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Čestitke ob dnevu državnosti

Saša Lešnjek, veliki koncert
Gosti: Elda Viler, Omar Naber, Alex Volasko, Senožeški
tamburaši
Kulturni dom Dolsko

25. junija ponosno praznujemo vsi državljani in
državljanke Republike Slovenije, praznuje cela Slovenija.
Ob dnevu državnosti vam želimo, da čim lepše preživite
praznični dan.

Festival barona Jurija Vege, festival pihalnih godb iz cele
Slovenije
Dolsko

Vabilo na proslavo ob
dnevu državnosti

18. 6.
23. 6.

Gasilska veselica v Dolskem
Igral bo ansambel Novi spomini.

24. 6.

Poletni glasbeni paviljoni 2022
Vita Mavrič, večer brezčasnih šansonov
Erbergova paviljona, Dol
Prost vstop

20.00

18.00

20.00

Tudi letos bomo veterani Občine Dol pri Ljubljani
organizirali krajšo slovesnost ob 31. obletnici
osamosvojitve Slovenije. Vabimo vse naše člane in
simpatizerje, da se nam pridružite 23. 6. 2022 ob 18.
uri na kratki svečanosti pri spomeniku v Dolskem.

Proslava ob dnevu državnosti
Dolsko, ob tetraedru

E-naslov
pletenice@dol.si
Odgovorna urednica
Nina Keder
Grafična priprava
Urban Bat

16. 7.

20.00

Foto naslovnica: Nina Keder

Gasilska veselica v Senožetih
Igrala bo skupina Zvita feltna.

25. 8.

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

26. 8.
20.00

Gasilska veselica v Dolu
Igrala bo skupina Zvita feltna.

15. 9.

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

20.00

20.00

29. 9.
19.00

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
Junij 2022
Številka 6/2022
Pletenice so informativno
glasilo Občine Dol pri
Ljubljani. Izhaja enkrat
mesečno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo
v občini.
Naslednja številka izide 15.
junija 2022. Prispevke za
objavo pošljite na elektronski
naslov pletenice@dol.
si. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 1. julij 2022.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič

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

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
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Lektoriranje
Kodent-Kokalj in družbeniki,
k. d.
Uredniški odbor
Aleksandra Resman
Katja Kralj
Borut Zajc
Uredništvo si pridržuje
pravico do redakcijskega
urejanja in krajšanja besedil,
ki so predolga ali vsebujejo
neprimerno in žaljivo
vsebino. Pisma bralcev, ki
so dolga nad 1500 znakov (s
presledki), zaradi omejenega
prostora ne bodo objavljena.
Navodila za oddajo
prispevkov in pisem bralcev
ter cenik oglasnega prostora
najdete na spletni strani
www.dol.si.
Tisk
Schwarz Print, d.o.o.
Naklada
2.500 izvodov

iz županove pisarne

Spoštovani sokrajani in sokrajanke!
Po malem smo že zakorakali v poletje,
pa vendar je ta prehod v počitnice
lahko še najbolj intenziven.

Foto: Nina Keder

J

unij je navadno poln pretežno prijetnih obveznosti, vezanih na zaključek šolskega leta
in na priprave na počitnice. Ob tem se spomnim, da junij nosi ime po rimski boginji
Junoni, ki je bila zavetnica družine. Zato se mi zdi,
da je junij prav poseben tudi v družinski dinamiki.
Otroci zaključujejo s šolskimi obveznostmi in obšolskimi dejavnostmi, staršem predstavljajo veščine in
znanja, ki so jih med letom usvojili, šolski tempo se
po malem sprošča, začenjajo se priprave na počitnice. Med skupnimi počitnicami, na potovanjih ali doma se najde čas, da lahko družine spet delujejo kot
celota, da se družinski člani spet posvetijo sebi in
drug drugemu.
Prihajajoče počitnice so prvi pozdravili najmlajši z
Mavričnimi igrarijami na igrišču vrtca na Vidmu.
Najbolj neučakani in veseli v pričakovanju so bili
najstarejši vrtčevski otroci, saj zapuščajo vrtec in se
jeseni podajo med prvošolčke. Osnovnošolci so se
nam predstavili na pevski prireditvi Zborovski bum,
četrtošolci pa tudi v spretnostni kolesarski vožnji
Čukec na kolesu.
Pa se vrnimo k poimenovanju meseca junija.
Njegovo staro slovensko ime je rožnik, kar je povezano s cvetenjem polj in travnikov, ki nas vabijo na
sprehode v naravo, kmete pa kličejo h kmečkim
opravilom. Na kmetijskih površinah tako brnijo traktorji, na javnih površinah pa gradbena mehanizacija
in tovornjaki, saj potekajo občinska investicijska in
vzdrževalna dela. Obnova vodovoda in gradnja
pločnika za pešce skozi Dolsko, košnja obcestne trave, statični pregledi mostov, rekonstrukcija ceste z
gradnjo meteorne kanalizacije in optičnim omrežjem v Osredkah ter gradnja zavijalnega pasu v
Dolskem že potekajo. Za gradnjo kanalizacije, hodnika za pešce in ostale komunalne infrastrukture v
Dolu in na Vidmu pa je bil izvajalec pravkar uveden
v delo. Prav zadnji projekt bo največji logistični izziv,
saj so obravnavane ceste močno prometno obreme-

V naši občini
se ponovno
odvijajo
številne
prireditve;
podžupanja
Nika Rovšek
se je med
drugim
udeležila
predstavitve
nove knjige
dr. Boža
Cerarja v
Galeriji 19 v
Dolskem.

njene z motornim in kolesarskim prometom ter pešci. Upamo, da vam zapore cest ne bodo povzročale
prevelikih preglavic ob vsakodnevnih opravkih ali
vas odvrnile od obiska prihajajočih gasilskih veselic
ter drugih kulturnih in zabavnih prireditev, ki se jih
bo do konca meseca zvrstilo še precej. Za nevšečnosti se vam že vnaprej opravičujemo.
Ker se junij zaključuje praznično, mi, spoštovane
občanke in občani, dovolite, da vam čestitam ob
državnem prazniku, dnevu državnosti. Z njim
obeležujemo spomin na petindvajseti junij leta 1991,
ko je Slovenija formalno postala suverena in
neodvisna država. Na ta dan je takratna Skupščina
Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o
neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki sta bili
sicer slavnostno razglašeni naslednji dan,
šestindvajsetega junija, na Trgu republike v Ljubljani.

•Nika Rovšek, podžupanja

Delovanje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Krajevni urad Dol pri Ljubljani lahko obiščete vsak četrtek med uradnimi urami, in sicer od 8.00 do 12.00 in od 13.00
do 15.00. Prosimo vas, da se zaradi povečanega obsega zamenjav listin za obisk krajevnega urada predhodno
naročite na številko za naročanje: 01 828 16 94 ali prek spletne aplikacije https://uen.ortus-inc.si/. Nenaročene
stranke bodo storitev lahko opravile le, če bo termin prost oziroma bodo morale počakati na prvi prosti termin. Obveščamo vas, da bo Krajevni urad Dol pri Ljubljani v času poletnih počitnic zaprt, in sicer od 4. 7. do 3. 10. 2022.
Stranke lahko vse zadeve urejajo na Upravni enoti Ljubljana, Tobačna ulica 5, Krajevnem uradu Medvode ali na Linhartovi cesti 13 (zgolj storitve: osebna izkaznica, potni list, zamenjava vozniškega dovoljenja) v času uradnih ur. Stranke
se za obisk lahko naročijo na tel. št.: 01 828 16 90 ali e-naslovu: narocanje.uelj@gov.si.
• Občinska uprava
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Vodovod Žabja vas–Vinje

Rekonstrukcija lokalne ceste
ter meteorne in optične
kanalizacije Osredke

V maju je izvajalec del Marko Merela, s. p., izvedel zemeljska
in gradbena dela za elektrifikacijo vodnega zajetja Vinje–Žabja
vas. S tem se je zagotovilo električno napajanje, ki je potrebno
za avtomatiziran sistem
nadzora in kloriranja
vode na dotoku v reze
rvoar, ki ga bo izvedlo
podjetje Producta,
d. o. o. Obenem so
se položile še cevi za
bodoče potrebe izgradnje javne razsvetljave.
Skupna vrednost del bo
znašala cca 12.000,00
EUR z DDV.

• Občinska uprava

V maju je izvajalec del KPL, d. o. o., začel z
rekonstrukcijo dotrajane lokalne ceste v Osredkah
in gradnjo meteorne kanalizacije. Celotna dolžina
rekonstrukcije ceste ter meteorne in optične
kanalizacije znaša približno 400 metrov. Obstoječa
cesta je izvedena brez ustreznega spodnjega ustroja,
zato je prišlo do razpok, na določenih delih tudi do
usadov. V zgornjem delu se bo zgradila avtobusna
postaja s pokritim nadstreškom. Skupna vrednost del
bo znašala cca 120.000,00 EUR z DDV. Ker dela
potekajo pri popolni zapori, se vsem stanovalcem
zahvaljujemo za razumevanje in strpnost. 

• Občinska uprava

Širitev mostička v Zaborštu
V Zaborštu je izvajalec del Šuštar trans, d. o. o., izvedel
širitev mostička in vgradnjo nove kanalete v križišču pri
hišni številki 10b. Z razširitvijo mostu se je razširilo tudi
vozišče in s tem se je v križišču precej povečala prometna
varnost.
•Občinska uprava

Igralo pri
pumptracku
V Zaborštu pri pumptracku se je
dobavilo in montiralo plezalno
igralo namesto obstoječega
ribnika, ki je bil nevaren za
otroke. Dela je izvedlo podjetje
Flora sport, d. o. o. • Občinska
uprava
4

novice iz občinske stavbe

Prikaz trase gradnje kanalizacije, kjer sta predvideni polovična in popolna zapora prometa.

Začetek gradnje kanalizacije na Vidmu in v Dolu
Občina je po uspešno izvedenem postopku javnega
naročila v začetku aprila s podjetjem Hidrotehnik, d.
d., podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije in
ostale potrebne komunalne infrastrukture (plinovod,
vodovod, pločnik, javna razsvetljava) v naseljih Videm
in Dol. Skupna vrednost pogodbenih del z DDV znaša
1.800.000,00 EUR, od tega bo Občina financirala
okvirno polovico zneska, preostali del pa zapade v plačilo
javnima podjetjema Voka Snaga in Energetika Ljubljana.
Gradbena dela se bodo začela v tem mesecu in bodo
trajala predvidoma do novembra. Največji prometni

izziv bo predstavljala polovična zapora občinske ceste
med rondojem v Dolu in podjetjem JUB, ki bo zahtevala
delno preusmeritev jutranje konice tovornega prometa
do JUB-a in TOPDOM-a skozi Videm. Zaradi tega in za
zagotavljanje prometne varnosti se bodo na omenjenem
odseku ceste dela izvajala med šolskimi počitnicami.
Na Občini se bomo trudili, da bi investicija občanom
povzročala čim manj nevšečnosti. Elaborat zapore
občinskih cest bo objavljen na spletni strani Občine.
Občane prosimo za strpnost in razumevanje. 

