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Občine Dol pri 
Ljubljani. Izhaja 
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brezplačno prejme 

vsako gospodinjstvo v 
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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
Barbara Jurič

Uredniški odbor
Katja Kralj

Aleksandra Resman
Borut Zajc

Uredništvo si 
pridržuje pravico do 

redakcijskega urejanja in 
krajšanja besedil, ki so 
predolga ali vsebujejo 
neprimerno in žaljivo 

vsebino. Pisma bralcev, 
ki so dolga nad 1500 
znakov (s presledki 

vred) zaradi omejenega 
prostora ne bodo 

objavljena. Navodila za 
oddajo prispevkov in 

pisem bralcev ter cenik 
oglasnega prostora 

najdete na spletni strani 
www.dol.si.
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koledar dogodkov
Vokalna skupina Katice, koncert
vstop prost
Dvorana župnišča, Dol

Adventni venček, prižig 4. svečke
pred cerkvijo v Dolu

Jesenski Rock ‘n` Roll, gledališka predstava
kulturni dom Dolsko

Otroško rajanje
Otroke čaka plesno rajanje, igre, ustvarjalne 
delavnice in poslikava obraza.
kulturni dom Dolsko

Dobrodelni koncert
kmetski dom, Beričevo

Tradicionalni pohod čez Zasavsko Sveto goro
Zbor udeležencev na železniški postaji Jevnica
več na strani 19

33. Novoletni tek
pred kulturnim domom Dolsko
več na strani 20

Novoletni koncert
kmetski dom, Beričevo

Tradicionalni novoletni pohod
pred kulturnim domom Dolsko
več na strani 25

Podgrajski likovni teden
galerija 19, Dolsko

20.00
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iZ županOve pisarne

Tudi letos smo v to obdobje 
vstopili že konec novembra s 
simboličnim prižigom pra-
zničnih luči v vaških jedrih 

in prižigom svečke pred prvo adven-
tno nedeljo, ki nam prinaša posebno 
sporočilo za ta čas; spomni nas na 
moč besed »pričakovanje« in »upanje« 
in ravno uresničevanje teh dveh be-
sed je zelo blizu našim sokrajanom, 
ki že 25 let neprekinjeno od ustano-
vitve pa vse do danes delujejo aktiv-
no na različnih področjih karitativnih 
dejavnosti za dobro vseh ljudi v naši 
župniji. Iskrene čestitke Župnijskemu 
karitasu Dol ob tem častitljivem jubi-
leju. 
Čestitke in zahvala tudi vsem mladim 
ustvarjalcem prireditve Ta veseli dan 
kulture v Kulturnem domu Dolsko v 
spomin na obletnico rojstva dr. 
Franceta Prešerna. Pod vodstvom iz-
kušene voditeljice in moderatorke iz 
JSKD Ljubljana okolica Nataše 
Klemenčič so nam predstavili dela 
trenutno najbolj perspektivnih mla-
dih talentov v naši občini na podro-
čju pesniškega izročila, folklore, glas-
bene in likovne umetnosti. 
Mladi so pod dobrim mentorstvom 
svojih učiteljev lahko zelo uspešni, 
kar so po nekaj letih epidemije po-
kazali z zelo uspešno organizacijo 
tradicionalnega sejma. Z lastno ino-
vativnostjo in prizadevnostjo so pri-
dobili dodatna denarna sredstva za 
šolski sklad. Letos so jih vsi obisko-

prišli smo do zadnjega 
meseca v letu, ki velja za 
najbolj praznično obarvanega, 
družinskega, pravljičnega 
in dogajanja polnega, na 
srečo skoraj takega kot je bil 
prejšnja leta. Kljub prvemu 
zimskem mrazu je v zraku 
že čutiti toplino in srčnost. 
Okoli nas se že vse veseli, 
drug drugemu segamo v 
dlani, izrekamo voščila, polna 
upanja in pričakovanja. 

Spoštovani sokrajanke in sokrajani,
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valci za njihov trud še posebej bogato 
nagradili.
Poleg pestrega zabavnega decembr-
skega programa prireditev se v občini 
počasi zaključujejo tudi dela na posa-
meznih infrastrukturnih projektih, ne-
katera bolj uspešno, nekatera manj. 
Slednja spremljamo skozi nove in nove 
zaplete pri gradnji kanalizacije v Dolu 
in Vidmu. Kljub upanju, da se bodo za-
pleti srečno končali, se izvajalcem po-
samezne faze gradnje dodatno zapleta-
jo, soočajo se z veliki težavami z ne-
skladnostjo pri materialih. Zaradi tega 
se bo gradnja podaljšala do pomladi. 
Vsem krajanom, ki se jim je v tem času 
kvaliteta življenja zaradi gradnje v ne-
posredni okolici bistveno poslabšala, 
se opravičujem, ob tem pa obljublja-
mo, da bomo skrbni pri nadzoru do 
konca gradnje.
Naj zaključim letošnji zadnji nagovor z 
zahvalo vsem, ki ste mi zaupali vode-
nje občine v novem mandatu, in oblju-
bljam, da bom svoje delo še naprej 
opravljal odgovorno in v korist vseh 
krajanov.
Želim vam miren, zdrav, vesel božič ter 
iskrene čestitke ob praznovanju dneva 
samostojnosti in enotnosti Republike 
Slovenije. Srečno novo leto 2023! Naj 
bo prihajajoče leto polno optimizma, 
srčnosti in motivacije. 
 •Vaš župan Željko Savič
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nOvice iZ OBčinske stavBe

A) VOLITVe ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovi-
la, da je bilo za volitve župana odda-
nih 1846 glasovnic, od tega 252 neve-
ljavnih in 1594 veljavnih. Kandidat za 
župana je dobil naslednje število gla-
sov:

Občinska volilna komisija Dol pri 
Ljubljani ugotavlja, da je za župana 
Občine Dol pri Ljubljani izvoljen 
ŽELJKO SAVIČ, stanujoč Dolsko 
100a, 1262 Dol pri Ljubljani.

b) VOLITVe V ObČINSKI SVeT
Občinska volilna komisija je nadalje 
ugotovila rezultat volitev za občinski 
svet. Za liste kandidatov je bilo 
skupno oddanih 1850 glasovnic, od 
tega 1814 veljavnih.  Glasovi so bili 
razdeljeni na sledeči način: 

Občinska volilna komisija je nadalje 
ugotovila, da so liste prejele nasled-
nje število mandatov:

Kandidati so izvoljeni po vrstnem 
redu na listi, razen če je najmanj 
četrtina volivcev, ki so glasovali za 
posamezno listo kandidatov, oddala 

preferenčne glasove za posamezne 
kandidate z liste. V tem primeru so z 
liste izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število preferenčnih glasov 
po zaporedju največjega števila 
preferenčnih glasov, v kolikor število 
preferenčnih glasov posameznega 
kandidata presega 10 % števila vseh 
glasov, oddanih za listo. 

Glede na prejete mandate je občin-
ska volilna komisija ugotovila, da so 
bile v občinski svet izvoljeni naslednji 
kandidati:

LISTA ZA VSe ObČANe
Lista za vse občane je prejela skupno 
273 glasov, od tega 132 preferenčnih 
glasov. Odstotek oddanih preferenč-
nih glasov znaša 48,35 %. Kandidat 
pod zaporedno št. 4 na kandidatni li-
sti, Marko Lunar, je prejel največje šte-
vilo preferenčnih glasov, in sicer 83, 
kar znaša 30,29 % vseh glasov, odda-
nih za listo. Iz povedanega sledi, da 
sta izpolnjena oba pogoja za izvolitev 
kandidata na podlagi največjega šte-
vila preferenčnih glasov. 

Št. izvoljenih kandidatov: 2

NOVA SLOVeNIjA – KrŠČANSKI 
DemOKrATI
Nova Slovenija – krščanski demokrati 
je prejela skupno 190 glasov, od tega 
75 preferenčnih glasov. Odstotek od-
danih preferenčnih glasov znaša 
39,47 %. Kandidat pod zaporedno št. 
4 na kandidatni listi, Jože Klemenčič, 
je prejel največje število preferenčnih 
glasov, in sicer 25, kar znaša 13,16 % 

vseh glasov, oddanih za listo. Iz pove-
danega sledi, da sta izpolnjena oba 
pogoja za izvolitev kandidata na pod-
lagi največjega števila preferenčnih 
glasov. 

Št. izvoljenih kandidatov: 1 

LISTA SOTOČje
Lista Sotočje je prejela skupno 608 
glasov, od tega 159 preferenčnih 
glasov. Odstotek oddanih 
preferenčnih glasov znaša 26,15 %. 
Noben izmed kandidatov ni presegel 
10 % števila vseh glasov, oddanih za 
listo. Oba pogoja za izvolitev 
kandidata na podlagi največjega 
števila preferenčnih glasov nista bila 
izpolnjena, zato se preferenčni 
glasovi pri izvolitvi ne upoštevajo. 

Št. izvoljenih kandidatov: 5

LISTA KrAjANOV SeNOŽeTI
Lista krajanov Senožeti je prejela 
skupno 244 glasov, od tega 96 
preferenčnih glasov. Odstotek 
oddanih preferenčnih glasov znaša 
39,34 %. Kandidat pod zaporedno št. 
13 na kandidatni listi, Branko Škarja, 
je prejel največje število preferenčnih 
glasov, in sicer 28, kar znaša 11,48 % 
vseh glasov, oddanih za listo. Iz 
povedanega sledi, da sta izpolnjena 
oba pogoja za izvolitev kandidata na 

Občinska volilna komisija je na svoji 6. redni seji dne 21. 11. 2022 ugotavljala rezultate 
volitev za župana in občinski svet ter ugotovila, da znaša skupno število volilnih 
upravičencev z območja občine 4921. Po volilnem imeniku je glasovalo 1850 občanov, 
nihče ni glasoval s potrdilom upravne enote. Volilna udeležba je znašala 37,59 %.

Poročilo o izidu volitev
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Številka: 041-0002/2022-60
Datum: 21. 11. 2022

Kandidat št. glasov % glasov
Željko Savič 1.594 100

IME LISTE ŠT. GLASOV % GLASOV
Lista za vse občane 274 15,10
NSI  190 10,47
Lista Sotočje 608 33,52
Lista krajanov Senožeti 244 13,46
SDS 191 10,53
Gibanje Svoboda 307 16,92
SKUPAJ 1814 100

IME LISTE ŠT. MANDATOV
Lista za vse občane 2
NSI  1
Lista Sotočje 5
Lista krajanov Senožeti 2
SDS  1
Gibanje Svoboda 2
SKUPAJ 13

Ime in priimek  Zaporedna  št.  Izvoljen/
kandidata kandidata s Izžreban
 kandidatne liste
Marko Lunar 4. Izvoljen na podlagi 
  preferenčnih 
  glasov
Petra Lešnjak 1. izvoljen

Ime in priimek  Zaporedna  št.  Izvoljen/
kandidata kandidata s Izžreban
 kandidatne liste
Jože 4. Izvoljen na podlagi 
Klemenčič  preferenčnih 
  glasov

Ime in  Zaporedna št. Izvoljen/
priimek  kandidata  Izžreban
mag. Nika Rovšek 1. izvoljen
Željko Savič 2. izvoljen
Slađana Brodnik 3. izvoljen
Drago Sredenšek 4. izvoljen
Mojca Repanšek 5. izvoljen
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Ime in  Zaporedna št. Izvoljen/
priimek  kandidata  Izžreban
Karina Medved 1. izvoljen
Bregar
Tomaž Pogačar 2. izvoljen

Ime in  Zaporedna št. Izvoljen/
priimek  kandidata  Izžreban
Rafael Jeras 1. izvoljen

Ime in  Zaporedna št. Izvoljen/
priimek  kandidata  Izžreban
Branko Škarja 13. Izvoljen na 
  podlagi 
  preferenčnih 
  glasov
Gregor Pirc 1. izvoljen

podlagi največjega števila 
preferenčnih glasov. 

