu pouka pa 
so učitelji pri mizici pred zbornico 
učencem (in tudi nekaterim staršem) 
postregli s toplim kakavom in medenja-
ki, ki so nam še ostali.
Za dobro kolektivno vzdušje smo po-
skrbeli tudi učitelji sami, saj smo drug 
drugemu pripravili presenečenja, nato 
pa smo si zaželeli lepe praznike in odhi-

teli – nekateri domov, drugi na smuča-
nje, na morje ali pa celo v daljne kraje.
Teden dni zabave, počitka in druženja z 
najdražjimi je bilo dovolj, da smo se 3. 
januarja v šolo vrnili nasmejani, polni 
energije, svežega zagona in novih priča-
kovanj. •Leon Tabor

Pričakovanje praznikov konec decembra smo na Podružnični šoli Dolsko stopnjevali 
ves mesec. Poleg rednega pouka in programa v podaljšanem bivanju smo sebi in 
drugim popestrili ter polepšali dneve z zanimivimi dejavnostmi, lepimi pozornostmi in 
majhnimi (včasih tudi sladkimi) presenečenji.

December na Podružnični 
šoli Dolsko
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