• Občinska uprava

Mulčenje trave in drugega rastja
V začetku meseca smo ob občinskih cestah izvajali
mulčenje trave in drugega rastja. Ker smo glede tega
dobili več vprašanj občanov, bi radi pojasnili, da se
mulčenje trave ob cestah praviloma izvaja dvakrat letno
zaradi zagotavljanja preglednosti. Termin mulčenja je
izbran tako, da kmetje pred tem lahko pospravijo seno s
travnikov in se jim na ta način ne povzroča škode. Širina
mulčenja se prilagaja potrebam posamezne lokacije in
prometnim razmeram. Večinoma se izvaja en rez v širini
do 1 metra, ob križiščih ali manj preglednih ovinkih pa
tudi več. Jesensko mulčenje se izvaja nekoliko širše
za sprotno zatiranje manjšega grmičevja in večjega
rastja, da ne bi prišlo v cestnem pasu do pretiranega
razraščanja in dolgoročne potrebe po sečnji dreves.
Občane prosimo za razumevanje in potrpljenje med
izvajanjem teh del, saj gre za dela, ki so nujno potrebna
za varnost vseh udeležencev v prometu, hkrati pa tudi za
nekoliko lepši izgled občine. 
•Občinska uprava
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Tradicionalna prireditev Čukec na kolesu
Občina Dol pri Ljubljani,
OŠ Janka Modra in Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem
prometu so v četrtek, 26. 5.
2022, med 08.30 in 11.30
izvedli tradicionalno prireditev
s področja prometne varnosti
Čukec na kolesu.

S

odelujoči so se po dvoletnem
premoru zaradi protikoronskih
ukrepov ponovno zbrali na igrišču šole gostiteljice, OŠ Janka
Modra. Učenci vseh oddelkov 4. razreda
so se tako že 23. preizkusili v spretnostni
vožnji na kolesarskem poligonu. Izkazali
so se za zelo spretne, uspešne in odgovorne voznike koles. Za dosežene dobre
rezultate učencev so v veliki meri zaslužne mentorice prometne vzgoje Marjeta
Grofelnik, Marinka Pivk, Maja Malec in
vodja prireditve Teja Žerovec.
Prireditve so se udeležili tudi župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič, direktor
občinske uprave mag. Rok Prevc, ravnatelj šole gostiteljice Gregor Pečan in predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Bojan Višček. Učenci so
se zelo razveselili policistke Urške Lukač
iz PP Ljubljana Bežigrad, ki jim je zelo prijazno in zavzeto predstavila poklic in delo policista ter opremo, ki jo policisti
uporabljajo pri izvajanju policijskih nalog.
Učenci so se še posebej razveselili majic
in bidonov, ki so jih prejeli ob zaključku
prireditve. Tisti, ki so bili pri teoretičnem
delu kolesarskega izpita najbolj uspešni,
so prejeli dodatne praktične nagrade. 

•Občinska uprava
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Foto natečaj Vodovje
Spoštovani fotografski ustvarjalci!
Vsak avtor lahko pošlje eno prijavnico z največ 25
fotografijami.
Zavedamo se, kako pomembno je spodbujanje
ustvarjalne žilice, pa naj gre za profesionalno ali zgolj
ljubiteljsko umetnost. Naj vas ob tem še enkrat vljudno
povabimo k sodelovanju. Več informacij dobite na www.
dol.si/sl/publications/fotografski-natecaj-vodovje.html .

•Občinska uprava

Lani oktobra je Občina Dol pri Ljubljani objavila razpisno
dokumentacijo za Fotografski natečaj Vodovje. Ugotovili
smo, da je rok za prijavo zelo kratek – v zgolj dobrem
mesecu dni namreč v objektiv ni mogoče ujeti vseh
letnih časov, zato smo se odločili, da fotografski natečaj
podaljšamo do 30. septembra 2022 in izbrane
fotografije uporabimo v koledarju za leto 2023. Pravila in
pogoji za sodelovanje na fotografskem natečaju ostajajo
nespremenjeni, določena je le nova časovnica.
Trajanje natečaja: 8. 10. 2021–30. 09. 2022
Izbor fotografij: 		
do 20. 10. 2022
Obvestilo o izboru:
do 20. 10. 2022
Ureditev dokumentacije za izplačilo avtorskega
honorarja: do 30. 11. 2022
Rok za izplačilo avtorskih honorarjev: 30 dni od podpisa
pogodbe
Na natečaju bo izbranih 13 najboljših fotografij, ki bodo
nagrajene s simboličnim avtorskim honorarjem (50 EUR
bruto za fotografijo). V ocenjevanje bodo sprejeta samo
dela, ki bodo/so nastala na območju občine Dol pri
Ljubljani in bodo prikazovala različne oblike vodovja
občine Dol pri Ljubljani (potoki, reke, vodni izviri …).

Gibanje na prostem v zrelih letih

V sklopu Participativnega proračuna
za leto 2022 se je začel izvajati projekt
Gibanje na prostem v zrelih letih.
V torek, 7. junija, se je v Dolskem ob
9.00 začela brezplačna vadba za sku
pino Gibanje na prostem v zlatih letih.
Vadbene enote so namenjene starostni
skupini nad 60 let. Pomembno je zavedanje, da v pozni starosti ostanemo
vitalni ter ohranjamo gibalne in funkcionalne sposobnosti na stopnji, ki nam
omogočajo učinkovito gibanje. Poleg
predstavitve vadbenih elementov, ki jih
pokriva posamezna lokacija (vključno
z napravami za fitnes na prostem),
obsega še elemente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev
posameznih mišičnih skupin.
TERMINI VADBE:
vsak torek od 9.00 do 10.00
ZAČETEK: 7. 6. 2022
LOKACIJA:
ob osnovni šoli in vrtcu v Dolskem
Za dodatne informacije lahko pokličete
na 01 530 3254 (Ana Biser) ali pa
pišete na ana.biser@dol.si
Vljudno vabljeni!
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Nogometni tabor s počitniškim varstvom

Vse ljubitelje nogometa obveščamo, da bo
Nogometni klub Dol v juniju (27. 6.–1. 7.) in avgustu
(8. 8.–12. 8.) organiziral nogometna tabora oz.
dnevno varstvo za otroke od starosti 7 let dalje, ki bo
potekalo od ponedeljka do petka med 6:30 in 17:00
na nogometnem igrišču na RC Korant. V tabor oz.
dnevno varstvo se lahko vključijo vsi otroci navedene
starosti.

uspešno rešil vsako, še tako veliko zagato. Za spanje
je potrebno doplačilo 5,00 € na noč.

Na podlagi želja staršev oz. otrok bo organizirano
tudi spanje na samem kraju. Za marsikoga bo
tabor prvo srečanje s spanjem na prostem, vendar
verjamemo, da bodo otroci z izkušenim osebjem, ki
bo udeležencem na voljo po 24 ur v vseh petih dneh,

Ob prijavi navedite ime in priimek otroka, datum
rojstva, naslov in vaše kontaktne podatke ter na
kateri termin prijavljate otroka. Prijave pošljite na
elektronski naslov uprava@nk-dol.si . Rok za prijave
je 20. 6. 2022.

Vsi termini so sofinancirani s strani občine Dol pri Ljubljani, za otroke, ki imajo tu stalno bivališče.

Cena dnevne udeležbe je 25,00 €, od tega bo
sofinancirala Občina Dol pri Ljubljani 5 €, kar pomeni,
da starši za petdnevno varstvo plačate 100,00 €. V
ceni so všteti vsi stroški od organizacije, osebja in
prehrane (dopoldanska malica, kosilo, popoldanska
malica ter napitki in sadje). Kosilo bo po dogovoru
z lokalnim gostincem pripeljano na našo lokacijo in
postreženo udeležencem.

OBVEZNA OPREMA/GARDEROBA:
• zdravstvena izkaznica
• pribor za osebno higieno (gel za tuširanje, zobna
ščetka in pasta, brisače, krema za sončenje)
• oprema za treninge (majice, kratke hlače, ščitniki za
noge, nogometni čevlji, športna obutev)
• spodnje perilo, nogavice
• zaščita proti klopom in komarjem
(gel ali sprej ali mazilo ali ...)
• oprema za prosti čas
(sandali ali natikači ali japonke ali ...)
• družabne igre
(po želji - vendar ne v elektronski obliki !!!!)
• steklenica /bidon za napitke
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Analiza zadovoljstva uporabnikov
storitve »Pomoč družini na domu«

O

bčina Dol pri Ljubljani je v marcu med uporabniki storitve pomoči na domu izvedla anonimni
anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo želeli raziskati njihovo zadovoljstvo s storitvijo
podjetja Deos, d. o. o. Predstavljamo vam rezultate ankete.
Uporabniki koristijo pomoč oskrbovalk pri dnevnih opravilih (umivanje, tuširanje, oblačenje/slačenje, hranjenje
...), gospodinjsko pomoč (prinos kosila, priprava obroka
hrane, pomivanje posode, čiščenje bivalnega prostora) in
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (druženje, pogovor, sprehodi …). Poročilo predstavlja rezultate raziskave o
zadovoljstvu uporabnikov s izvajalčevimi storitvami z namenom ugotoviti, kaj bi lahko izboljšali, da bi še v večji
meri izpolnili pričakovanja uporabnikov.

Ugotavljamo, da so uporabniki ocenili odzivnost socialnih
delavk na njihove želje in potrebe s povprečno oceno 4,6.

Ugotavljamo, da so uporabniki ocenili odzivnost in odnos
koordinatorice pomoči na domu s povprečno oceno 4,5.

Anketo je izpolnilo 17 uporabnikov, in sicer 8 žensk in 9
moških, starih nad 65 let.

Ugotavljamo, da so uporabniki ocenili dosegljivost socialnih
oskrbovalk, ko jih potrebujejo, s povprečno oceno 4,2.
Ugotavljamo, da so uporabniki ocenili prijaznost in spoštljivost socialnih oskrbovank s povprečno oceno 4,7.

Ugotavljamo, da so uporabniki ocenili točnost in natančnost
socialnih delavk s povprečno oceno 4,7.

ZAKLJUČEK
Z izvedeno anketo smo dobili vpogled v zadovoljstvo uporabnikov z izvedenimi storitvami podjetja Deos, d. o. o.
Ugotavljamo, da so vse storitve podjetja Deos, d. o. o., ocenjene s povprečno oceno nad 4, kar je zelo dober rezultat,
saj pomeni, da so v odgovorih prevladovale ocene zadovoljen oziroma zelo zadovoljen. Prejete odgovore bomo preučili in v okviru možnosti sprejeli ukrepe, da bi odpravili pomanjkljivosti in še dodatno izboljšali njihovo poslovanje. 

Občinska uprava
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Novice iz občinske stavbe

Gradivo v paketniku vas čaka 72 ur od poslanega SMS
obvestila.
Za gradivo, ki ga ne boste prevzeli, vam zaračunamo
strošek v skladu s cenikom.