Št. izvoljenih kandidatov: 2

SDS – SLOVeNSKA DemOKrAT-
SKA STrANKA
SDS - Slovenska demokratska stranka 
je prejela skupno 191 glasov, od tega 
38 preferenčnih glasov. Odstotek od-
danih preferenčnih glasov znaša 
19,90 %. Noben izmed kandidatov tu-
di ni presegel 10 % števila vseh gla-
sov, oddanih za listo. Pogoja za izvoli-
tev kandidata na podlagi največjega 
števila preferenčnih glasov nista bila 
izpolnjena, zato se preferenčni glaso-
vi pri izvolitvi ne upoštevajo. 

Št. izvoljenih kandidatov: 1 

GIbANje SVObODA 
Gibanje Svoboda je prejela skupno 
307 glasov, od tega 51 preferenčnih 
glasov. Odstotek oddanih preferenč-
nih glasov znaša 16,61 %. Noben iz-
med kandidatov tudi ni presegel 10 
% števila vseh glasov, oddanih za li-
sto. Pogoja za izvolitev kandidata na 
podlagi n zvolitvi ne upoštevajo. 

Št. izvoljenih kandidatov: 2

Občinska volilna komisija je 
ugotovila, da so bili v občinski svet 

Občine Dol pri Ljubljani izvoljeni:
1. Marko Lunar – Lista za vse 
občane
1. Petra Lešnjak – Lista za vse 
občane
2. Jože Klemenčič – Nova Slovenija 
– krščanski demokrati
3. mag. Nika Rovšek – Lista Sotočje
4. Željko Savič – Lista Sotočje
5. Slađana Brodnik – Lista Sotočje
6. Drago Sredenšek – Lista Sotočje
7. Mojca Repanšek – Lista Sotočje
8. Branko Škarja – Lista krajanov 
Senožeti
9. Gregor Pirc – Lista krajanov 
Senožeti 
10. Rafael Jeras – Slovenska 
demokratska stranka
11. Karina Medved Bregar – Gibanje 
Svoboda
12. Tomaž Pogačar – Gibanje 
Svoboda
� •�Predsednica OVK Dol pri Ljubljani 
 Špela Banič, univ. dipl. iur.

Izvedena je bila prva redna seja novega občinskega sveta v mandat-
nem obdobju 2022–2026. Kot je običajno, je konstitutivno sejo vodil 
najstarejši član občinskega sveta, to je Drago Sredenšek, prisotnih 
pa je bilo vseh trinajst občinskih svetnikov. Mirko Bandelj, namestnik 
predsednika občinske volilne komisije je poročal o končnem izidu 
lokalnih volitev. Željko Savič, izvoljeni za župana in svetnika z Liste 
Sotočje, je zaradi nezdružljivosti funkcij kot svetnik podal odstopno 
izjavo in kot nadomestni kandidat z Liste Sotočje je bil za občinskega 
svetnika imenovan Janez Grilj. Željko Savič, ki je bil tudi edini kandidat 
za župana, je slovesno prisegel in nagovoril novi občinski svet. Poudaril 
je, da si želi vsaj tako tvorno sodelovanje svetnikov, kot so ga imeli 
zadnja štiri leta. Želi si povezovanje in sodelovanje vseh šestih strank in 
list, ki sestavljajo občinski svet. Na koncu je še dodal, da bo kot svojo 
podžupanjo ponovno imenoval Niko Rovšek.   •�Nina Keder

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta
Slovesna 

prisega 
župana Željka 

Saviča

Občinski svet in župan mandatnega obdobja 2022–2026, od leve proti desni: Jože Klemenčič (Nova Slovenija – krščanski 
demokrati), Petra Lešnjak (Lista za vse občane), Marko Lunar (Lista za vse občane), Slađana Brodnik (Lista Sotočje), Nika 
Rovšek (Lista Sotočje), Drago Sredenšek (Lista Sotočje), Mojca Repanšek (Lista Sotočje), Janez Grilj (Lista Sotočje), župan 
Željko Savič, Karina Medved Bregar (Gibanje Svoboda), Tomaž Pogačar (Gibanje Svoboda), Gregor Pirc (Lista krajanov 
Senožeti), Branko Škarja (Lista krajanov Senožeti) in Rafael Jeras (Slovenska demokratska stranka).
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NOVA DreVeSA NA VrOČIh TOČKAh ObČINe 
V sklopu participativnega proračuna 2022 smo ob 
pumptracku in fitnesu na prostem v Zaborštu posadili 
drevesa, ki bodo v vročih mesecih omilila segrevanje 
cestišča in drugih tlakovanih površin ter nudila senco 
obiskovalcem. Vrtnar Peter Uršič je izbral drevesa, ki so 
najbolj primerna za lokacijo. Tako je bilo posajenih 14 novih 
dreves, in sicer lipe, breze in jelka.

UreDITeV POVeZOVALNe PeŠPOTI ZA ŽeLeZNIŠKO 
POSTAjO V LAZAh
V preteklem mesecu smo v sklopu projekta participativnega 
proračuna 2022 uredili pešpot, ki bo služila kot dostop 
prebivalcem z zgornjega dela vasi Laze do železniške 
postaje. Prav tako jo bodo lahko uporabljali pohodniki proti 
Jančam. 

KOŠI IN KOŠArKA ZA VSe GeNerAcIje 
Na igrišču za osnovno šolo na Vidmu stojijo trije novi koši 
za košarko. Vezano na predlog projekta participativnega 
proračuna sta dva koša standardne višine, en pa je nižji, da 
bo igra košarke bolj dostopna tudi mlajšim otrokom. 
 •Občinska uprava

Participativni proračun 2022

sanacija skalnega podora v Zagorici

V Zagorici smo zaključili z deli za sanacijo skalnega 
podora. V sklopu del se je izvedlo podajno-lovilno 
ograjo, visoko 5 m, v dolžini preko 80 m. Ograja je 
sposobna ustaviti padajoče skale z energijo 2.000 kJ. 
Izvedlo se je tudi čiščenje terena tako, da se je manjše 
nestabilne skale sprožilo in odstranilo. Dve večji skali se 
je z jeklenicami sidralo v stabilno osnovo, eno skalo pa 

se je sidralo z jeklenicami in dodatno prekrilo z mrežo. 
Z izvedenimi deli v vrednosti okoli 156.000 EUR z DDV 
smo ponovno omogočili prevoznost cest in povezavo z 
sosednjo moravško občino. Prebivalcem in uporabnikom 
lokalne ceste se zahvaljujemo za potrpežljivost v času 
zapore ceste.  •Občinska uprava
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Spoštovani občanke in občani, Hidrotehnik d. o. 
o., izvajalci gradbenih del na projektu »Obnove 
komunalne infrastrukture in modernizaciji ceste« 
vas obveščamo, da smo zaradi neustreznosti 
certificiranih materialov prisiljeni začasno 
zmanjšati intenziteto del.
Razlog za nastalo situacijo je, da so se na 
novozgrajeni kanalizaciji pojavile nerazjasnjene 
poškodbe na že vgrajenih ceveh, na kar smo 
nemudoma opozorili naročnika, tj. Občino, 
in dobavitelja materialov. Zaradi strogega 
zagotavljanja kvalitete in predvsem gospodarnega 
ravnanja s finančnimi sredstvi, smo se skupno 
odločili, da vgrajene materiale pošljemo na 
dodatno analizo. 
Zaradi kompleksnih preizkusov in več različnih 
naročenih analiz ustreznosti materialov, smo bili 
prisiljeni delo upočasniti do zaključnega poročila. 
V sodelovanju z vašo Občino bomo sprejeli pravo 
odločitev  o zamenjavi vgrajenih materialov, da bo 
vaša naložba v infrastrukturo gospodarna.
Za nastalo situacijo se opravičujemo in prosimo 
za vaše razumevanje.  
 •�Projektna ekipa Hidrotehnik

Na delovnem obisku v občini Dol pri Ljubljani sta bila nova načel-
nica Upravne enote Ljubljana, Nataša Trček, in vodja Oddelka 
za upravno poslovanje, Ernest Mencigar. Skupaj z županom so 
si ogledali bodoče prostore občinske uprave. V okviru ogleda so 
veliko pozornost namenili bodočemu funkcionalnemu opremljanju 
krajevnega urada in glavne občinske pisarne. Skupaj so se strinjali, 
da bodo prostori občinske uprave in krajevnega urada velika prido-
bitev za vse občane. •�Občinska uprava

OBVESTILO OBČANOM

Obisk načelnice Upravne 
enote Ljubljana



 DOgaJanJe v naši OBčini

praznična 
okrasitev občine

Uporabnike avtomatiziranega sistema za izposojo 
koles Po kolo obveščamo, da s koncem meseca 
novembra zaključujemo letošnjo sezono izposoje 
koles. Temperature so se približale ničli in 
onemogočajo pravilno delovanje akumulatorskih 
baterij. Z novo sezono bomo štartali spomladi, 
o terminu namestitve koles bomo uporabnike 
pravočasno obvestili. Naj ob tej priložnosti še 
omenimo, da letna karta velja 1 leto od datuma 
nakupa, kar pomeni da lahko letošnjo karto brez 
problema koristite tudi v začetku naslednje sezone 
(vse do dne, ko ste opravili nakup). Hvala za 
razumevanje. •�Občinska uprava

Župnik Alojzij Grebenc je blagoslovil adventni 
venec, Majda in Tone Zupan, prostovoljca Žup-
nijske karitas Dol vseh petindvajset let, kolikor 
ŽK Dol deluje, pa sta prižgala prvo svečo. Za 
svetel vzgled jima izrekamo iskrena hvala. Večer 
je z glasbo popestril Tevž Lunar na trobenti, ob 
spremljavi Helene Kosem Kotar. Čeprav je bilo 
vreme turobno, so praznične luči in množica 
obiskovalcev dogodek naredili topel. Na svoje 
domove smo odhajali z lepimi mislimi.  
 •�Nataša Klemenčič

Obvestilo uporabnikom 
sistema Po kolo

Advent v Dolu

V začetku decembra so se tudi v naši občini prižgale 
praznične luči. Zasvetile so v Dolu, Dolskem, Senožetih 
in Lazah. Osvetlitev je minimalna in ni potratna, saj gre za 
varčne, led lučke, ki ne porabijo veliko energije. Večerni 
pogled na našo občinsko stavbo je tako te dni prijetnejši, 
četudi v njej in v bližnji okolici potekajo gradbena dela. 
 •N. K.
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Naziv organizacije Naslov sedeža Davčna številka

Čebelarsko društvo Dolsko Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani 17073421

Gasilska zveza Dol - Dolsko Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani 68906048

Lovska družina Kresnice Senožeti 25, 1262 Dol pri Ljubljani 66909473

Lovska družina Laze Dolsko 16, 1262 Dol pri Ljubljani 66779090

Nogometni klub Dol Zaboršt pri Dolu 90, 1262 Dol pri Ljubljani 31591191

PGD Beričevo - Brinje Beričevo 12, 1262 Dol pri Ljubljani 60330309

PGD Dol pri Ljubljani  Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani 44631499

PGD Dolsko Dolsko 15, 1262 Dol pri Ljubljani 14227134

PGD Klopce Klopce 40, 1262 Dol pri Ljubljani 26793067

PGD Laze Laze pri Dolskem 29b, 1262 Dol pri Ljubljani 51992302

PGD Senožeti Senožeti 25, 1262 Dol pri Ljubljani 35086009

PGD Vinje Vinje 26b, 1262 Dol pri Ljubljani 49868985

Tekaški smučarski klub JUB Dol pri Ljubljani 1a, 1262 Dol pri Ljubljani 38542544

Župnija Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani 1f, 1262 Dol pri Ljubljani 91529816

Župnija Sv. Helena Dolsko Kamnica 20, 1262 Dol pri Ljubljani 27244016

Župnijska Karitas  
Dol pri Ljubljani 

Dol pri Ljubljani 1f, 1262 Dol pri Ljubljani 10404775

Župnijska Karitas Sv.  
Helena Dolsko 

Kamnica 20, 1262 Dol pri Ljubljani 72967170

OŠ Janka Modra,  
Dol pri Ljubljani

Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani 63332248 

OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani, enota vrtec

Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani 63332248 

Vsko leto imate možnost 
donacije v dobrodelne 
namene, ne da bi vas to kaj 
stalo. Donacija ne vpliva na 

višino našega vračila ali doplačila 
dohodnine. Ko določimo prejemnika 
dela dohodnine, nismo v ničemer 
prikrajšani.
Davčni zavezanec rezident lahko 
zahteva, da se do 1 % dohodnine, 
odmerjene po zakonu o dohodnini 
od dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo, nameni za 
financiranje upravičencev do donacij 
(nevladne organizacije, politične 
stranke, reprezentativni sindikati, 
registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, šolski skladi ali skladi 
vrtcev).
Upravičenci, katerim je mogoče 
nameniti del dohodnine, so objavljeni 
na seznamu (z imenom oziroma 
nazivom upravičencev in davčno 

številko), ki ga za posamezno 
odmerno leto določi vlada in je 
objavljen v Uradnem listu RS 
najpozneje do 30. septembra leta, za 
katero se odmerja dohodnina ter nato 
tudi na spletni strani FURS.
Davčni zavezanec lahko 
posameznemu upravičencu nameni 
do odstotka dohodnine, zaokrožen 
na desetinko odstotka, pri čemer 
skupno namenjen odstotek več 
upravičencem ne sme presegati 
enega odstotka odmerjene 
dohodnine. To pomeni, da lahko 
davčni zavezanec posameznemu 
upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 
%, … ali 1 % dohodnine, seštevek vseh 
pa ne more presegati 1 % dohodnine.

DAVČNI ZAVeZANec 
posameznemu upravičencu lahko 
nameni odstotek dohodnine, 
zaokrožen na desetinko odstotka, pri 
čemer skupno namenjen odstotek 
več upravičencem ne sme presegati 1 
% odmerjene dohodnine,
posameznemu šolskemu skladu lahko 
nameni največ 0,3 % odmerjene 

dohodnine, zaokrožen na desetinko 
odstotka, pri čimer odstotek 
namenitve upravičencem in skladom 
ne sme preseči enega odstotka.

KATere OrGANIZAcIje SO 
UPrAVIČeNI PrejemNIKI 
DONAcIje?
Celoten seznam upravičencev, 
katerim je mogoče nameniti del 
dohodnine (leto 2022) je določen s 
Sklepom o določitvi upravičencev do 
donacij za leto 2022 (Uradni list RS, št. 
125/22 in 146/22). 
Do donacije upravičena društva in 
organizacije s sedežem v Občini Dol 
pri Ljubljani so izpostavljene v 
spodnji tabeli, za namenitev dela 
dohodnine pa boste potrebovali tudi 
njihov naslov sedeža in davčno 
številko.

KAKO DOLOČITe PrejemNIKA 
DONAcIje?
Načinov za določitev prejemnika 
donacije je več:
• osebno pri pristojnem finančnem 
uradu, 
• po pošti z obrazcem »Zahteva za 
namenitev dela dohodnine za 
donacije« (obrazec je dostopen na 
spletni strani Finančne uprave 
Republike Slovenije), ki ga naslovite 
na svoj finančni urad (Finančni urad 
Ljubljana, p. p. 107, 1001 Ljubljana), 
• elektronsko preko 
sistema eDavki (vloga »Doh-Don«) z 
digitalnim potrdilom ali brez (če 
želite v eDavke vstopiti brez 
digitalnega potrdila, boste potrebovali 
svojo davčno številko in številko 
zadnjega informativnega izračuna 
dohodnine).

KAKŠeN je rOK ZA ODDAjO 
VLOGe?
Davčni organ upošteva veljavne 
zahteve, s katerimi razpolaga na dan 
31. decembra leta, za katero se 
dohodnina odmerja. Zahteva velja do 
trenutka, ko davčni organ prejeme 
novo zahtevo ali preklic zahteve. 
 •Občinska uprava

Ste že določili dobrodelno 
organizacijo, ki bo prejela 
vaš del dohodnine? 

Namenite del dohodnine za delovanje 
lokalnih društev in dobrodelnih organizacij
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1.VPRAŠANJE
V Dolskem gradijo kanalizacijo, zato 
ljudi zanima kdaj in kako se bodo 
lahko priklopili nanjo. Veliko ljudi 
tudi razmišlja o zamenjavi male 
komunalne čistilne naprave. Prosimo 
za pojasnilo.

O: V Dolskem urejamo meteorno 
kanalizacijo s pločnikom in javno 
razsvetljavo. Izgradnja sanitarne 
(fekalne) kanalizacije v okviru tekoče 
investicije ni načrtovana. Predpogoj za 
izgradnjo sanitarne kanalizacije je 
izgradnja čistilne naprave, ki v Načrtu 
razvojnih programov občinskega 
proračuna še ni predvidena. Gre za 
veliko investicijo, ki jo bo Občina 
lahko zgradila le s pomočjo evropskih 
ali državnih sredstev. Do tedaj bo 
Občina prioritetno gradila sanitarno 
kanalizacijo v Vidmu in Dolu, kjer je 
čistilna naprava že zgrajena, kapaciteta 
pa še ni polno zasedena. Prav tako 
mora Občina na podlagi zahtev države 
prioritetno zgraditi kanalizacijo v 
aglomeracijah, ki presegajo 2000 
populacijskih enot (PE). V naši občini 
je edina takšna aglomeracija na 
območju Dola in Vidma, ki poleg 
omenjenih naselij zajema tudi naselji 
Zaboršt in Zajelše. Občani Dolskega 
bodo tako morali do izgradnje 
sanitarne kanalizacije in čistilne 
naprave uporabljati individualne male 
komunalne čistilne naprave.

 Občinska uprava

2.VPRAŠANJE
Vsa leta, odkar živimo v Podgori, že 
več kot 10 let, imamo ob deževju 
problem s podvozom v Klečah, saj je 
poplavljen in zato neprehoden. Lahko 
navedem tudi primer, ko je ob 
manjšem nalivu v novembru prav 
tako ostal poplavljen in otroci niso 
mogli čez, zato prečkajo magistralno 
cesto, kar je zelo nevarno. Kaj ste 
naredili, da bi se podvoz uredilo? Če 
se ga ne da na lokalni ravni, ali ste 
ukrepali tudi na državni ravni? 
Morda bi bil primeren nadvoz za 

pešce ali dodaten manjši podvoz za 
pešce in kolesarje.

O: Občina je ponovno izvedla 
čiščenje ponikovalnice v podvozu 
Podgora–Kleče. Z lastnikom zemljišča 
v neposredni bližini smo se tudi 
dogovorili, da Občina sme položiti 
elektro kabel ter namestiti vodno 
črpalko za odvajanje vode iz podvoza 
v primeru, ko bo ta poplavljen. Zaradi 
nove vodne črpalke bo težava s 
poplavljenim podvozom rešena, s 
čimer bo tudi morebitno nevarno 
prečkanje državne ceste nepotrebno 
(slika priložena). Občinska uprava

3.VPRAŠANJE
Rečeno je bilo, da je nadvoz v Brinju 
že dokončan, a zakaj je potem na 
njem še vedno gradbena ograja? Se 
bo še kaj gradilo ali popravljalo?

O: Na Občini smo v začetku meseca 
upravljalcu državne ceste posredovali 
dopis, v katerem smo ga prosili, naj 
investicijo obnove nadvoza v Brinju 
zaključi, saj je postavljena gradbiščna 
ograja neustrezna. Odgovora s strani 
Direkcije RS za infrastrukturo do 
oddaje članka še nismo prejeli.

 Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Pošiljam tri priponke, prvi dve sta 
slikani na cesti na Gmajnice, kamor 
se vsakodnevno vozi večje število 
policije, zato je najbrž tudi možno 
postaviti semafor, da se ga že na daleč 
vidi, čeprav, kot se vidi, ni potrebe, saj 

je naravnost poljska pot in ni 
nevarnosti naleta od zadaj. Ena slika 
je s prehoda Laze, kjer ne 
potrebujemo dodatnega semaforja, 
saj je očitno, da se ga dobro vidi s 
čakalne niše pred železniškim 
prehodom. Kot je lepo razvidno, se na 
Lazah čaka na sredi ceste, ki je 
glavna povezava proti Jevnici, Litiji. 
Skrajni čas bi že bil, da tudi Laze 
dobimo zakonsko obvezen semafor 
za železniški prehod, ki je obrnjen 
proti vozniku, ne pa v naravo oz. 
nikamor. Dostikrat mi pride na misel, 
kako bi bilo videti v navadnem 
cestnem semaforiziranem križišču, če 
bi moral semafor upoštevati iz druge 
smeri, kjer ga ne vidiš?