Naročanje gradiva v paketnik

O

bčina Dol pri Ljubljani in Knjižnica Jurij Vega
Dol pri Ljubljani ter Mestna knjižnica
Ljubljana vam od srede, 6. aprila 2022, ponujamo novo storitev, naročanje knjižničnega
gradiva v paketnike Direct4me na lokaciji Občine Dol
pri Ljubljani. Pri občinski stavbi smo postavili niz paketnikov, v katere si sedaj lahko naročite gradivo iz
Knjižnice Bežigrad. Prevzamete ga lahko vse dni v tednu, 24 ur na dan. Veseli nas, da vam lahko zagotovimo
še dodatno storitev, naročilo v paketnik, in s tem olajšamo dostop do knjižničnega gradiva, preden bomo ponovno odprli prenovljeno knjižnico Jurij Vega.
Obenem vas vabimo, da ob ponedeljkih poleg rednih
postajališč bibliobusa v Dolskem, Senožetih in
Podgorici, obiščete še dodatno lokacijo na Vidmu pri
osnovni šoli. Lahko pa izkoristite možnost izposoje gradiva v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana, predvsem v Črnučah, Zalogu, Polju, Bežigradu in Mostah.

Kako vrnem gradivo?
Gradivo lahko vrnete v paketnik z aplikacijo Direct4.
me,
za vračilo v paketnik se dogovorite s klicem v
Knjižnico Bežigrad
ali ga brezplačno vrnete osebno v Knjižnici Bežigrad.
Podrobnejša navodila za prevzem in vračilo izposojenega gradiva so navedena na paketniku. Paketniki so
na voljo tudi v drugih knjižnicah Mestne knjižnice
Ljubljana in uporabniki so s storitvijo zelo zadovoljni.
Vabljeni k uporabi tudi vi.

•Branka Vodenik, Nataša Grubar Praček


Kako naročim rezervirano gradivo za
prevzem v paketniku?
V knjižničnem katalogu Cobiss+ ali mCobiss v Knjižnici
Bežigrad rezervirate želeno gradivo in izberete prevzemno mesto Dol-paketnik,
gradivo iz Knjižnice Bežigrad rezervirate po telefonu
01/ 308 53 00 in se dogovorite za prevzemno mesto
Dol-paketnik.
Ko bo naročeno gradivo za vas pripravljeno in pripeljano iz Knjižnice Bežigrad, boste na vašo mobilno telefonsko številko (zabeleženo v COBISS+, Moj profil)
prejeli SMS obvestilo in digitalno zvočno kodo za odpiranje paketnika.
Kako prevzamem gradivo v paketniku?
Vratca paketnika odprete s klicem na številko, prejeto v
SMS obvestilu, ali z aplikacijo Direct4me.

Potujoča knjižnica

- Osnovna šola Janka Modra Dol: vsak ponedeljek od 13.00 do 14.15
- Kulturni dom Dolsko: vsak ponedeljek od 14.30 do 16.15
- Senožeti, parkirišče pred osnovno šolo: vsak ponedeljek od 16.30
do 17.45
- Podgorica: vsak ponedeljek od 18.15 do 19.00
e-pošta: bibliobus@mklj.si
Telefon (od 11.00 do 13.00): 01 308 51 24 ali 041 473 930
Naročila in rezervacije sprejemamo po telefonu ali e-pošti vsaj en
dan pred prihodom bibliobusa v vaš kraj. Rok izposoje je 75 dni brez
možnosti podaljšanja. Gradivo bibliobusa preverite v Cobissu na www.
mklj.si, oddelek Potujoča knjižnica. Ob naročilu ali rezervaciji obvezno
navedite vaše ime in priimek ter postajališče bibilobusa. Obenem vas
obveščamo, da potujoča knjižnica obratuje le še do 30. junija, po
poletnem predahu pa ponovno s 1. septembrom. Za vse gradivo, ki je
bilo izposojeno maja in junija, je rok vračila v septembru in oktobru.

• Občinska uprava
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Novice iz občinske stavbe

Povzetek letnega poročila Javnega podjetja Vodovod
Kanalizacija Snaga o skladnosti pitne vode na oskrbovalnem
območju v občini Dol pri Ljubljani za leto 2021
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA je v občini Dol pri Ljubljani
izvajalec gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na oskrbovalnem območju
centralnega vodovodnega sistema, ki se
oskrbuje iz vodarne Jarški prod in občasno
iz črpališča Dolsko in na katerem ležijo
naselja Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri
Ljubljani, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu,
Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del
Kamnice, Vinje, Hrib, Osredke, Senožeti in
Laze pri Dolskem.

po načrtu, ki natančno opredeljuje dnevna mesta vzorčenja in vrsto preskušanj na posameznem odvzemnem mestu glede na vrsto tveganja.
Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora izvaja
Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju JP VOKA SNAGA in zunanji izvajalci. Vsi izvajalci izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev, predpisana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025,
in redno sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) smo pripravili letno poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2021, ki je objavljeno
na spletni strani www.vokasnaga.si v rubriki Pitna in odpadna voda/Kakšno vodo pijemo/Letno poročilo o skladnosti pitne vode. Povzetek poročila se nahaja v preglednici, ki
prikazuje število odvzetih in neskladnih vzorcev v okviru
notranjega nadzora za mikrobiološka in fizikalno-kemijska
preskušanja za oskrbovalno območje Jarški prod. Za vsa
morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu:
vokasnaga@vokasnaga.si.
•JAVNO PODJETJE VODOVOD

N

obeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo,
kot prav pitna voda. Nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode bdimo tako v
JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA
SNAGA v okviru notranjega nadzora kot ministrstvo, pristojno za zdravje, v okviru monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe. Notranji nadzor poteka
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Brezplačna posvetovalnica
prof. dr. Pavla Poredoša

Posvetovalnica je namenjena pojasnjevanju
zdravstvenih težav posameznikom, ki še niso imeli
možnosti biti obravnavani oziroma diagnosticirani,
pojasnjevanju izvidov preiskav, svetovanju, samopomoči oziroma premagovanju težav, ki jih je
mogoče premostiti s spremembo življenjskega
sloga. Vse to predvsem s področja srčno-žilnih
bolezni, lahko pa tudi s sorodnih področij, ki se
nanašajo na notranje bolezni, se pravi povezane
s srcem, pljuči ali žilami. Opozoriti želimo, da
posvetovalnica ni namenjena pisanju napotnic ali

morebitnemu preskakovanju čakalnih vrst. Za posvet s prof. dr. Pavlom Poredošem se je potrebno
predhodno naročiti na elektronski naslov obcina@
dol.si ali med uradnimi urami občine poklicati na
01 530 32 40. S sabo imejte vso razpoložljivo
dokumentacijo, za posvet ne potrebujete napotnice ali plačila. Posvetovanja bodo potekala v sejni
sobi Občine Dol pri Ljubljani, Dol 1, ob četrtkih na
dva tedna od 14.00 do 15.00. Prvi možni termin
je 23. 6., julijski termini pa bodo objavljeni na
spletni strani občine, www.dol.si.
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Vprašali ste, odgovarjamo

O potujoči knjižnici, Korantu in telovadbi za starejše
oziroma zastarela oprema, ki bi bila že zdavnaj
primerna za odpis. Zanima me, ali načrtuje TD Dol
kakšno prenovo tega objekta in opreme. Na primerljivih
piknik lokacijah je namreč infrastruktura veliko bolj
urejena in sodobna.
O: Stanje je posledica vlaganja vseh prihodkov iz
naslova najemnin v novi dom. Lesena zgradba, nekdanja
maloprodaja v tovarni JUB, ki jo oddajamo v najem, služi
najemnikom za izvedbo piknikov za manjše skupine.
Turistično društvo si prizadeva za čim prejšnje
obratovanje v pritličju nove zgradbe. V tistem trenutku,
ko se bo odprlo poslovanje v pritličju nove stavbe, se
bo odstranila omenjena zgradba, odstranjeni bosta tudi
obe manjši zgradbi. Oblika poslovanja se bo v
prihodnosti posledično korenito spremenila.

Jurij Kuhar, TD Dol

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.
1. VPRAŠANJE
Živa meja in drugo rastlinje že močno sili na pločnik,
tudi po več deset centimetrov. Zanima nas, koliko lahko
rastlinje sega na pločnik oziroma koliko stran od
pločnika mora biti pristriženo? Je to kje določeno in kdo
to nadzoruje?
Zanima me, ali Potujoča knjižnica še prihaja na Videm?
V ponedeljek, 30. 5., je namreč ob 13. uri tam ni bilo.
O: Bibliobus je na postajališču pred OŠ Janka Modra
Dol pri Ljubljani vsak ponedeljek od 13. do 14. ure. V
ponedeljek, 30. maja, je Bibliobus prispel z zamudo
ob 13.50 zaradi tehničnih težav. Obenem vas obveščamo,
da potujoča knjižnica obratuje le še do 30. junija, po
poletnem predahu pa ponovno s 1. septembrom. Za vse
gradivo, ki je bilo izposojeno maja in junija, je rok vračila
v septembru in oktobru. Lepo vabljeni k uporabi
paketnikov, ki so postavljeni pri občinski stavbi. Za
prevzem v paketniku v knjižničnem katalogu Cobiss+ ali
mCobiss v Knjižnici Bežigrad rezervirate želeno gradivo
in izberete prevzemno mesto Dol-paketnik. Gradivo
lahko rezervirate tudi po telefonu 01/ 308 53 00 in se
dogovorite za prevzemno mesto Dol-paketnik.

3. VPRAŠANJE
Kdaj bo Občina Dol pri Ljubljani dokončno uspela
sprejeti novi Občinski prostorski načrt (OPN), ki je v fazi
sprejemanja že kar nekaj let – od 2017 ali še dlje?
O: Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Dol pri Ljubljani je bil sprejet že v letu 2009
(Uradni list RS, št. 35/2009). V letu 2017 je Občina
pripravila javno razgrnitev, vendar v tistem času še ni
imela pridobljenih dveh ključnih mnenj, in sicer z
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
in Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV). Poleg
tega je dne 7. 12. 2017 dobila odločbo, da se potrditev
plana zavrne, ker njegovi vplivi na okolje (celostna presoja
vplivov na okolje – CPVO) niso sprejemljivi. V zadnjih treh
letih je občina speljala postopke, ki so bili potrebni za
pridobitev zadnjih dveh pozitivnih mnenj in ju je tudi
pridobila, zato je v decembru 2021 in januarju 2022
pripravila javno seznanitev. Predložila je tudi Dopolnitev
okoljskega poročila za OPN. Trenutno je celotno gradivo
predloga OPN objavljeno na strežniku Ministrstva za
okolje in prostor (MOP). Do sredine junija pričakujemo še
pozitivno Odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe
Občinskega prostorskega načrta Občine Dol pri Ljubljani
na okolje. To pomeni, da bi lahko občinski svet še na
junijski seji obravnaval sprejem novega Občinskega
prostorskega načrta.
Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Opažamo, da se leseni objekt na Korantu, ki ga v najem
za piknike oddaja Turistično društvo Dol, v več deset
letih ni prav nič spremenil. V njem je še vedno vsa stara

4. VPRAŠANJE
Ali se lahko brezplačne telovadbe za starejše nad 60 let,
ki bo potekala v Dolskem, udeležimo tudi ostali
prebivalci naše občine in koliko mest je predvidenih?
O: Vaški odbor Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in
Vinje je iz nabora predlaganih projektov participativnega
proračuna za leto 2022 izglasoval projekt telovadbe za
starejše nad 60 let. V osnovi je telovadba sicer namenjena
občanom vaškega odbora, ki so projekt izglasovali,
vendar prosta mesta praviloma niso v celoti zapolnjena.
Vabljeni tako tudi ostali občani naše občine. 