O: Občina je naslovila dopis na 
Slovenske železnice in Direkcijo RS za 
infrastrukturo z zahtevo, da se tudi v 
Lazah vzpostavi signalizacija, ki bo 
skladna z veljavnimi predpisi. 24. 11. 
2022 so nam posredovali sporočilo, da 
so našo zahtevo prejeli ter jo bodo 
posredovali pristojni službi v 
obravnavo. O nadaljnjih korakih nas 
bodo sproti obveščali. 

 Občinska uprava

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

O kanalizaciji, podvozu in prometni signalizaciji
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Drugi korak približevanja potrebam podjetnikov 
in hkrati tudi občanov je pričujoči Katalog 
podjetnikov iz občine Dol pri Ljubljani. V njem 
se trenutno predstavlja 89 podjetij, podjetnikov 

in obrtnikov, ki delujejo na območju občine, in sicer s 
kratkim opisom, navedbo ključnih storitev, 
razpoložljivostjo ter vsemi kontakti. Klik na ikone vam 
omogoča tudi povezavo s podjetji na različnih družbenih 
omrežjih. Glede na to, da je katalog trenutno v spletni 
obliki, so spremembe seveda še možne, v kolikor pride 
do sprememb poslovnih podatkov. Vabljeni, da se 
vključite tudi tisti, ki se do sedaj za to še niste odločili.
Občane in podjetja, ki iščete določene izdelke, storitve ali 
rešitve, pa seveda vabimo, da odgovore na vaše potrebe 
najprej poiščete v domači lokalni 
skupnosti, torej v katalogu z zelo 
raznoliko izbiro. Verjamemo, da 
smo s to aktivnostjo dodali 
kamenček v mozaiku pomoči 
podjetništvu v času številnih 
izzivov.
S podjetniškimi aktivnostmi še 
nadaljujemo, nedavno sta potekali 
dve delavnici v Kulturnem domu 
Dolsko, po katerih bomo, skupaj 

z vami, spoštovani podjetniki, oblikovali izhodišča za 
dokument razvojnih usmeritev za področje podjetništva v 
občini Dol pri Ljubljani.
Vsem, ki se aktivno vključujete v različne podjetniške 
pobude, se iskreno zahvaljujem. •Željko Savič,  
 župan Občine Dol pri Ljubljani

Oktobra 2022 smo izvedli 1. srečanje 
podjetnikov občine Dol pri Ljubljani, ki bo 
glede na dober odziv in izraženo potrebo 
udeležencev, postal vsakoletni dogodek 
mreženja, izmenjave mnenj ter pridobivanja 
konkretnih in koristnih podjetniških 
informacij ter znanj.

Predstavljamo prvi občinski podjetniški katalog

QR koda, povezava 
do občinskega 

podjetniškega kataloga

Razpisujemo prvi skupinski 3-urni tečaj 
smučarskega teka. Tokrat v klasični tehniki, 
in sicer na Pokljuki, Rudno Polje (Hotel 
Center).
Tečaj vodi Petra Majdič z ekipo, število mest 
je omejeno. 
Na lokacijo se udeleženci pripeljejo sami.
Karta za poligon + napitek + topla malica + 
vsa oprema za izvedbo (čevlji, palice, smuči) 
je zagotovljena s strani organizatorja (Nordic 
by Petra Majdič).
Prvi datum izvedbe je 29. 12. 2022, s 
pričetkom ob 9.00, zbor na recepciji Hotela 
Center.
Prijave sprejemamo na info@nordic.si. Nujna 
opomba ob prijavi: participativni prispevek 
(projekt podpira Občina Dol pri Ljubljani).
Prijave sprejemamo do 26. 12. 2022. 

V Dolu nas druži 
tek na smučeh
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Dogodek smo odprli s slove-
sno zasaditvijo sadnih dreves 
na Rajhovi domačiji v Dolu, 
vse nadaljnje dogajanje pa se 

je odvilo pred kulturnim domom v 
Dolskem. Na lokalni tržnici so lahko 
domačini in drugi obiskovalci kupili 
jabolka, sezonsko zelenjavo, sire, ore-

he, med, jabolčne sladice pa tudi sadi-
ke jablan. Po jabolkih je »dišal« tudi ves 
spremljevalni program – razstava ja-
bolk, strokovno predavanje o njih, pra-
vljična ura in kulinarične delavnice. 
Dogajanje je na Rajhovi domačiji otvo-
ril župan Željko Savič s slovesno zasa-
ditvijo sadnih dreves v nastajajočem 
sadnem parku. Botrom, ki so ob prej-
šnjih priložnostih zasadili drevesa, sta 
se z zasaditvijo češenj pridružila še ča-
stna občana župnik Alojz Grebenc in 
mojstrica pletarka Tončka Jemec.
Sledilo je strokovno predavanje 
Valentina Zabavnika iz Sadjarsko-
vrtnarskega društva Tunjice, velikega 
poznavalca gojenja starih avtohtonih 
vrst sadja, pobudnika ohranjanja trav-
niških sadovnjakov in mentorja pri 
ohranitvi in razširitvi sadnega nasada 
na Rajhovi domačiji. Predstavil je vse 
pomembne poudarke pri zasaditvi sa-
dnih dreves in pojasnil postopek saje-
nja, ki sta ga demonstrirala še dva čla-
na društva. Predstavil je tudi različne 
sorte sadnega drevja, zasajenega v sa-
dovnjaku na Rajhovi domačiji. Na do-
godku je bil prisoten tudi Slavko 
Turšič iz Sadjarskega društva 
Borovnica, ki velja za velikega pozna-
valca biodinamičnega sadjarstva. 
Predstavil je svoje izkušnje z gojenjem 
sadnega drevja in različne tehnike ce-
pljenja. 
Obenem se je dogajalo tudi v Dolskem 
pred kulturnim domom. V sklopu tr-
žnice so člani Turističnega društva 
Dolsko prikazovali stiskanje jabolk s 
prešo, kot se uporablja na naših kmeti-

jah. Jabolčni sok je bil na voljo vsem, 
ki so ga želeli poskusiti. Jabolka so sti-
skali tudi na stojnici Sadjarsko-
vrtnarskega društva Tunjice. Za obisko-
valce so pripravili vzorčne primere po-
sameznih vrst starih jabolk in degusta-
cijo kisa, s seboj pa so imeli tudi sadike 
nekaterih sadnih dreves. Za ponudbo 
jabolk, ki so nas spremljala čez celotno 
sejemsko dogajanje, smo v goste pova-
bili Sadjarsko kmetijo Pr’ Ros iz 
Trnovč. V njihovi ponudbi so prvovr-
stna jabolka elstar, carjevič, jonagold, 
zlati delišes, topaz, fuji in idared.
Sezonsko zelenjavo smo lahko kupili 
na stojnici kmetije Majdič, po domače 
Pr’ Medišku. V ponudbi imajo raznovr-
stne solate, radiče, zelje in druge vrste 
zelenjave za v jušni lonec. Veseli bodo 
vašega obiska tudi na domu v Brinju. 
Za ponudbo ekoloških ovčjih in kozjih 
mlečnih izdelkov so poskrbeli z ekolo-
ške kmetije Pr’ Travnari iz Velike vasi. 
Sire iz kravjega mleka so ponujali na 
stojnici kmetije Jergan iz Spodnjih 
Kosez pri Lukovici. Svoje ekološke ore-
he so nam ponudili pri kmetiji Kufin, 
ki ima sedež v Senožetih, nasade pa v 
Velikih Češnjicah pri Stični. Različne 
vrste medu je ponudila Darka Levicar 
s kmetije Pr’ Jernač z Laz, kjer se 
ukvarjajo z nabiralništvom in čebelar-
stvom. Vesna Kozamurnik Panić iz 
Vinj, ki ustvarja pod imenom Tortična, 
je na svoji stojnici ponujala sladice v 
kozarčkih, kolačke in lizike iz jabolk, 
čokolade, vanilije, pistacije in drugih 
sladkarij. Prav posebno mesto na sej-
mu je imel tudi rokodelski mojster 

Prvo soboto v novembru, 
ki nam je postregla 
z neverjetno lepim 
vremenom, je v občini 
Dol pri Ljubljani potekal 
Sadjarski sejem. 

Sadjarski sejem privabil številne obiskovalce
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Marko Godec iz Kotlarstva Godec iz 
Jevnice. Njegov moderen kotel za 
kuhanje sadnega žganja, izdelan roč-
no, na drugi strani pa opremljen s 
sodobno računalniško opremo, je 
sprožil veliko zanimanja. Na stojnici 
lokalne akcijske skupine LAS Srce 
Slovenije, ki je podprla izvedbo 
Sadjarskega sejma, smo predstavljali 
delovanje LAS in delili nekatere pro-
mocijske materiale. S stojnice je diša-
lo tudi po kostanju, ki ga je pripravil 
Bruno Rusjan iz Jevnice. Za mlado-
stno in veselo vzdušje so poskrbeli 
mladi muzikanti iz ansambla 
Nepozabni.
V kulturnem domu v Dolskem je bi-
la ves čas dogajanja na ogled razsta-
va jabolk, ob kateri je dr. Jan Bizjak 
obiskovalcem razlagal o različnih vr-
stah jabolk, njihovih specifikah, oku-
su in prilagoditvah na vremenske 
neprilike. O vsem tem je pripravil tu-
di predavanje. Predstavil je zgodovi-
no razvoja jablane, različne sorte in 
značilnosti jabolk glede zorjenja, 
razlike med integrirano, ekološko in 
biodinamično pridelavo jabolk. 
Poseben poudarek je dal tudi no-
vim, na bolezen škrlup odpornim 
sortam jablan, navedel je kralje ozi-
mnice glede na vzdržljivost in po-
sebnost rdeče mesnate sorte. Po 
koncu predavanja so lahko vsi ude-
leženci poskusili različne vrste ja-
bolk, ki so bile tudi del razstave, 
med drugimi tudi bobrovec in dru-
ge stare drevesne vrste.
V programu so sodelovale tudi člani-
ce Aktiva žena Plamen Dolsko. 
Dopoldan so pripravile kulinarično 
delavnico za otroke, na kateri so spe-
kli mini pite z jabolčnim nadevom. 
Popoldan so pripravile še kulinarič-

no delavnico za odrasle pekarice, ki 
so se naučile pripraviti prešco z ja-
bolčno-orehovim nadevom. Gre za 
vrsto kruha, ki se je v okolici 
Ljubljane pekla v času zorenja ajde 
in na 1. november, ob prazniku vseh 
svetih. V programu so sodelovale tu-
di sodelavke krajevne Knjižnice Jurij 
Vega, Mestna knjižnica Ljubljana, s 
pravljično uro na temo jabolka.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem sodelujočim in vas vabimo, da 
se aktivno vključite tudi v pripravo 
podobnih prihodnjih dogodkov v 
občini. Sadjarski sejem je bil prvi iz 
serije tematskih sejmov, ki se bodo 
zgodili v prihodnjih mesecih na 
Rajhovi domačiji. Ker gradbena dela 
na domačiji v začetku novembra še 
niso bila povsem zaključena, smo 
za izvedbo sejma uporabili poleg lo-
kacije na Rajhovi domačiji še kultur-
ni dom Dolsko. Naslednji sejmi pa 
se bodo predvidoma odvijali na 
Rajhovi domačiji in se tematsko do-
polnjevali s sadnim parkom, zelišč-
nim vrtom, čebelnjakom in drugimi 
vsebinami. Prepričani smo, da bo 
obnovljena domačija z vsemi vsebi-
nami, ki nastajajo na njenem pose-
stvu, občanom kmalu lahko v velik 
ponos in dobra praksa celovite ob-
nove objekta kulturne dediščine tu-
di za druge slovenske kraje.
Dogodek je bil izveden v okviru 
projekta Park življenja, ki ga sofinan-
cirata Evropska unija iz evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja RS 
2014–2020. Hvala vsem, ki ste pod-
prli dogodek s sodelovanjem in 
udeležbo! •Mija Bokal,  
 Razvojni center Srca Slovenije

Udeležence sadjarskega sejma smo 
povprašali o njihovih vtisih na prvem 
tovrstnem dogodku v naši občini in 
tudi, ali so kaj kupili. 

TONE BUTKOVIČ
»Če bi bil tak sejem 
večkrat, bi se ljudje bolj 
družili. Treba je podpirati 
domače pridelovalce. 
Mislim, da je tokrat tudi 
finančno zelo močen in da bi 
lahko tu veliko prodali. Kupil sem sir, 

skuto in kis, poskusil sem 
pa kostanj in mošt.«

JOŽE PUcIhAR
»Domači izdelki 
morajo priti s pravih 
kmetij do tistih, ki 

imajo to radi. Sploh mi 
je pa všeč prikaz stiskanja 

jabolk. Po  dolgem času sem 
spet pil sveže iztisnjen jabolčni 
sok. Krasno. Poskusil sem 
sire in jih tudi kupil.«

DAMJAN BARAGA
»Prišel sem zaradi 
predavanja in hkrati 
obiskal sejem, pregledal 
sem stojnice. Pogrešam še 
več domačih kmetov. Poskusil 
sem jabolka, sire. Zanimiv je prikaz 
stiskanja jabolk. Pogrešam pa šolarje, 
morali bi imeti kakšen naravoslovni 

dan, da bi jim to pokazali. 
Pogrešam mlajšo 

generacijo.«

ALJA SMREKAR
»Poizkusila sem 
jabolčni sok in različne 

vrste jabolk. Kupila 
sem si pa tortico. Dobro 

je, da se nekaj dogaja in da 
vidimo ponudbo lokalnih 
pridelovalcev.«

OLGA KOzAMURNIK
»Zdi se mi krasno, da 
so tu na voljo domači 
izdelki. Ponudba je 
pestra. Prvič sem poskusila 
hruškov kis. Nisem vedela, 
da sploh obstaja. Kupila sem pa domačo 
zelenjavo, kostanjev med in jabolka ter 
poskusila jabolčni sok.« •�Nina Keder



14

DOgaJanJe v naši OBčini

Kulturnem domu Dolsko so 
nastopili sami mladi 
nadobudni izvajalci. Pesniška 
upa, gimnazijca Anže 

Brodnik in Vid Rovšek, sta predstavila 
svojo poezijo, osnovnošolka Neža 
Osterc je zaigrala na harfo, slikarka 
Glorija Cimerman Ribnikar je 
predstavila svoja likovna dela, otroška 

folklorna skupina Dolsko je zaplesala. 
Zaplesala pa je tudi Anja Gorta, 
mladinska svetovna prvakinja v street 
dance show plesih, in na koncu je v 
svojih ritmih zarepal mladi Oskar 
Režek. Ogledali smo si tudi kratek 
video Po sledeh graščine Dol, ki so ga 
posneli Vid in Vasja Rovšek ter Anže 
Brodnik. Mladi ustvarjalci navdušujejo 
z montažami videov, nedavno je bil 
njihov izdelek predvajan tudi na 
Filmarjenju, regijskem srečanju 
filmskih ustvarjalcev Osrednje 

Tradicionalni dogodek Ta 
veseli dan kulture, ki ga 
obeležujemo ob rojstnem 
dnevu poeta Franceta 
Prešerna, je bil tokrat obarvan 
z mladimi kulturnimi upi, ki 
prihajajo iz naših krajev.
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Ta veseli 
dan 
kulture

Mlada pesniška 
upa Anže 

Brodnik in Vid 
Rovšek

Otroška folklorna skupina Dolsko

Neža Osterc na harfi

Slikarka Glorija Ribnikar

Raper 
Oskar 
Režek

Plesalka Anja Gorta

Slovenije v Medvodah. Dogodek je 
spretno povezovala Nataša Klemenčič, 
vsem nastopajočim pa se je ob koncu 
zahvalil še župan Željko Savič ter jim 
izrekel nekaj spodbudnih besed za 
njihovo prihodnost. •Nina Keder

Vaški odbor Laze žeLi soVaščanom 
bLagosLoVLjene božične praznike, 

ponosno praznoVanje dneVa 
samostojnosti in enotnosti ter 

V noVem Letu obiLo zdraVja, miru 
in uspeha. zahVaLjujemo se za 
zaupanje sokrajanoV in dobro 
sodeLoVanje z občino ter Vam 

žeLimo Vse dobro.
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To je bil njen prvi tovrstni 
obisk osnovne šole, saj 
uradno svojo novo funkcijo 
nastopi s 23. decembrom 

letos. Povabilo na našo osnovno šolo 
je namreč prejela že pred volitvami 
in se je zdaj tudi z veseljem odzvala. 
Sprejeli so jo ravnatelj osnovne šole 
Gregor Pečan, župan Željko Savič, 
podžupanja Nika Rovšek in člani 
Čebelarskega društva Dolsko. Po 
kratki slovesnosti v mali dvorani se 
je predsednica pridružila učencem 
pri zajtrku, ki je bil sestavljen iz 
kruha, masla, lokalno pridelanega 
medu, jabolka in mleka. Pozdravila 
je lokalno pridelavo hrane in 
prizadevne čebelarje, z učenci pa 
spregovorila tudi o pomembnosti 
zajtrkovanja in zdravi prehrani. 
Povedala je, da je vesela, da je dan 
slovenske hrane obeležen že 12. leto 
in da je vesela tudi pobude, da bi 

Osnovno šolo Janka Modra 
na Vidmu je ob posebni 
priložnosti, na dan slovenske 
hrane, v okviru katerega 
poteka projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk, obiskala 
novoizvoljena predsednica 
republike Slovenije, Nataša 
Pirc Musar.

Prvi obisk novoizvoljene 
predsednice Nataše Pirc Musar

imeli  teden slovenske prehrane: 
»Slovenija je slabo samooskrbna kar 
se tiče hrane, le pri mleku smo 100 % 
samooskrbni. Hrano uvažamo, kar ni 
dobro zaradi prehranske varnosti. 
Bom ambasador takšnih projektov, ki 
bodo vključevali samooskrbo. In  ne 

le zato, ker je lokalno pridelana 
hrana zdrava, gledam tudi na ogljični 
odtis, saj je potem manj onesnaženja 
okolja zaradi transporta hrane.« Z 
učenci je še delila njen priljubljeni 
izrek: Če zjutraj ne zajtrkuješ, se učiš 
s prazno glavo. •Nina Keder

Ob tej priložnosti so krajši intervju s 
predsednico opravili tudi člani šolskega 
novinarskega krožka, preberete ga lahko 
na strani 26.Fo
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Pester nabor prireditev se je 
pričel s predstavo Kriza sre-
dnjih let avtorja Ranka 
Babića. Polna dvorana gle-

dalcev v Kulturnem domu Dolsko je 
navdušeno ploskala enemu najbolj 
priljubljenih slovenskih stand up ko-
mikov. Že dva dni kasneje so otroci 
uživali in se nasmejali ob lutkovni 
predstavi Zgodba na gumbe v izved-
bi lutkovnega gledališča Zapik, igrala 
sta Urška Cvetko in Andraž Jug. V du-
hoviti in zabavni predstavi slikar nari-
še dečka, zmaja, sonce in oblak. Slika 

je čudovita, a deček noče ostati na 
njej. Rad bi stekel na travnik in spu-
ščal zmaja visoko v nebo, prav do 
sonca. Ko je že vse pripravljeno, pa 
se izkaže, da slikar fantku ni narisal 
nog. Rešitev se ponudi v škatli z gum-
bi. Ta je čudežna, saj ponudi velik iz-
bor cirkuških artistov: plesalko 
Klementinco na vrvi, požiralca me-
čev, slavnega glasbenika in čarovnika. 
Oboževalci Elvisa Presleya so po 
uspešno izvedenem koncertu Elvis 
Experience v Beričevem tokrat uživa-
li še v Dolskem. Odlični pevec in imi-
tator Damjan Porš je s sproščenim na-
stopom in interakcijo z občinstvom 
naravnost navdušil.
Navdušili pa sta tudi mama in hči, 
obe odlični pevki, Elda Viler in Ana 
Dežman z večerom nepozabnih slo-
venskih popevk. Na odru se jima je 
pridružil pianist Lovro Frelih, po za-
ključku koncerta pa so se največji 
oboževalci z glasbenicama tudi slikali. 

Občinstvo so s predstavo Fantovščina 
nasmejali stand up komiki Sašo Stare, 
Žan Papič in Gašper Bergant, že dan 
kasneje pa je naše najmlajše v 
Kulturnem domu Dolsko obiskal tudi 
Dedek Mraz. Kopica dogodkov je ta-
ko v dobro voljo spravila tako starejše 
kot tudi naše najmlajše obiskovalce. 
Oglejte si še napovednik dogodkov 
in lepo vabljeni na lep nabor zanimi-
vih prireditev.   
 •Nina Keder, Nataša Klemenčič

Za nami je že prva 
polovica decembrskih 
prazničnih dni in tudi 
kopica dogodkov, ki jih je 
organizirala in sofinancirala 
naša Občina. 

Praznični decembrski dogodki
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Ranko Babić

Stand up komiki Sašo 
Stare, Žan Papič in 
Gašper Bergant

Elda Viler in Ana Dežman ter 
pianist Lovro Frelih

Damjan Porš v vlogi 
Elvisa Presleya

zgodba na gumbe 
se je odvila v dvorani 
župnišča v Dolu.
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Otroci in zaposleni na matični 
osnovni šoli Janka Modra in 
vseh podružnicah so se me-
sec dni pripravljali na do-

brodelni dogodek leta. Izdelovali so 
praznične okraske, čestitke, izdelke za 
nego telesa, mila, piškote, pecivo, me-
dene pripravke, marmelade, sokove, 
zelišča, čaje, nakit in številne druge iz-
delke. Novost sta bili zelenjavna stojni-
ca in izmenjevalnica oblačil, kjer so 
otroci lahko zamenjali stara oblačila ali 

obutev z novimi. Prav tako so pripravi-
li še stojnico s pozabljenimi oblačili, ki 
se jih vedno veliko nabere. Kot so pou-
darili na šoli, je smisel Prazničnega 
s'menja povezati skupnost v zavedanju 
dejstva, da sreča ni na strani vseh, in 
spodbujanju delovanja v dobro vseh 
učencev. Izkupiček prostovoljnih pri-
spevkov bo namreč namenjen šolske-
mu skladu. In letos so bili obiskovalci 
še posebej radodarni, saj se je zbralo 
kar 7700 evrov.  •Nina Keder

Tradicionalni šolski Praznični s’menj je po dveletni prekinitvi 
zaradi epidemije ponovno zaživel v vsem svojem sijaju. 