Občinska uprava
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Dogajanje v naši občini

Večer plesa, igranja in petja

Na odru v Dolskem je bilo veselo. V petek, 3. 6. 2022, je Turistično društvo Dolsko v sodelovanju z Občino Dol pri Ljubljani
priredilo Folklorni večer.

D

omači folklorniki, Folklorna
skupina Dolsko, smo se najprej predstavili z belokranjskim plesi. Spremljal nas je
Senožeški tamburaški orkester pod
vodstvom Eve Dukarič. Naslednji so zaplesali folklorniki Međimurskega
KUD-a - Ivan Car. Prikazali so plese in
pesmi žalostnih dogodkov, znajo pa biti tudi hudomušni in veseli, kar so dokazali s plesom »Tam pre naši stari
Muri«. Zaključili pa so s plesom in pesmijo o neuslišani ljubezni. Avtor koreografije in umetniški vodja je Franjo
Magaš.
Otroci so navdušili
Otroška folklorna skupina, ki jo vodita Mojca Baloh in Matej Dolinar, se je

predstavila s spletom pod naslovom
Rasti, rasti repica. Želja po velikem in
ogromnem pridelku jih žene v ples in
zabavo. Na podeželju so pri opravilih
na polju sodelovali tudi otroci. Na polje so tako prinesli otroško razigranost, včasih pa tudi nagajivost. Po sajenju in zalivanju repice se zabava ne
ustavi. S skrbnim očesom opazujejo,
kako pridelek napreduje. Ker pa v življenju ne gre vse po načrtih, tudi njih
na polju nekaj preseneti. Publika je z
navdušenjem spremljala njihovo izvrstno izvedbo z akrobatskim vložkom
in igro najmlajših. Plesalce je na harmoniki spremljal Klemen Uršič.
Folklorna skupina Dolsko se je nato iz
Bele krajine pomaknila v Prekmurje.
Začeli smo s plesom Drmač, ki je po-

Foto: Nina Keder, Maša Janež

Srbsko kulturno društvo SAVA
Hrastnik
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sebnost celo v Prekmurju, kamor so
ga prinesli domačini, ki so kot sezonski delavci delali v južnih krajih. Sledil
je Gorički valček, znan tudi po pesmi
Ne de mi več rasla, nato malce šaljivi
ples Gospod – gospa, plesno postavitev pa so folklorniki zaključili z variantami šotiša, plesa, ki ga vsak prebivalec Prekmurja pleše in brez katerega ne mine nobena prava prekmurska
veselica. Senožeški tamburaški orkester je zaigral pod vodstvom profesorice violine Eve Dukarič. Članica Darja
Dukarič je povedala: »V skupini smo
stari in mladi, pa se imamo vseeno radi. Najraje igramo vesele viže, od očarljivih opernih arij do Avsenikovih
polk in ljudskih pesmi naše mladosti.
Naj glas svoj brač da, bisernica, čelo
ali bas, pod prsti vse zveni zelo naglas. Najbolj pa nas veseli, ko naša Eva
se smeji in igra za tri.«
Akrobatski vložek Otroške
folklorne skupine Dolsko je
navdušil občinstvo.

Dogajanje v naši občini

Folklorna skupina
Dolsko v novih štajerskih
folklornih kostumih

Otroška folklorna
skupina Dolsko

Gostje iz Hrastnika
Nastopilo je tudi Srbsko kulturno društvo SAVA Hrastnik, ki deluje od leta
1997. Trudijo se za ohranjanje tradicije,
jezika in kulture srbskega naroda na
področju Republike Slovenije ter delujejo pri povezovanju slovenskega in
srbskega naroda. Publiko so navdušili s
plesi in pesmimi iz beograjske
Posavine. Skupino vodi Zoran Jauz. Ob
koncu se je še enkrat predstavila
Folklorna skupina Dolsko. Odrska postavitev z naslovom Vaške klepetulje
vrača dolske folklornike v čase, ko so
se ženske na vasi srečevale ob vsakdanjih opravilih, si izmenjale novice, vaške čenčarije in se predvsem naklepetale. Možje so se iz njih norčevali, jim

kaj šaljivega zapeli in na koncu z njimi
še zaplesali. Prvič so se predstavili v
novih štajerskih folklornih kostumih.
Pri izbiri blaga in krojev je skupini svetoval in pomagal etnolog dr. Bojan
Knific.
Velika zahvala vsem
sodelujočim
Za izvedbo tega projekta se zahvaljujemo: JSKD, Občini Dol pri Ljubljani;
podjetjem Uniforma iz Trzina;
PANARH, d. o. o., iz Kranja; ELBACOMP,
d. o. o., Stegne, MERELA, družba za storitve, d. o. o., Ljubljana; JUB, d. o. o.;
Boštjan Šlibar s. p.; Avtocenter Bokalj iz
Zajelš in Heidi Zavrl Farkaš. Najlepša
hvala vsem nastopajočim,
Tamburaškemu orkestru za odlično
spremljavo, posebej pa našemu vodji
Folklorniki Međimurskega
KUD-a - Ivan Car

Napovedovalka Martina Bokal
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Janezu Florjancu - Fofu, ki se trudi, da
nam noge bolje poskočijo, Miru
Dečmanu, ki nas spremlja na harmoniki, Sašu Debelcu na klarinetu in Bojani
Gajšek za učenje petja. Zahvala gre tudi
PGD Dolsko, PGD Vinje, Gregorju,
Dragu, Tomažu in Maši, Cvetličarni Jože
Gričar za prelepe nageljčke, Cvetličarni
Orehek za okrasitev odra, Mojci Baloh,
ki v našem društvu skrbi za oblikovno
podobo vseh vabil in priznanj, in seveda našim članicam Turističnega društva
Aktivu žena Plamen pod vodstvom
Majde Peterke. Hvala vsem, ki ste pekle
pecivo za prireditev, in vsem, ki ste prispevali tekoče zadeve, prav tako vsem
članom Otroške in odrasle folklorne
skupine. Prav vsi smo prispevali svoj
košček v mozaik prireditve. Posebna zahvala tudi naši članici Erni Pustotnik,
njeni mami Milki Merela in Nataši Rotar
za peko prešc, ki so bile podarjene nastopajočim in donatorjem. Prešce so
gospodinje pekle na dan vseh svetih in
podarjale otrokom, ki so hodili od hiše
do hiše in prosili za duše v vicah, in tudi žanjicam ajde. Prešce so bile v obliki
malega zvitka, namazanega z različnimi
nadevi. To izročilo se je v naših krajih
ohranilo tudi po zaslugi Milke Merela.
Sodelovali smo na natečaju Las
Slovenije in dobili certifikat za preverjeno kakovost izdelka. Hvala tudi napovedovalki Martini Bokal, ki je povezovala
celotno dogajanje. Ob tej priložnosti je
župan Željko Savič folklornikom čestital
za delo pri ohranjanju kulturne dediščine. Mi se mu iskreno zahvaljujemo za
vso pomoč in podporo. Zahvaljujemo
se tudi vsem obiskovalcem, ki ste prišli
na ta folklorni večer in nam s tem pokazali, da nas podpirate, in verjamem, da
ste uživali v programu. Za konec smo
skupaj zapeli pesem Nocoj je ena luš
tna noč.
•Zlatka Tičar

Aktualno

Željku Saviču zaupan nov mandat predsednika LAS
V začetku maja je v Litiji
potekala seja Skupščine
lokalne akcijske skupine
LAS Srce Slovenije, na
kateri so člani izvolili nove
člane v organe LAS.

G

re za posameznike, ki bodo
vodili delovanje in razvoj
LAS v naslednjem 3-letnem
mandatnem obdobju. Kot
predstavniki iz občine Dol pri Ljubljani
so bili izvoljeni na mesto predsednika
LAS Željko Savič, v Razvojni svet LAS
Zlatka Tičar iz Turističnega društva
Dolsko in v Nadzorni odbor LAS
Marko Vode iz podjetja VODE IN, d. o.
o. Članstvo v LAS je odprte narave.
Sodeluje lahko vsak, ki želi, kar bo še
posebej aktualno ob pripravi strategije
lokalnega razvoja za novo programsko

Sejo, ki se je je udeležilo kar 34 članov,
je vodil predsednik LAS Željko Savič.

Ekipa LAS Srce Slovenije s člani pred muzejem LESARIUS,
ki smo si ga skupaj ogledali po seji Skupščine LAS.

obdobje 2023–2027, ki bo podlaga za
nove javne razpise za nepovratna sredstva. Trenutno so člani LAS Srce
Slovenije Občina Dol pri Ljubljani,
Anton Čič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, podjetja LB&T Vegov
Hram, d. o. o., VODE IN, d. o. o., in Vrt

zdravilnih rastlin, d. o. o., Čebelarsko
društvo Dolsko, Turistično društvo
Dolsko in posameznika Samo Upelj in
Željko Savič. Vsem dosedanjim članom
se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo novoizvoljenim članom!

•Mija Bokal

Prisotni izvoljeni novi člani organov LAS: Jožica Bajc Pivec, Klara
Kržišnik, Jože Kos, Lilijana Mandelj, Boris Ravbar, Alenka Urbanc,
Lijana Lovše, Željko Savič in Domen Virant.

Ponovno podelili certifikate kakovosti Srca Slovenije
V začetku maja smo se zbrali v Mestnem muzeju
Litija in podelili certifikate kakovosti rokodelskim
in prehranskim ponudnikom Srca Slovenije.
Gre za izbrane izdelke, ki glede na strokovne kriterije
dosegajo potrjeno kakovost Srca Slovenije in dajejo
območju in znamki poseben pečat in edinstvenost.
Pravico do uporabe znamke kakovosti Srca Slovenije je
na zadnjem ocenjevanju v oktobru 2021 prejelo za svoje
izbrane izdelke 17 rokodelcev in prehranskih ponudnikov.
Na podelitvi je sodeloval tudi Samo Upelj, ki prideluje
orehe, kot ponudnik iz občine Dol pri Ljubljani. Certifikate
kakovosti, ki jih Razvojni center Srca Slovenije podeljuje
že od leta 2016, sta izročili ponudnikom Mojca Štepic,
direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, in Lijana
Lovše, podžupanja Občine Litija. Vse zbrane sta pozdravili
in jim povedali nekaj misli o pomenu ocenjevanja lokalnih
izdelkov in vidikih za doprinos teh izdelkov k razvoju turis-

tičnih destinacij, zlasti destinacije Srce Slovenije. Z nami
je bil prav poseben gost, dramski igralec Konrad Pižorn –
Kondi, gorenjski Litijan, ki je prireditev pospremil z igranimi
vložki. Ob zaključku smo prisluhnili še Eriku Logarju, o
rezultatih raziskave o 10 slovenskih teritorialnih blagovnih
znamkah, tudi Kolektivni blagovni znamki Srce Slovenije.
Vsem prejemnikom certifikata iskreno čestitamo!