Praznični s’menj privabil veliko množico
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Vabljeni, da se preizkusite v vaših 
šahovskih sposobnostih. V vsaki številki 
se spoprijemamo s tremi šahovskimi 
problemi, ki so razvrščeni po težav-
nosti. Ob vsaki šahovski poziciji je na 
voljo tudi kratek opis problema. Rešitve 
ugank bodo objavljene v naslednji 
številki. Veliko uspeha pri reševanju!

Rešitve iz prejšnje številke:
Primer 1: 1...  Dd6! 2. La3 Dd3! 3. Sd5 Df1+! 4. 
Tf1: Se2 #
Primer 2: 1. Dh7:+ Kh7: 2. f6+ Kg8 3. Lh7+! 
Kh7: 4. Th3+ Kg8 5. Th8 #
Primer 3: 1. ...Ta1+!!! 2. Ta1: Dg5+ 3. Kb1 Sd2+
4. Kc1 Sb3++ 5. Kb1 Dc1+! 6. Tc1: Sd2+ 7. 
Ka2 Ta8+ #
 Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

Šahovski kotiček

Primer 3: črni na potezi. Mat v 3.

Primer 2: beli na potezi. Mat v 3.

Primer 1: črni na potezi. Mat v 4.

V soboto, 12. novembra 2022, je potekalo jubilejno 25. občinsko 
prvenstvo v šahu. Prvenstvo se je po dveh letih znova igralo v živo in prvič 
v dvorani Kulturnega doma Dolsko. Nova lokacija se je izkazala kot odlična 
za organizacijo šahovskih turnirjev. Celotno dogajanje sta popestrili tudi 
elektronski šahovski deski, ki sta omogočili prenos partij v živo v dvorani in po 
svetovnem spletu.
Prvenstva se je udeležilo 25 šahistov, ki so igrali na skupnem turnirju in se 
potegovali za nagrade v absolutni kategoriji in mladinski kategoriji do 20 let. 
Najboljšo igro je prikazal Jernej Zidar, ki je oddal samo en remi in osvojil 
naslov prvaka v absolutni in mladinski kategoriji. V absolutni kategoriji sta 
drugo in tretje mesto zasedla Andrej Kampuš in Martin Lipovšek. V mladinski 
kategoriji je drugo mesto osvojil Tadej Babnik, tretje pa Vid Kampuš. Čestitke!
Zahvaljujemo se županu Željku Saviču za uvodni pozdrav, predsedniku TD 
Dol pri Ljubljani Juretu Kuharju za pomoč pri organizaciji, podjetjem T-2, 
Comtrade, Carbonsec in Kyndryl za praktične nagrade, Občini Dol pri 
Ljubljani za možnost uporabe Kulturnega doma v Dolskem in Šahovski zvezi 
Slovenije za možnost uporabe elektronskih šahovnic.
Čestitke vsem šahistom za prikazano igro in upamo na še večjo udeležbo 
naslednje leto. Andrej Kampuš, ŠK Dol pri Ljubljani

Jubilejno 25.občinsko 
šahovsko prvenstvo

S povezavo preko QR kode 
pridete še do več fotografij.
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V soboto , 3. 12. 2022, je ŠD Partizan Dolsko v OŠ Janka 
Modra v Vidmu organiziral tradicionalni prednovoletni turnir 
občine Dol pri Ljubljani v namiznem tenisu. 

Dopoldanska udeležba učencev je bila sicer bolj skromna, 
skupaj le 8 učencev in 1 učenka, ki so lahko zato toliko 
bolj uživali v igranju namiznega tenisa. V treh urah je bilo 
izvedeno tekmovanje v 3 kategorijah, in sicer:
• učenci do 6. razreda: 1. mesto Svit Kontelj (6. razred), 
2. Peter Žiher (6.) in 3. Jakob Uranič (5.), 4. mesto pa 
najmlajša udeleženka Julija Žiher (2.) ;
• učenci 7. do 9. razred: 1. mesto Juš Povirk (9.), 2. mesto 
Lovro Mehle (9.) in 3. Gašper Flis (9.);
• absolutna kategorija: 1. mesto Svit Kontelj (6.), 2. mesto 
Peter Žiher (6.), 3. in 4. mesto pa Lovro Mehle (9.) in 
Gašper Flis (9.).

Popoldanski del turnirja je po obisku presegel pričakovanja, 
saj se ga je udeležilo rekordnih 25 ljubiteljev namiznega 

tenisa. Udeležba je bila zelo pestra, saj so se turnirja 
udeležili tudi 3 člani ŠD Vrhnika, ki nastopajo v 3. slovenski 
namiznoteniški ligi in so med posamezniki zasedli tudi vsa 
tri prva mesta. V kategoriji dvojic sta dobro igro prikazala 
tudi člana ŠD Partizan Dolsko, ki sta v polfinalu po napetem 
boju izgubila s kasnejšima zmagovalcema z rezultatom 3 : 2. 
Dobitniki medalj med odraslimi so bili:
• posamezno: 1. mesto Smiljan Mekicar, 2. mesto Drago 
Torkar in 3. mesto Uroš Cerar;
• posamezno: zmagovalec tolažilne skupine je Aljaž Ocvirk;
• dvojice: 1. mesto Torkar – Nišavič, 2. mesto Cerar – 
Mekicar in 3. mesto Grad – Mencigar.

Podrobnejši rezultati so objavljeni na spletnih straneh ŠD 
Partizan Dolsko. Za prijetno druženje se zahvaljujemo vsem 
udeležencem in osebju šole, ki je omogočilo izvedbo turnirja 
v veliki telovadnici ter Občini, ki skrbi za športno opremo na 
šoli, tudi namiznoteniške mize, ki pa jih bo potrebno počasi 
zamenjati z novimi.  •�Marjan Mencingar

Turistično društvo Senožeti vas vabi v ponedeljek, 
26. 12. 2022, na tradicionalni  pohod čez 
Zasavsko Sveto goro. Zbor udeležencev bo ob 
7.00 na železniški postaji Jevnica. 
Opis poti: z vlakom do postaje Sava, vzpon na 
Zasavsko Sveto goro, nadalje preko Vač, Slivne 
in Ušt do sv. Miklavža ter spust v Senožeti. 
Pohod ni zahteven, traja približno 6 ur. 
Za prijave in dodatne informacije pokličite na tel. 
031 842 961 (Franci Jaklič) ali e-naslov: franci.
jaklic@gimnazija-poljane.com
Udeležba je na lastno odgovornost. Pohod 
poteka delno po nemarkiranih poteh. 

Prednovoletni turnir v namiznem tenisu 

VABILO
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Na prazničen ponedeljek, 26.12. se bo v Dolskem odvijal 
tradicionalni 33. Novoletni tek. Prireditev se bo s štarti za 
naše najmlajše pričela ob 10.30 pred Kulturnim domom 
Dolsko. Pripravili smo kategorije tako za najmlajše (300 m 
in 500 m) kot tudi za izkušene tekače (4,5 km, 10 km in 
14,5 km). 
Ob 11.00 pričnemo s štartom najdaljše razdalje (14,5 
km), ob 11.15 pa se bo pričel tek na 10,5 km. Razdalja 
na 4,5 km je namenjena predvsem osnovno- in 
srednješolcem. S tekom bodo pričeli ob 11.05.
Cicibanova proga je namenjena predšolskim otrokom, 
Kurirčkova pa osnovnošolcem od 1. do 5. razreda. Za 
vsakega nadobudnega tekača bomo pripravili spominsko 
kolajno ter okusne domače dobrote, ki jih bodo spekle 
Plemenke iz TD Dolsko. Vabljeni vsi ljubitelji teka od 
blizu in daleč. Prav tako je ob progi več kot dobrodošla 
vsaka vzpodbuda za tekače. Dajmo jih pozdraviti in jim 
za nekaj časa prepustiti ceste. Ob koncu teka bomo 

podelili zaslužene nagrade vsem tistim občanom, ki 
bodo uspešno zaključili Akcijo Juriš na 4. Pred Kulturnim 
domom je še prostor za predstavitev lokalnih ponudnikov.
V času teka bodo delne/leteče zapore cest na trasi teka 
med Dolskim in Klečami ter Kamnico in Vinjami. Voznikom 
se že vnaprej lepo zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje 
predpisov. 
Prijazno vabljeni na prijeten športno-družabni dogodek. 
Tudi vreme bo. •�Miha Bandalo, ŠD partizan Dolsko

V ponedeljek, 26. 12., v času teka (med 11.55 in 12.30) bodo delne/leteče zapore cest 
na trasi teka med Dolskim in Klečami ter Kamnico in Vinjami. Voznikom se že vnaprej lepo 

zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje predpisov. Več informacij v razpisu in www.sddolsko.si.

33. Novoletni tek Dolsko 2022

Obvestilo o delni/leteči zapori cest
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raZpis prireDitve

OtrOški tek 
v DOLskem

Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN 
DOLSKO.
Naziv prireditve: 33. Novoletni tek Dolsko 2022.
Panoga: Cestni tek.
Kraj in čas prireditve: 26. decembra 2022 v Dolskem. 
Start in cilj pred Kulturnim domom Dolsko.
Proga: Iz Dolskega po lokalni cesti proti zahodu do 
Kleč, desno proti Podgori (tu je obrat na najkrajši 
progi), še enkrat desno in skozi Petelinje v Kamnico, 
kjer je start srednje proge. Nadaljujemo severno 
proti Vinjam, ki jih obtečemo in se po isti poti vrnemo 
nazaj v Dolsko. Cesta je skoraj v celoti asfaltirana, 
višinska razlika na dolgi in srednji progi znaša 150 m, 

najkrajša razdalja pa je ravninska. »Cicibanova« proga 
je namenjena predšolskim otrokom, »kurirčkova« proga 
pa osnovnošolcem od 1. do 5. razreda. Progi potekata v 
jedru Dolskega. Za animacijo otrok bo poskrbljeno. 

Prireditev bo peta 
izmed prireditev, 
ki spadajo v sklop 
akcije JURIŠ NA 
ŠTIRI, to je skupek 
petih prireditev: Tek in 
pohod na Murovico, 
Tek okoli Ajdovščine, 
Vzponi na Miklavža, 
Kolesarski vzpon k 
Baronu Juriju Vegi, 
Novoletni tek. Vsak 
občan ali član društva, 
ki bo sodeloval na 
vsaj štirih prireditvah, 
bo ob zaključku akcije 
prejel spominsko 
nagrado.

Prijave: Od 9:00 do 10:20 na dan prireditve v 
Kulturnem domu Dolsko.
Prijavnina: Na dan prireditve. 18 EUR (teka 
na 10,5 in 14,5 km). 10 EUR za tek na 4,5km. 
Predprijav ni.
Garderoba: V društvenih prostorih v Kulturnem 
domu Dolsko, kjer je tudi WC in možna uporaba 
tuša. 
Nagrade/spominki: Za vsakega prijavljenega 
bomo pripravili spominsko darilo, čaj po 
prihodu na cilj ter topli obrok. Najboljšim v 
kategorijah od M1 do M5 in od Ž1 do Ž5 
ter KM in KŽ bomo podelili praktična darila. 
Nagrade bodo tudi za najstarejše in najmlajše 
udeležence tekov na trasah od 4,5 do 14,5 km.
Razglasitev rezultatov: 
začetek ob 13:00 z uvodnim pozdravom in 
razglasitvijo Akcije Juriš na 4,
podelitev nagrad po kategorijah, najstarejšim in 
najmlajšim udeležencem,
zaključek ob 13:30.
Informacije:  
W: www.sddolsko.si, www.facebook.com/
sddolsko
E: sddolsko@gmail.com
M:031 610 627 (Miha), 040 739 799 (Marko)

KDAJ? V PONEDELJEK, 26. 12. 2022, ob 10.30 za 
predšolske otroke in ob 10.35 za otroke od 1. do 5. razreda. 
KJE SE DOBIMO? Pred Kulturnim domom Dolsko. Prijave 
možne od 10.00 naprej.
KOLIKO? Predšolski otroci: 300 m, 1. do 5. razred: 500 m.
zAKAJ? Zato, ker bo FAAAAAAJN! 

starost

do 40 let
od 40 do 50 let
od 50 do 60 let
od 60 let

do 40 let
od 40 do 50 let
od 50 do 60 let
od 60 let

spol
 
moški
 
 
 
 
ženske
 
 
 

letnik

do vključno 1983
od 1982 do 1973         
od 1972 do 1963
od 1962

do vključno 1983
od 1982 do 1973
od 1972 do 1963
od 1962

proga
kratka

KŽ

KŽ

 

 
srednja

M4
M5

Ž1
Ž2
Ž3
Ž4

 
dolga
M1
M2
M3
 
 
 
Ž5 (do 60let)
 

Tek organizira ŠD Partizan Dolsko v okviru 33. 
Novoletnega teka v Dolskem. KURIRČKOV TEK 

je namenjen osnovnošolcem, CICITEK pa 
predšolskim otrokom. Tek poteka v jedru Dolskega.

proga dolžina višin. razlika čas 
starta

dolga 14,5 km 150 m 11:00
srednja 10,5 km 150 m 11:15
kratka 4,5 km 15 m 11:05
kurirčkova 500 m 0 m 10:30
cicibanova 300 m 0 m 10:35

Opomba: Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve/
spremembe razpisa.
Humanitarni namen prireditve:
Od vsake plačane prijavnine bomo 2 EUR namenili v 
dobrodelni namen.
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zasebno se je ukvarjal z zbira-
njem podatkov o najrazličnej-
ših preteklih in sodobnih do-
godkih in dejavnostih v krajih 

dolske doline. Z leti je ustvaril veliko 
zbirko osebnih zapisov, časopisnih iz-
rezkov, fotografij  in drugih dokumen-
tov, zbranih po področjih: prebival-
stvo, običaji in pomembne osebnosti, 
geografija, gospodarstvo (industrija, 
obrt, kmetijstvo, promet), družbene 
dejavnosti (šola, zdravstvo, Cerkev, 
Občina), zgodovinski podatki (npr. 
graščina), izredni dogodki idr. Gradivo 
se večinoma nanaša na obdobje od 
1945 do 1990, mnogo pa je tudi podat-
kov iz mlajše in starejše zgodovine. 
Zbrano gradivo je razporedil v petnajst 
debelih map z napisi obravnavanih 
področij. Po njegovi smrti so zbirko 
nekaj časa hranili njegovi domači, nato 
pa so jo predali dolskemu župniku 
Grebencu, ki je tedaj pisal domoznan-
ske knjige o Dolu in Dolskem. Zbirka 
se nahaja v župnišču in bo zainteresi-
ranim na razpolago za preučevanje v 
zbirki dokumentov novoustanovljene 
Sekcije za varovanje kulturne dedišči-
ne pri KD Dol, ki bo, upamo, dobila 

prostore v novi Rajhovi domačiji.  
V eni od map se je nahajal tudi za dol-
sko zgodovino zelo zanimiv načrt re-
gulacije reke Save v območju Dola iz 
leta 1880 v velikosti 90 x 150 cm. 
Narejen je bil ročno, v barvni tehniki 
na tekstilni podlagi. Je zelo dragocen 
dokument o položaju toka reke Save, 
ki se je pred regulacijo pogosto spre-
minjal. Načrt je bil zaradi uporabe in 
preležanja v slabem stanju, tako da ga 
je bilo potrebno obnoviti in uokviriti, 
kar so strokovno opravili v restavrator-
ski delavnici Arhiva Slovenije (AS). 
Mihelčičevo zbirko in restavrirani na-
črt regulacije Save sta bila v organiza-
ciji Občine Dol pri Ljubljani, s sodelo-
vanjem z JSKD OI Ljubljana okolica, 
26. oktobra prvič javno predstavljena 

v Erbergovih paviljonih. Zbirko je 
predstavil dolski župnik Alojz 
Grebenc, restavrirani načrt pa dr. 
Viktor Grilc in Lucija Planinc (slednja 
iz AS). Alojz Grebenc je v svojem pri-
spevku 'Iz  preteklosti v sedanjost in 
prihodnost' prikazal pomen zbiranja 
domoznanskega gradiva za narodovo 
samobitnost, vlogo šole in Cerkve pri 
tem ter okvirno vsebino zadevne zbir-
ke. Dr. Grilc je prikazal razvoj prikazo-
vanja področja Dola na starih karto-
grafskih tiskih, Lucija Planinc pa potek 
restavriranja tega enkratnega doku-
menta, ki ga je številnim obiskovalcem 
odkril župan občine Dol Željko Savič. 
Opozoril je na pozornost, ki jo 
Občina posveča ohranjanju kulturne 
in druge dediščine ter občane pozval, 
naj bodo pozorni in spoštljivi do nje 
ter naj se tozadevno povezujejo z no-
vo sekcijo pri kulturnem društvu. 
Načrt bo stalno na ogled v eni od dvo-
ran na prenovljeni Rajhovi domačiji.   
•Dr. Viktor Grilc   

Ravnatelj Osnovne šole 
Dol v letih 1969 do 1974 je 
bil Franc Mihelčič (1923–
1999) iz Dolskega. 

Mihelčičeva arhivska zbirka in restavriran 
načrt regulacije Save iz l. 1880

Konec oktobra je bila v Erbergovih 
paviljonih predstavitev arhivske 
zbirke Franca Miheliča. Za izvedbo 
se iskreno zahvaljujemo župniku 
Alojziju Grebencu, dr. Viktorju Grilcu 
in Občini Dol pri Ljubljani. Istočasno 
se zahvaljujemo vsem udeležencem 
predstavitve. Hvala, Mihelčičevi

Zahvala
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Četrtletni izziv se začne na zimski 
solsticij, ki nastopi 21. decembra ob 
22.47. To bo dan z najkrajšim svetlim 
delom dneva in najdaljšo nočjo. Na 
2,25 km dolgi progi, z 225 višincev, se 
lahko pomeriš večkrat, vse do konca 
tedna.
Startno mesto: Dol pri Ljubljani, ob tabli 
Trim steza  
(pri kapelici, takoj za podhodom ceste, 
ki pelje v Litijo).
Trasa: po asfaltni cesti do Koranta, levo 
preko parkinga in po najkrajši poti na 

vrh Ajdovščine. 
Proga ni posebej označena.
Cilj: vrh Ajdovščina.
Timing: Self timing s pomočjo QR 
kode – uporaba brezplačne mobilne 
aplikacije Webscorer. Tekmovalec na 
startu (začasna obešanka na tabli Trim 
steza)  in cilju (začasna obešanka na 
kovinskem stolpu) odčita QR kodo.
Startnina: brezplačno.
Prijava: https://www.webscorer.com/
register?raceid=299863. 
Race ID: 299863. 

Juriš na Ajdovščino – ZIMA 2022
od 21. 12. (22.47) do 25. 12. 2022 (23.59)

Župnijska Karitas Dol je bila ustanovljena 1. de-
cembra 1997, predsedoval ji je takratni župnik 
Ivan Trnovec. Danes to vlogo opravlja župnik 
Alojzij Grebenc. Vsi zbrani, da proslavijo 25 let 

delovanja, so napolnili dvorano in prisluhnili nastopa-
jočim. Zapeli so pevci Otroškega zbora sv. Marjete, 
Mešanega zbora sv. Marjete, Vokalne skupine Beli cvet 
ter Neža in Damjan Pančur. Predstavljena je bila tudi 
delavnica ročnih del in delavnica Urjenje spomina, lo-
gike in koncentracije. Na ogled je bil še posnetek plesa 
večkratnih državnih prvakov, paraplesalke Lare 
Nedeljković in njenega soplesalca Klemna Dremlja, ki 
pa plesne točke zaradi premajhnega odra nista mogla 
izvesti v živo. Prijeten večer se je zaključil ob zakuski z 
domačimi dobrotami. •Nina Keder

Ob okrogli obletnice delovanja dolskega 
Karitasa se je v župnijski dvorani v Dolu 
odvil svečani dogodek.

Petindvajset let Karitasa v Dolu

BREZPLAČNA 
webscor 
APLIKACIJA

REGISTRACIJA 
webscor

Facebook 
dogodek
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TLuristično društvo Dolsko je 
imelo v jesenskem času polne 
roke dela. Tokrat vam bomo 
predstavili fotografije 

dogodkov. Mi smo uživali, se imeli 
lepo. Naslednjič se nam pridružite tudi 
vi! •Zlatka Tičar 

Prisotni na številnih dogodkih

Člani TD Dolsko smo sodelovali 
na Sadjarskem sejmu in prikazali 
stiskanje sadja in pripravo soka.

Vsakoletno ličkanje koruze na kmetiji 
Pustotnik je poseben dogodek tudi za 
najmlajše člane društva.

Na povabilo Društva upokojencev Dolsko sta obe folklorni skupini 
nastopili v cankarjevem domu na festivalu za tretje življenjsko obdobje.

V oktobru smo šli na strokovno ekskurzijo 
na Ptuj, kjer smo si ogledali staro mestno 
jedro, rove pod Ptujskim gradom, grad in 
po domačem kosilu še Puhov muzej.

Trgatev pri Čadovih in stiskanje grozdja na 
kmetiji Pr’Krač ter prijetno druženje.