Prejemniki
certifikata
KBZ Srce
Slovenije
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Dolski upokojenci na izletu
Kam naj popeljemo na izlete naše upokojence v letošnjem
letu? Ta vprašanja so se pojavljala našemu vodstvu pri
pripravi programa Društva za leto 2022. Prišla je pobuda,
zakaj ne bi obiskali bližnjih krajev naše občine, saj le-ti
ponujajo veliko zanimivosti, ki jih marsikdo ne pozna.

tepanje nas malo starejših. Takoj po
vstopu v avtobus nas je pozdravil zelo
prijazen vodič, ki nas je spremljal skozi
cel program našega potepanja. Vsa pohvala za njegovo vodenje.
Po Zasavski cesti smo se popeljali proti
Litiji. Prvi postanek je bil Rudnik
Sitarjevec. Tu smo se razdelili v dve skupini in si ob strokovnem vodstvu ogledali sodobni podzemni muzej, ki ponuja vpogled v raznolikost geološke naravne dediščine, svet netopirjev, pajkov in
gliv, v bogastvo rudarskega izročila in
interpretacijo njegovega bogastva skozi
oči umetnikov. Doživeli smo bogastvo
mineralov in rudarskih zgodb. Po končanem ogledu smo si privoščili topel
čaj in antigripin. Vožnjo smo nadaljevali
proti znamenitemu Bogenšperku, kjer
smo si z lokalnim vodnikom ogledali
Valvazorjev grad. Pot smo nadaljevali do
samostana Stična, si ga ogledali in spoznali nekaj zanimivosti o zeliščnih čajih.
Sledila je vožnja nazaj do Šmartnega pri
Litiji, kjer smo si ogledali še znamenito

cerkev sv. Martina. Polni vtisov – pa tudi
naši želodčki so se začeli oglašati, smo
se odpravili na okusno in bogato kosilo
v gostišče Maček.
Zelo zadovoljni, da smo se po dolgem
času spet družili in doživeli lepote naše
bližnje okolice in sosednjih občin, smo
se v poznih popoldanskih urah vrnili
domov. Vsa pohvala organizatorjem,
vodji izleta Ivanu in vsem, ki skrbite, da
so dnevi nas starejših lepi in lepši. Ob
koncu še povabilo za kopalni izlet konec junija v Izolo s predhodnim ogledom Bazovice.
 •M. Zajec, Društvo upokojencev Dolsko

Foto: Marta Brodarič

O

dločitev je bila prava.
Četrtek, 26. 5. Prijazno jutro,
sonce se je kazalo izza oblakov, pričakovali smo lep in
ne preveč vroč dan, ravno pravi za po-
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Izvedba počepa pri
težji različici, kjer so
roke prekrižane

Počep
V zadnjih dveh člankih sem
pisal o čepenju in mitu, ki
velja v svetu fitnesa, da kolena
pri počepu ne smejo biti čez
prste. Lahko bi dejali, da sem
se vrtel okrog vrele kaše,
pokusil pa je nisem. Tokrat
sem jo, predstavljam vam
počep.

P

očep je poleg mrtvega dviga
ena najbolj prepoznavnih in
izvajanih vaj v svetu fitnesa, v
njem z dvigom bremena tekmujejo na tekmovanjih weightliftinga,
powerliftinga in crossfita. Verjetno vaja
ne bi bila tako prepoznavna in izvajana, če ne bi bila koristna. In koristna je.
Zelo. Gre za vajo, pri kateri je aktiviran
velik del mišic spodnjega dela telesa in
jedra, hkrati pa simulira naše vsakodnevne aktivnosti: usedanje in vstajanje. S počepom najbolj krepimo mišice
nog – o tem v nadaljevanju. Močne nožne mišice omogočijo počasno, tekoče
usedanje in ne zgolj padec v sedalo.
Vstajanje je hitro in eksplozivno, lahkotno in brez izgovorov, da smo se zasedeli in potrebujemo pomoč pri vstajanju. Pri počepu gre za precej enostav-

no gibanje, ki ga najlaže opišemo z
usedi se dol. Če pogledamo podrobnosti, je počep kot gibalni vzorec bolj zapleten. Ko prehajamo v počep, se najprej z zadnjico pomikamo nazaj. Zgodi
se t. i. fleksija (upogib) v kolčnem sklepu, sledi upogib kolenskega sklepa in
nazadnje še skočnega sklepa (gležnja).
Od tod tudi eno izmed poimenovanj:
trojna fleksija. Končni položaj posameznika je odvisen od telesnih značilnosti, mobilnosti kolkov, gležnjev in prs
nega dela hrbtenice ter stabilnosti trupa, kolen in stopal. Razpon sega od rahlega upogiba, pri katerem gre le za rahlo fleksijo, pa do položaja čepa, ki ga
v žargonu imenujemo »ass to the
grass.« Ker smo različni, je težko reči,
kakšen počep je v redu in kakšen ne.
Načeloma velja, da naj bi bil zdrav, nepoškodovan posameznik sposoben izvesti počep, pri katerem je medenica
malenkost nižje kot kolena.
Kako torej narediti počep?
Stopala postavimo v širino bokov ali
malce širše. Če je potrebno, jih obrnemo rahlo navzven. Pogled usmerimo
naravnost, glava je v podaljšku trupa,
roki sta ob telesu. V počep se spustimo
tako, da boki potujejo nazaj, hkrati pa
se krčita tudi koleni, ki ves čas sledita liniji prstov na nogah (kot bi se želeli
usesti na klop). Pomembno je, da skušamo trup ohranjati čim bolj pokončen, ne v predklonu. Roki skladno s
spuščanjem nog potujeta naprej do po-
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polnega predročenja (dlani vzporedne
s telesom). Teža je ves čas enakomerno
razporejena preko celotne površine
stopala, prsti so »prilepljeni na tla«. S
spuščanjem prenehamo na takšni globini, pri kateri imamo še kontrolo nad
medenico, če nam medenico zvrača
nazaj (zadnjica se »skrije«), smo šli pregloboko. Povratek navzgor izvedemo
tako, da se s stopali odrivamo od tal.
Ko prehajamo nazaj v prvotni položaj
(stojo), iztegujemo kolena. Hkrati z iztegovanjem kolen se iztegujejo tudi

Vzorec dihanja
Dihanje med počepom sledi
pravilu, da ob naporu zrak
izdihujemo. Ob prehajanju
navzdol v čep zrak vdihujemo,
ob dvigu v stojo pa ga
izdihujemo.

Kaj delajo naša društva

kolki, pri čemer imajo vlogo zadnjične
mišice. Poleg omenjenih mišičnih skupin pri počepu sodelujejo tudi notranje stegenske mišice, mišice meč, mišice jedra in zadnje stegenske mišice.
Če niste prepričani o pravilnost svojega počepa oz. imate kakršne koli druge težave, želje, nas lahko kontaktirate
na 040/ 942-776 ali na info@nbpfit.si in
z veseljem vam bomo pomagali na poti do vaših ciljev. Spremljajte nas lahko
tudi na Facebooku ali naši spletni strani www.nbpfit.si. 
•Nejc Bartolomej

Polanec, športno društvo NBP FIT

Počep z
bremenom
spredaj

Igranje kitare v Društvu Lipa Domžale
Pomemben del dejavnosti
Univerze za tretje življenjsko obdobje – Društva
Lipa Domžale so kulturne
dejavnosti, tudi igranje
instrumentov in petje.

M

ed njimi so posebej popularne citre in kitare, zato naj
predstavim učitelja kitare
Petra Mesiča, ki že pet let
uči enega najbolj priljubljenih instrumentov v Lipi. Več pozornosti je igranju kitare namenil prav ob svoji upokojitvi. Za učenje starejših ljubiteljev kitare ga je navdušila prijateljica, ki ga je
seznanila z velikim veseljem starejših
do igranja kitare. Ni veliko okleval.
Odločil se je, da s svojim glasbenim
znanjem pomaga starejšim glasbenicam in glasbenikom v Društvu Lipa,
kjer se še posebno rad povezuje s citrarkami in profesorico Damjano. S kitaristkami se ukvarja v skupini, kjer jih
brenka kar do 28, na posebno željo pa
pomaga tudi posameznicam.
»Pravzaprav čista začetnica ni skoraj
nobena,« pove moj sogovornik. Večina
je včasih že igrala kitaro, potem malce
prenehala in sedaj spet igra. Redno
obiskujejo vaje, je pa tudi res, se nasmehne Petar, da še rajši nastopajo, ko
zaigrajo in zapojejo. Najrajši slovenske
ljudske pesmi, ki jih dobro poznajo, pa
tudi narodno-zabavne in zabavne, tudi
zimzelene melodije so priljubljene
med njimi. V druženju uživajo, zapoje-

jo z veseljem in ljubeznijo. Ob tem se
velikokrat pokaže, da bi bili vsi – tako
najmlajši glasbeniki kot starejši kitaristi
– radi kar takoj, že po nekaj vajah virtuozi, pa ne gre tako hitro, saj je potrebno usvojiti melodijo in ritmiko.
Pomembne so tudi note in vaje, h katerim pa glasbeniki radi hodijo in zato
dobro pripravljeni nastopajo na številnih prireditvah. »Kitaristi tudi radi zapojejo in imajo čudovite glasove,« jih
pohvali mentor Petar, navdušen nad
njihovo pripravljenostjo za učenje in
druženje. Skupaj s citrarkami pripravljajo različne prireditve, tako ob slovenskih praznikih kot ob drugih priložnostih, še posebej z velikim veseljem
pa nastopajo na božično-novoletnih
koncertih. S svojim igranjem in petjem
– tudi skupaj s citrami obogatijo vrsto
drugih prireditev Društva Lipa
Domžale. Nemalokrat gostujejo in razveseljujejo tudi ljubitelje kulture v drugih občinah. Pohvali tudi usklajenost
nastopov obeh skupin, citrark in kitaristk, ter izpostavi resnično odlično
skupno delo s citrarko Damjano.
Mentorja Petra zelo veseli, ker so glasbenice – tako citrarke kot kitaristke –
prejele že vrsto pohval, saj je glasba dobrodošla na vseh prireditvah. Pohvale
navdušujejo tako obiskovalce kot glasbenice, zato upa, da bo glasba tudi v
prihodnje bogatila obiskovanje
Univerze ta tretje življenjsko obdobje
Domžale. In če se morda tudi kdo
od bralcev oz. bralk navdušuje
nad igranjem kitare, dobrodošli!

•Vera Vojska

NAJAMEM
PROSTOR

Za namen izvajanja
telovadbe najamem
garažo, delavnico, klet ali
drug primeren prostor v
Dolu, Dolskem ali bližnji
okolici. Kontakt:
040/942-776 (Nejc)

Foto: arhiv Društva Lipa Domžale

Osnovna različica, roki sta v predročenju

Mentor Petar
ima glasbo
rad, morda
ne vedno
prav tisto kot
njegovi študentje, saj
je bil včasih
pravi rocker.
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Šola je zaplesala

Na dan 31. 5. točno 31 minut do petih
se je začela prireditev Šola pleše v
Osnovni šoli Janka Modra. V šolski
telovadnici so se s svojimi točkami
predstavili vsi plesalci, ki so obiskovali
plesni krožek pri učiteljici Nataši Lovše.

T

Gašper in Tara, državna prvaka med
mlajšimi mladinci in eden od najperspektivnejših slovenskih plesnih parov.

Jaka in Gaja sta prvaka v članski konkurenci freestyl razreda
in udeleženca svetovnih iger
v ZDA, ki bodo to poletje, ter
na 5. mestu na svetovni rang
lestvici v članskem razredu.

Foto: Nina Keder

elovadnica je bila premajhna za vse gledalce, starše, stare starše in prijatelje, ki so želeli videti plesne nastope. Otroci so pokazali
vse plesne korake, ki so se jih to leto naučili.
Videli smo lahko tako skupinske nastope kot tudi
plese v parih. Učiteljica Nataša Lovše je povedala nekaj uvodnih besed, poudarila, kako prizadevni so
bili mladi plesalci, se udeleževali tudi plesnih tekmovanj in bili neskončno veseli, da je čas epidemije
končno minil. Na njeno povabilo so se prireditve
udeležili tudi plesalci, ki svoje znanje urijo v plesnih
šolah in dosegajo vidne rezultate tudi na državnem
in svetovnem nivoju. Prireditev se je zaključila s plesnim vlakom, ki so se ga udeležili vsi nastopajoči.

•Nina Keder
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Branje pravljice in otroške delavnice
Tara Tkalec in Srđan
Milovanović

Mojstrica
poslikave
Jasmina
pri delu

Srđan Milovanović, Pika
Nogavička, Ficko in otroci v akciji

markt, d. o. o., Salon lepote Lavina, Špela Gradišek Pirš, s. p.,
Toplotne izolacije Simon Biček, s. p., Bio mlin Stražar, d. o.
o., Ko-var, d. o. o., Šuštar trans, d. o. o., Hiša TKM, d. o. o., Tils,
d. o. o. in Đevad Tatarević), ki so s svojo dragoceno podporo delovanju našega kluba med drugim omogočili tudi to
delavnico.
•Informativni klub Taraja

Informativni klub Taraja je v sodelovanju
z občino Dol pri Ljubljani v soboto, 4. 6.
2022, organiziral delavnico za otroke z
branjem pravljice Sija, zvezdica, ki si je
želela živeti na Zemlji.

U

deležilo se jo je kar trideset otrok s starši iz okoliških krajev Dola pri Ljubljani, Jevnice, Kresnic pa
vse do Šmartnega pri Litiji. Člani kluba smo poskrbeli, da so otroci dobili darila pa tudi skromno pogostitev. Za pestro dogajanje so poskrbeli številni sodelujoči.
Profesionalni bralec Srđan Milovanović je pravljico popestril
s pevskimi vložki in ne samo to, za kratek čas je pravljico
bral celo od zadaj naprej, tega pa res ne zmore vsak. Čisto
prava Pika Nogavička s Fickom se je z otroki igrala različne
igre in zganjala norčije. Mojstrica poslikave obraza in rok
Jasmina je ta dan s poslikavami postavila osebni rekord, saj
se je vrsta pred njeno mizico vila do samega konca prireditve. Obiskala nas je tudi pisateljica Bella Weaver, ki je izdelala pobarvanke za otroke prav za to priložnost. Povedala je,
da tako veliko pridnih in prijetnih otrok na enem mestu še
ni videla.
Zahvaljujemo se otrokom, staršem in ostalim obiskovalcem
za velik obisk in prijetno druženje. Hvala tudi nastopajočim
za njihov trud in članom kluba, ki so s prostovoljnim delom
poskrbeli, da je delavnica nemoteno potekala. Prav tako tudi sponzorjem (Občina Dol pri Ljubljani, DM-Drogerie
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Ad multos annos – Na mnoga leta
Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Ljubljani
Latinski pregovor ‘Parva scintilla saepe magnam flamam
excitant’ ima vzporednico v evangelijski priliki o gorčičnem
semenu, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh
semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje
od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice
neba gnezditi v njegovi senci (Mr 4, 26–34).

130

-letni jubilej
Prostovoljnega gasilskega društva
Dol pri Ljubljani potrjuje resničnost
latinskega pregovora in evangelijske
prilike. Na pobudo lastnika
Erbergovega dvorca in posestva v
Dolu Frana Povšeta in župana Franca
Šimenca iz Dola se je zbrala skupina
ljudi, ki so čutili, da je prišel čas in
možnost, ko se je potrebno organizirano boriti proti naravnim in drugim
nesrečam. Ta ideja je imela zaledje v
drugih osrednjih deželah avstro-ogrske monarhije, kjer so v drugi polovici 19. stoletja že ustanavljali organizirano človeško silo zoper naravne in
druge nesreče.
• Zato je bilo 20. decembra 1891 ustanovljeno Gasilsko društvo Dol in bilo
15. maja 1892 vpisano v register pod
številko 5681 z imenom: »Prostovoljna
požarna bramba v Dolu Lustthal na
Kranjskem.«
• Leto pozneje, 2. julija 1893, je bilo
ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Beričevo. Leta 1896 je društvo šte-

lo 21 članov v Dolu in 12 članov iz
Beričevega.
• Dne 17. maja 1896 je bilo ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo
Dolsko. Blagoslov rojaka Janeza
Smrekarja, kateheta v Ljubljani, ki je v
nedeljo blagoslovil na Žerjavovem dvorišču gasilsko orodje in vse prisotne gasilce, lahko rečemo že več kot sto let
spremlja dolske gasilce pri njihovem
plemenitem delu. Po drugi svetovni
vojni so drug za drugim nastala še ostala društva na ozemlju sedanje občine.
• Leta 1951 je bilo ustanovljeno
Prostovoljno gasilsko društvo Senožeti
in je bilo 4. marca 1980 vpisano v register društev.
• Dne 30. septembra 1976 je bilo v register društev vpisano Prostovoljno gasilsko društvo Vinje.
• Dne 20. junija 1977 je bilo vpisano v
register društev Prostovoljno gasilsko
društvo Laze – Jakovica.
• Dne 6. oktobra 1980 je bilo vpisano
v register društev Prostovoljno gasilsko društvo Klopce.
Prostovoljna gasilska društva so preži-
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vela vse naravne in družbene nesreče,
požare, poplave in vojne. Če si kdo zastavi vprašanje, zakaj, je edini pošteni
odgovor: »Zato, ker jih potrebujemo!«
In drugo, zato ker je dobro vedno močnejše od zla. Prilika o semenu, ki raste
brez človekovega sodelovanja, razodeva neskončno moč dobrega in iskra
ognja moč zla. In ta moč dobrega je v
obilni meri podarjena našim gasilkam
in gasilcem ter seveda vsem podpornikom. Morda bo kdo rekel, da v našem
času kar težko verjamemo v obstoj dobrega, ko tolikokrat doživljamo poraze,
kot so hladni odnosi med ljudmi, razčlovečeni odnosi v družinah, nezadovoljstvo, vseobsegajoči stres, moralna
zbeganost in še kaj, kar so bolezenski
znaki materialno presite in duhovno
podhranjene družbe. Za zdravljenje te
družbe pa potrebujemo zglede plemenitih dejanj. In prostovoljna gasilska
društva so ena izmed ustanov, ki v besedah in dejanjih izkazujejo moč solidarnosti, pomoči in ljubezni. Ti ljudje
nam poleg medicine, reševalcev in še
koga zagotavljajo, da v nesreči ne bomo sami. Ker pa živijo tu med nami, so
zato toliko bolj dragoceni. Pri občečloveški vzgoji je izjemno pomembna
vzgoja srca. Za naše občane verjamem,
da je to vsem sveta zadeva. Ob jubilejnih čestitkah gasilcem iz Dola želim
vsem gasilkam, gasilcem in podpornikom v občini: »Vse blagoslove neba in
pridnost doma!«
•Lojze Grebenc

Dogajanje v naši občini

Mladi gasilci na tekmovanju iz orientacije
V sredini maja je v Lazah potekalo občinsko tekmovanje iz gasilske orientacije
za pionirje in mladince, v organizaciji
Gasilske zveze Dol-Dolsko in PGD Laze.
Sodelovalo je 27 tričlanskih ekip. Tekmovalci so bili razdeljeni v šest različnih
starostnih kategorij. Prvi dve ekipi sta se
nato udeležili še regijskega tekmovanja,
ki je potekalo v Medvodah. Udeleženci,
navijači in njihovi podporniki so uživali v
sončnem vremenu in predvsem druženju,
ki so ga vsi že tako zelo pogrešali.
• Nina Keder


Skupinska slika za spomin

Mladim gasilcem sta čestitala in podelila
medalje predsednik gasilske zveze Dol-Dolsko
Gregor Pirc in podžupanja Nika Rovšek.

Otroci so po dolgem času spet lahko uživali v druženju.

Prva
veselica to
sezono

Ansambel Lesarji

Kot je to že običajno, je Prostovoljno
gasilsko društvo Beričevo-Brinje
odprlo sezono gasilskih veselic.
Prvo junijsko soboto jim je bilo tudi
vreme pisano na kožo in udeležba je
bila temu primerna, prizorišče je bilo
polno do zadnjega kotička. Ansambel Lesarji so poskrbeli za glasbo
in dobro voljo, veliko veselja pa je
prinesel tudi srečelov, saj je bila prav
vsaka srečka dobitna. Gasilski veselici v Beričevem je naslednji vikend
sledila še veselica v Vinjah, nato
pa sledijo še veselice v Dolskem,
Senožetih in zadnjo soboto v avgustu
v Dolu, kjer bodo praznovali tudi 130
let gasilskega društva. • Nina Keder

Foto: Nina Keder

Prizorišče je bilo polno.
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Rock večer v
Kmetskem domu

Slovenska vojska je v Celju organizirala sejemskopromocijsko prireditev V službi domovine, nanjo pa
povabila tudi vse fante, ki so oziroma še bodo prejeli
status vojaškega obveznika. To so tisti fantje, ki so
oziroma bodo v letošnjem letu dopolnili osemnajst
let. Iz naše občine se je enodnevnega dogodka
udeležilo sedem fantov. Organiziran so imeli avtobusni
prevoz, naš župan Željko Savič pa jim je ob odhodu
namenil še nekaj spodbudnih besed in popotnico
z malico ter manjšo pozornostjo naše občine. Na
sejmu so bili nato deležni promocije Slovenske vojske
in vojaškega poklica z namenom pridobiti kadre za
Slovensko vojsko. Predstavljeni so jim bili poslanstvo
in naloge Slovenske vojske, vojaški poklic in možnosti
za zaposlitev v Slovenski vojski, prostovoljno
služenje vojaškega roka, sodelovanje v pogodbeni
rezervi, štipendiranje, Šola za častnike ter vojaška
tabora MORS in mladi in Vojaški tabor. 
• N. K.

14. maja smo v Kmetskem domu organizirali prvi rock
večer. Nastopili so Fallen Division, F.R.E.Š in Scary
Pandas. Ob odličnem vzdušju se je zbralo več kot šestdeset ljudi. Z dogodki bomo nadaljevali jeseni, ko bomo
po najboljših močeh poskusili organizirati Oktoberfest,
festival koncertov in kraft piva v Kmetskem domu. Upam,
da se vidimo na kakšnem koncertu.

•Klemen Runtas, Kulturno društvo Jurij Fleišman

Foto: Nina Keder

Obiskali sejem V službi domovine

Na domačiji Pr’ Krač v Dolskem večkrat gostijo goste iz
tujine. Tokrat so jih z avtobusom obiskali britanski pevci
s škotskim zborovodjem Davidom Burbridgeom na čelu.
David je Slovenijo že večkrat obiskal, tudi dolsko kmetijo,
in našo deželo opisuje kot naravnost pravljično. 27 članov
pevskega zbora Lekeland Voice je na Kračevi domačiji tudi
zapelo, med drugim Kol’kor kapljic, tol’ko let, se poveselilo, nato pa odpravilo naprej do Zreč. Z Zrečami je namreč
• N. K.
pobrateno njihovo mesto Sedbergh.
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Foto: osebni arhiv Toneta Čiča

Britanski pevci obiskali
kmetijo Pr’ Krač

Dogajanje v naši občini
Pesnik Tone
Kuntner je
slikovito recitiral pesem
Zdravljica.

Potica na vsaki pogostitvi
Na zadnji majski dan je naš nekdanji sokrajan dr. Božo Cerar, upokojeni
veleposlanik, ki je odraščal v Dolskem, pripravil zanimivo predstavitev svoje
najnovejše knjige. Že naslov knjige RSVP (Kulinarična diplomacija) nam
pove, da v knjigi najdemo veliko njegovih spominov in opisov srečanj s
številnimi predstavniki tujih držav. Več zanimivih prigod je dr. Cerar slikovito
opisal tudi na dogodku, ki se je odvil na Turistični kmetiji Pr’ Krač. Tudi knjiga
se začne v Dolskem in s posvetilom njegovim staršem, prav tako pa zaključi
s fotografijo s hriba Cicelj, kjer je slikan s svojo družino in ameriškim veleposlanikom. Med drugim v knjigi pripoveduje o svoji organizaciji družabnih
srečanj v tujini, kjer nikoli ni manjkala potica. Na dogodku v Dolskem se je
zbralo veliko njegovih prijateljev, sorodnikov in nekdanjih sodelavcev, tudi iz
veleposlaniških vrst.
• N. K.

Predstavitev nadvse
zanimive knjige je
privabila veliko ljudi.

Dr. Božo Cerar
z novo knjigo

Nastopajoči zbori so po skoraj treh letih spet družno zapeli.

Zborovski bum
V Dolskem je potekal območni Zborovski bum Ljubljana okolica 2022.
Z njim se je slavilo vrnitev otroškega in mladinskega zborovskega petja
na oder po skoraj treh letih odsotnosti zaradi epidemije. Dogodek je bil
sicer razdeljen na dva dneva, prvi dan je potekal v Medvodah in drugi dan
v Dolskem, in sicer na dvorišču pri Kulturnem domu Dolsko. Nastopili
so Otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Janka Modra Dol pri
Ljubljani, Otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Brezovica pri
Ljubljani, Mladinski pevski zbor Osnove šole Ig, Mladinski pevski zbor
Osnovne šole Škofljica in Mladinski pevski zbor Osnovne šole Primoža
Trubarja iz Velikih Lašč. Osrednje sporočilo pevske prireditve je bilo, da nič
na tem svetu ne bi smelo prekiniti otroškega petja.
• Nina Keder
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Tatjana Avsec iz Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti je prevzela
voditeljsko vlogo.

Foto: Nina Keder

Nastopajoče in obiskovalce prireditve je
pozdravil župan Željko Savič.

Na obisku pri sosedu

Ljubezen do fotografije
Nedavno se je z razstavo
svojih fotografij v
Erbergovih paviljonih
predstavil še en nadarjeni
ljubiteljski fotograf iz
našega okoliša. Marko
Obid prihaja iz Brinja, je
strojni inženir, ki se je skozi
svoje navdušenje nad
adrenalinskimi športi in
rock glasbo začel ukvarjati
še s fotografijo.

Foto: Nina Keder

Marko je na
otvoritvi razstave
z navdušenjem
pripovedoval
o vseh svojih
doživetjih.

F

grado za prvo mesto. Fotografija pa
je postala tudi njihova uradna fotografija, ki so jo uporabili tudi na jumbo plakatih.«

Ob nagrajeni fotografiji,
ki je pristala na plakatu.

Iz hobija razvil posel
Marko je že kot študent strojništva
obiskoval tekme adrenalinskih športov, sodeloval z njimi, a vedno je bila
njegova prva usmeritev strojništvo.
»Fotografijo sem vedno jemal ljubiteljsko, nimam se za profesionalnega
fotografa. Moj profesionalizem je
strojništvo. Leta 2003 sem začel delati
kot samostojni konstruktor v Elan
Bikes, trenutno pa se ukvarjam s projektnim vodenjem in sodelujem s
podjetji, kot so Akrapovič, Studio
Moderna, BSH in RLS.« Deloval je tudi
v motošportu, tudi v Formuli 1. A kamor koli se Marko odpravi, vedno ima pri roki fotoaparat. Naj bodo to dirke, koncerti ali potovanje.
Nadvse zadovoljen je, da
mu je uspelo povezati
svoj inženiring do koles
in fotografijo ter tako danes sodeluje z najboljšimi
kolesarskimi podjetji na
svetu. Še posebej je ponosen na sodelovanje s
podjetjema Funn in Yeti
Cycle iz Kolorada ter najboljšimi slovenskimi in
tujimi tekmovalci v spustu z gorskimi kolesi.
Na razstavi je za glasbeni del poskrbel Rok Weber na klavirju.

otografija ga je že od nekdaj
zanimala, vse skupaj pa se je
začelo resneje odvijati, ko je
leta 1999 njegov prijatelj organiziral svetovni pokal v spustu z
gorskimi kolesi in je Marko tam delal
kot prostovoljec. »Zgodba se je nadaljevala par mesecev kasneje, ko sem
si kupil prvi fotoaparat in šel na tekmo v Kaprun v Avstrijo, na svetovni
pokal. Iz prvega filma so šle fotografije že v revije, leto kasneje pa se je začelo na tem področju dogajati še več.
V Mariboru sem fotografiral tekmo in
potem sem se s temi fotografijami
udeležil natečaja za plakat za svetovni
pokal 2001 v Mariboru in pobral na-
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Razstava v Erbergovih
paviljonih
Veliko obiskovalcev in navdušenih
kolesarjev je privabila tudi Markova
fotografska razstava v Erbergovih paviljonih v Dolu. Obiskovalcem je zaupal nekaj svojih zanimivih prigod tako iz obiskov dirk kot potovanj, povabil pa je tudi vse na kasnejšo gorsko
kolesarsko foto delavnico in organizirane MTB ture. Razstavo je sicer načrtoval že dve leti prej, ob svoji 20-letnici foto delovanja, a mu je organizacijo
preprečilo obdobje epidemije. Danes
pravi, da je tudi to za nekaj dobro, saj
ko je prvič naredil jagodni izbor fotografij, jih je bilo kar 3.000: »V naslednjem izboru jih je bilo 400 in končno na razstavi približno 40.«

•Nina Keder

dogajanje v naši občini

Šahovski kotiček
Ob vse večji priljubljenosti šaha v naši občini z
junijsko številko Pletenic uvajamo redni šahovski
kotiček. Kotiček bo urejal novi član šahovskega
kluba Damjan Zdolc. V vsaki številki se bomo
spoprijeli s tremi šahovskimi problemi, ki bodo
razvrščeni po težavnosti. Ob vsaki šahovski poziciji
bo na voljo tudi kratek opis problema. Rešitve ugank
bodo objavljene v naslednji številki.
Želim veliko uspeha pri reševanju in velika zahvala
Damjanu za njegov prispevek!

• Andrej Kampuš, Šahovski klub Dol pri Ljubljani


Primer 1. Črni na potezi. Mat v 3.

Primer 2. Beli na potezi. Mat v 3.

Poletni glasbeni
paviljoni 2022
Erbergova paviljona, Dol pri Ljubljani
Doživite glasbeno-umetniške pripovedi v čarobnem
objemu Erbergovih paviljonov!

24. junij 2022 ob 20. uri
VITA MAVRIČ, večer brezčasnih šansonov
Vita Mavrič, ena najvidnejših in najpomembnejših
slovenskih šansonjerk že petintrideset let izvaja svoje
avtorske projekte in z njimi gostuje tako doma kot v
tujini. S svojimi glasbenimi projekti je nastopala na
številnih znamenitih festivalih in v dvoranah širom po
svetu. Je prejemnica Ježkove in Župančičeve nagrade,
nagrade Mesta Ljubljana, filmske nagrade ibis za
najboljšo glavno žensko vlogo v zadnjem jugoslovanskem
filmu Belle Epoque (posnetem v Sarajevu tik pred
začetkom balkanske vojne), za katerega je glasbo napisal
Arsen Dedić, Viktorja za posebne dosežke in vrsto
drugih medijskih priznanj. Med slovenskim občinstvom
je obudila zanimanje za šanson, slovensko uglasbeno
poezijo, povzdignila raven besede in glasbe ter razvila
prepoznavni blagovni znamki mednarodnega festivala
La vie en rose in Café Teater, ki ga je kot umetniška
vodja vodila dvajset let. Vsekakor je s svojo predanostjo
začrtala pot in pustila neizbrisen pečat v razvoju šansona
na Slovenskem kot tudi v specifični zvrsti glasbenega
gledališča. Vitine pesmi so zgodbe slehernika, njen
glas, interpretacija in dramska igra pa nas popeljejo na
sprehod v nek drug čas, v neke druge kraje ali pa nas
pustijo tukaj in zdaj, razmišljujoče o stiskah sodobnega
človeka. Vabljeni na sprehod skozi minljivost časa in
brezčasnost uglasbene poezije z Vito Mavrič!
25. avgust 2022 ob 20. uri
JURE TORI & NIKA ZORE, avtorska
glasba in odpeta poezija
Jure Tori / harmonika
Nika Zore / vokal, ukulele
15. september 2022 ob 20. uri
KATJA ŠULC, vokal, ukulele
29. september 2022 ob 19. uri
ZVEZDANA NOVAKOVIĆ, vokal, harfa, elektronika,
kompozicije
Vabljeni, vstopnine ni!

Primer 3. Beli na potezi. Mat v 5.
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Osnovnošolci tekmovali na državnem
tekmovanju mladih čebelarjev 2022

Učenci Osnovne šole Janka Modra Dol pri Ljubljani so se v soboto, 7. maja 2022, udeležili 44. državnega tekmovanja mladih
čebelarjev 2022, ki je potekalo v Mariboru.

Tekmovalci pri
reševanju nalog

Televizijski prispevek

O letošnjem tekmovanju je
mariborsko uredništvo oddaje Ljudje
in zemlja pripravilo lep prispevek, ki
pokaže, kaj so čebelarski krožki,
koliko truda vlagajo mentorji ter kaj
pomeni šolarjem in dijakom, ki jih
obiskujejo. V prispevku so tudi
šolarji iz naše občine. S pomočjo
QR kode in vašega telefona si lahko
ogledate prispevek.

T

Lekmovanje mladih čebelarjev se je v živo odvilo po
skoraj triletnem premoru, ki je bil posledica
epidemije covida-19 (leta 2019 je tekmovanje
potekalo v Beltincih, leta 2020 pa kot spletno
tekmovanje). Posledično je bilo v tem času otežkočeno
delovanje čebelarskih krožkov in priprava na tekmovanje.
Zato je bil letos večji poudarek na druženju mladih čebelarjev
in manjši na tekmovalnem delu.
Franci Kraševec, mentor čebelarskega krožka na osnovni šoli,
je na tekmovanje pripravljal štiri mlade čebelarje. Kot ekipa
sta skupaj na nižji težavnostni stopnji tekmovali Eva Zajc in
Teja Bakovnik, ki sta s 23 točkami od 30 možnih dosegli
bronasto priznanje, ter Sara Šimenc in Luka Grilj, ki sta z 22
točkami prejela priznanje za udeležbo na tekmovanju.
Tokratni gostitelj, Biotehniška šola Maribor, ki letos praznuje
150. obletnico ustanovitve, se je zelo potrudil za topel
sprejem in pripravil zanimiv spremljevalni program z ogledi
tematskih točk na kmetijskem posestvu šole. Skoraj 300
tekmovalcev iz osnovnih in srednjih šol je bilo tako kljub
slabemu vremenu deležnih doživetja in druženja z vrstniki, s
katerimi delijo navdušenje nad čebelami in čebelarstvom.

Organizator tekmovanja je bila Čebelarska zveza Slovenije
in zadovoljni so, da se je tekmovanje vrnilo v skoraj takšnem
številu kot pred epidemijo.
•Marko Borko, svetovalec za izobraževanje in usposabljanje pri ČZS

CENIK KOMERCIALNEGA
OGLAŠEVANJA
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

Popusti glede na število objav v letu
8–10 ponovitev
25 %
5–7 ponovitev
15 %
3–4 ponovitve
10 %
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 velikosti
oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v primeru oglasov večje
velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.

Foto: Tadej Pavković

Tekmovalci se pred tekmovanjem
razvrščajo za odhod v učilnice.
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Bralno-ustvarjalni maraton za
učence 6. do 9. razreda
Po prijetno preživeti noči v
šoli z mlajšimi učenci smo
na noč branja in ustvarjanja
6. in 7. maja 2022 povabili
tudi učence od 6. do 9.
razreda.

D

ruženje učencev in učiteljev
ob branju in ustvarjanju je bilo posebno doživetje za vse,
ki smo bili tistega večera tam.
25 učencev in 7 učiteljev se nas je povezovalo ob pogovoru, branju, glasbi, filmu in ustvarjanju.
Za rdečo nit smo izbrali film o legendarnih Beatlih z naslovom Yeasterday.
In potem se je začelo pravo potovanje v
svet umetnosti. Skupina učencev pod
mentorstvom učiteljev Andreja
Ivanovića in Roka Grgasovića se je v delavnici »Glasbena podmornica« zibala v
ritmih melodije Yellow Submarine in
ustvarili so pravo glasbeno umetnino.
Druga skupina je z učiteljicama Natašo
Lovše Pepelnak in Anamarijo Tušar v
delavnici »Jezična gibarija« ustvarila čudovito »senčno« podmorniško predstavo.
Ob koncu sta skupini druga drugi predstavili svoje delo in bilo smo navdušeni.
Izmenjali smo si tudi knjige, sprehod
po okolici pa nam je tokrat preprečilo
slabo vreme. A nič zato, saj je spet
zmanjkovalo časa za vse načrte in želje.
Za sladkosnede je poskrbela kuharica
Natalija, ki nam je poleg okusne večerje
pripravila še slastne čokoladne torte.
Noč je bila zares kratka. V sanje smo se
zazibali šele malo pred četrto uro zjutraj, saj se nekateri kar niso mogli naklepetati in podeliti vseh malih skrivnosti s
prijatelji. Prekmalu se je oglasila glasba
Beatlov in nas že zbujala v nov dan. Po
prijetnem »žongliranju« pod budnim
očesom učitelja Tita in zdravem zajtrku
smo sedli v skupni krog ter podelili svoje misli in zahvale. Prihodnje leto se zagotovo spet dobimo. 

•V imenu vseh sodelujočih učiteljev in

učencev Andreja Peklaj Zibelnik
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Pomembne informacije

Uradne ure institucij in organizacij v občini
Dol pri Ljubljani
Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si
(01) 530 32 40
Uradne ure:
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 8.00–13:00 in 15.00–17.00
petek: 8.00–12.00
Upravna enota Ljubljana
Krajevni urad Dol pri Ljubljani
Obvezno predhodno naročanje na
(01) 828 16 94
Vsak drugi in četrti teden v mesecu
(24. 3. 2022) Od 4.4. dalje
bo odprt vsak četrtek.
V času uradnih ur, in sicer
od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00
Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek:
8.00–18.00 sobota: zaprto
Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si
(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005
Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47
Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35
Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si
(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006
Oddelek v župnišču:
030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:
040 886 628
Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036
Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235
Župnija sv. Marjete
Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96
Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si
(01) 564 72 58

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

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

Družinska medicina
dr. Anja Černe
www.medicina-cerne.si
068 696 622
ponedeljek,
sreda, četrtek: 7.30–13.30
torek: 13.30–20.30
petek: 7.30–13.00
Hišni obiski in administracija ob
ponedeljkih 16.00–18.00
oz. po dogovoru.
info@medicina-cerne.si

Društvo upokojencev
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Ordinacija splošne medicine,
Valerija Rus, dr. med.
(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00
torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00
Telefon je odprt ves delovni čas,
razen zadnjo uro.
valerija.rus@siol.net
Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra
031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra
031 652 196
Zobozdravstvena ambulanta
Vesna Fužir Urbančič
(01) 56 39 715;
ponedeljek, torek: 13.00–19.00
sreda–petek: 7.00–13.00
Zobozdravstvena ambulanta
Špela Potočnik
(01) 56 38 023,
031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30
sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00
Pomoč na domu, Deos, d. o. o.
080 27 37 (8.00–15.00)
Kontaktna oseba: Lidija Jaksetič
040 204 530
Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
ponedeljek–petek: 7.30–19.30
sobota: 7.30–12.30
Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00
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Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647
Občinski štab civilne zaščite
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih,
ob večjih nesrečah in
aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250
Vzdrževanje
lokalnih vodovodov
Klopce–Vrh–Zagorica,
Podgora, Vinje–Žabja vas,
Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p.041 365 558
Zavetišče za pse in mačke,
Meli center Repče
031 331 336 (dežurni oskrbnik za
obvestila o najdenih živalih)
Javna razsvetljava
Napake na delovanju omrežja javne
razsvetljave sporočite na:
(01) 58 63 600
080 7277; info@jr-lj.si
Okvare lahko javite tudi na občinsko
upravo občine Dol pri Ljubljani na
tel. št. (01) 530 32 40 ali
e-naslov obcina@dol.si.
Vzdrževanje cest
Nepravilnosti javite občinski upravi
na telefonsko številko (01) 530 32 40
ali e-pošto obcina@dol.si.
Karitas
(01) 56 39 096
Rdeči križ
(01) 62 07 293
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00
Prostofer
Zavod Zlata mreža 080 10 10
vsak delovnik: 8.00 - 16.00

Razno

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

Črna kronika

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

za obdobje od 3. maja 2022 do 1. junija 2022
Kriminaliteta
Prometne nesreče
Ostalo

• Tatvina goriva, škoda znaša
okoli 700 evrov.
• Kršitev Zakona o zaščiti
živali – pes brez povodca.

• Tatvina zunanje enote toplotne črpalke, kjer je
nastalo za okoli 3.500 evrov materialne škode. Policisti
nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo
obveščeno pristojno državno tožilstvo.
• Obvestilo občana o najdenem naboju orožja ob
izlivu Kamniške Bistrice v Savo. Kos streliva je
bil poslan v analizo, nato pa sledi ustrezen ukrep.

Ponudba
mleko, sezonska zelenjava, kislo zelje
in repa, domače pecivo in piškoti
vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni
kis, mošt, domač kruh in potice
mleko
začasno samo sir

• Tatvina predmetov, materialna škoda znaša
okoli 150 evrov, policisti pa bodo po vseh zbranih
podatkih obvestili pristojno državno tožilstvo.

Vinje
Kamnica

• Tatvina kosilnice, materialna
škoda znaša okoli 300 evrov.

Dolsko

• Prometna nesreča z lažjimi
poškodbami, izdan bo plačilni nalog.
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Laze

• Tatvina električnega orodja in goriva,
materialna škoda znaša okoli 2.000 evrov,
policisti pa bodo po vseh zbranih podatkih
obvestili pristojno državno tožilstvo.

Senožeti

• Prometna
nesreča z materialno škodo,
izdan je bil plačilni nalog.

Vir fotografije: www.piso.si

Videm

Dol

Miha Deželak se je ustavil v Dolskem
Celotno našo občino je s svojo dobrodelno
kolesarsko karavano prevozil radijec Miha
Deželak, poznan kot Deželak Junak. Za
kratek čas se je ustavil pri gasilskem domu
v Dolskem, kjer je doživel bučen sprejem
in vodni špalir naših gasilcev.

je s kratkim pozdravnim govorom nagovoril množico
zbranih ljudi in med drugim zaključil z mislijo:
»Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli. Vsako leto je akcija večja, več je ljudi, boljši je odziv. Zaradi vas bo še več otrok
lahko šlo na morje, ker si to zaslužijo. Iskreno mislim, da
si vsak otrok zasluži počitnice in morje in ni prav, da nekdo pri šestnajstih letih še ni bil nikoli na morju.«

•Nina Keder

Ž

Foto: Nina Keder, Darja Štravs Tisu

e osmo leto zapored se je voditelj Radia 1 Miha
Deželak odpravil na dobrodelno pustolovščino
po Sloveniji. Deset dni je kolesaril širom Slovenije
in zbiral dobrodelne prispevke za otroke, ki živijo
v težkih razmerah in jim starši ali njihovi skrbniki ne morejo omogočiti počitnic ob morju. Akcija je vsako leto obsežnejša in dobiva večjo podporo. Preko spletne kamere
smo lahko spremljali celotno njegovo pot, tudi ko se je vozil skozi naše kraje in so ga ob cesti pozdravljali številni
naši sokrajani. V Dolskem so mu gasilci pripravili dobrodošlico z vodni špalirjem, ansamblom Nepozabni, predstavnika Folklorne skupine Dolsko pa sta mu izročila še
pleteno srce z besedami: »Srce za srčnega človeka!« Miha