Folklorna skupina Dolsko je bila izbrana 
med 50 podob slovenske oblačilne ded-
iščine na jubilejni povorki ob 50-letnici 
Dnevov narodnih noš in oblačilne dedi-
ščine v Kamniku, kjer smo se predstavili 
z novimi vzhodnoštajerskimi oblekami iz 
obdobja okoli 1900.  

Miklavževanje 2022

Na dolskem sejmu sta obe folklorni skupini zaplesali gorenjska 
spleta, z aktivom žena Plamen pa smo se predstavili na stojnicah. 
Naši najmlajši so zaplesali splet Kako smo lovili lisico. Ideja je vzeta 
iz knjige Tončke Jemec Vitre Življenja. Ni potrebno poudariti, da smo 
publiko navdušili.
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Aktiv žena Marjetice, ki deluje v okviru Kulturnega društva 
Dol pri Ljubljani, je 23. novembra 2022 v župnijski dvo-
rani organiziral slaščičarsko delavnico, ki jo je vodil Chef 
Naser Gashi, lastnik slaščičarne La Ganache na Tržaški 
v Ljubljani. Okrog sebe je zbral večino članic aktiva, saj 
gre za ustvarjalca okusov, ki stavi na naravne sestavine. 
Priznani strokovnjak je svoje šolanje in izkušnje iz Francije 
pred 17 leti prinesel v Slovenijo. Predstavil nam je iz-
delavo torte Frasier 
(jagodna torta z 
vanilijevo kremo) 
in mousse choco-
laduo iz dveh vrst 
čokoladnega gana-
chea. Gashi je član-
ice aktiva navdušil s 
svojo skromnostjo, 
recepturami, tehnik-
ami in natančnostjo. 
Sledila je degust-
acija obeh izdelkov, 
ki nas ni pustila 
ravnodušnih.   
 •�Marinka LajovecNekaj novega je bilo pred nami. Polni pričakovanj smo se 

dolski upokojenci 9. novembra odpravili na zadnji izlet v 
letošnjem letu, na VESELO MARTINOVANJE.
Po dolgih sončnih dneh nas je pričakal malo deževen 
dan. Zbrali smo na dogovorjenih mestih na avtobusnih 
postajah. Marsikdo od mimoidočih se je spraševal, le 
kam se odpravljajo ti upokojenci. Toda vsak od  nas je bil 
dobre volje in poln pričakovanj.  
Pot nas je vodila po štajerski avtocesti mimo Celja s 
postankom s kavico v Slovenski Bistrici. Po ogledu 
Bistrice smo krenili po lokalni cesti mimo Majšperka do 
Stoperc, kjer se na čudoviti lokaciji nahaja okrepčevalnica 
Zelena dolina. Tu smo martinovali s kosilom, živo glasbo 
in krstom mosta. Po večurnem rajanju smo se pred 
odhodom okrepčali s kislo juho. Na poti domov smo se 
ustavili še na Trojanah, kjer smo nakupili njihove dobrote. 
 •�DU Dolsko, M. Zajec

Slaščičarska delavnica VESELO MARTINOVANJE 
DOLSKIH UPOKOJENCEV

Ob koncu leta bi se vsakomur, ki 
delate kot organi društva in ste 
nam omogočili njegovo delo-
vanje, iskreno zahvalili. Iskrena 
hvala tudi Občini Dol pri Ljubl-
jani – županu za sofinanciranje 
in finančno pomoč pri obdaritvi 
upokojencev ob novem letu.
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Ko smo bili člani novinarske-
ga krožka povabljeni na 
sprejem (hvala, ravnatelj!), 
je med nami za hip sicer za-

vladalo precejšnje vznemirjenje – ve-
deti morate, da v sedmem razredu 
osnovne šole še ne moremo imeti 
prav veliko novinarske kilometrine. 
Ampak mi to zmoremo in gospa Pirc 

Musar nam je pozneje namenila sko-
raj pol ure svojega časa za ekskluziv-
ni pogovor. Prav razgovorila se je ob 
naših vprašanjih in seveda nam je bi-
lo všeč, da so morali konkurenčni 
novinarski kolegi, to je POP TV, žal 
počakati na svojo priložnost pred 
vrati. Uživaje v branju! Kdor bi želel 
videti naš posnetek s predsednico v 
celoti, ga najde na spletni strani naše 
šole oziroma na YouTube kanalu »OŠ 
Janka Modra - Novinarski krožek«. 

hana Starec: Najlepša hvala, da ste 
si vzeli čas in prišli na našo šolo.
Nataša Pirc musar: Z veseljem.
hana Starec: Zelo smo počaščeni. 
Imamo pa nekaj vprašanj za vas.
Vasja rovšek: Ko ste bili naših let, 
ste si kdaj mislili, da boste postali 
predsednica države?
Nataša Pirc musar: Ne. Niti v sa-
njah se mi ni zdelo, da bi kdaj lahko 

bila predsednica države. Lahko vam 
pa zaupam eno stvar. Vseh osem let 
osnovne šole sem bila pa predsedni-
ca razreda.
Loti Višček: Ali vas je bilo kaj strah, 
ko ste povedali, da boste postali 
predsednica?
Nataša Pirc musar: Strah me je da-
nes praktično vsak dan, veliko bre-
me, veliko skalo sem si naložila na ra-
mena. Zavedam se odgovornosti te 
funkcije in če bi rekla, da me ni strah, 
bi se vam močno zlagala. Ne vem, kaj 
me čaka, delo ne bo lahko, ampak 
sem bik po horoskopu, sem srčna, 
sem energična in prepričana sem, da 
bom lahko veliko stvari naredila. 
Predvsem pa bom delala za vas, na-
slednje generacije in eno najpo-
membnejših stvari, ki bi se jih res ra-
da lotila, so podnebne spremembe. 
To je nekaj, kar smo starejši dolžni 
zagotoviti vam, da boste na tem pla-

Na novembrski dan, 
ko smo imeli v šoli 
tradicionalni slovenski 
zajtrk, nas je obiskala 
novoizvoljena predsednica 
Republike Slovenije, 
Nataša Pirc Musar. Tako 
smo postali prva šola, ki jo 
je obiskala po izvolitvi.

Pogovor z novoizvoljeno 
predsednico Natašo Pirc Musar 

S to QR kodo 
si lahko 

ogledate 
celoten video 

pogovor s 
predsednico 
Natašo Pirc 

Musar.

kaJ DeLaJO naši OtrOci
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netu lahko sploh še živeli. 
Loti Višček: Ali se vam zdi prav, da 
smo otroci cele dneve notri?
Nataša Pirc musar: To seveda ni 
prav. A v šoli imate kakšno telovad-
bo, šolo v naravi, da greste ven. Ko 
pridete domov, vas pa starši tudi kdaj 
- bom rekla - naženejo ven. Ampak 
dokler se vi sami ne boste zavedali, 
da je dobro in zdravo iti ven na svež 
zrak, potem boste to delali pod prisi-
lo  in potem to ni v redu. Ne smemo 
biti cele dneve za računalnikom. To 
ni dobro za vas, trpijo vaše oči in za 
vaše možgane to tudi ni ravno v re-
du.
Lea Pečar: Glede na to, da ste danes 
naša gostja na tradicionalnem sloven-
skem zajtrku, kaj pa vi največkrat po-
jeste za zajtrk?
Nataša Pirc musar: Za zajtrk imam 
najraje mandarine, zelo rada jem sad-
je, maline so moj najljubši sadež. 
Drugače pa sem ljubiteljica toastov in 
toplih sendvičev in če imam zjutraj le 
čas, si naredim topel sendvič. 
Takšnega z dvojnim sirom, da se sir 
lepo polije čez kruh.
Ula Vodnik:  Koliko časa ste bili ozi-
roma ste motoristka?
Nataša Pirc musar: Motoristka sem 
od 14. leta naprej, motorji so moja 
strast; prvi motor mi je restavriral 
moj oče, ko je našel nek zažgan poni-
-ekspres. Ko sem bila stara 16 let, sta 
mi starša kupila Tomos avtomatik. 
Vedela sta, da je to moja strast, takrat 
sem bila že dovolj stara in sem delala 
v tovarni Titan, tako da sem že nekaj 
zaslužila in si potem kupila Tomos 
avtomatik. Danes pa imam čisto dru-

gega jeklenega konjička, Kawasaki 
Vulcan. 
Lea Pečar: Kam pa radi hodite na 
dopust?
Nataša Pirc musar: Na dopust pa 
hodim rada tako, da sem malo na 
plaži, malo počitka, ne zdržim pa 
dolgo na istem mestu. Da bi šla za 7 
ali 14 dni samo na morje in ležala cel 
dan samo na plaži, mi ne odgovarja. 
Anika Pogačar: Ali imate kakšna 
družbena omrežja?
Nataša Pirc musar: Da, vsa. Vsa 
družbena omrežja, ki so popularna. 
Sem pa že nekaj 10 let na njih. Bila 
sem informacijska pooblaščenka, ki 
se je ukvarjala z varstvom osebnih 
podatkov, s pravico do zasebnosti tu-
di na internetu, družbenih omrežjih, 
tako da sem čisto po službeni dol-
žnosti malo opazovala, kaj se dogaja 
na družbenih omrežjih. In eno stvar 
vam bi tukaj res rada položila na sr-
ce. Vedno, ko pridem v šolo, rečem, 
da naj najpogumnejši iz razreda pri-
de pred razred, pred tablo in naj po-
ve, kdo je njegova punca ali fant, 
kdaj ste nekoga prvič poljubili, ka-
kšno lumparijo ste ušpičili. No, po-
tem pa tak posameznik, ki je sicer 
pogumen in stoji pred razredom, re-
če, da tega ne bo povedal. Vprašam 
ga, kako lahko svojim prijateljem na 
Facebooku take stvari razlaga, obja-
vlja fotografije svojega privatnega ži-
vljenja? Vam bom izdala še eno skriv-
nost, ki se vam bo zdela zdajle gro-
zljiva. Če na Facebooku niste popra-
vili nastavitev zasebnosti in imate le 
100 prijateljev in ima vsak od teh va-
ših prijateljev še 100 prijateljev, obja-

vo vidi 10.000 ljudi. 
David Šlibar: Kateri predmet je bil 
vam najljubši v šoli? 
Nataša Pirc musar: Angleščina. Res 
rada imam tuje jezike. Vpisala sem se 
tudi v gimnazijo, kjer sem imela tuje 
jezike: nemščino, italijanščino in an-
gleščino. Ne da bi hotela kasneje štu-
dirati tuje jezike, ampak jezik je 
osnova v vsakem poklicu, če ga želite 
opravljati dobro, kakovostno in če 
želite uspeti, morate znati tuje jezike.
Zala bakovnik: Kaj pa si mislite o 
tem, da so žvečilke v šoli prepoveda-
ne?
Nataša Pirc musar: Pa bi si kar mi-
slila, zakaj so prepovedane. Zato, ker 
jih mečete po tleh, lepite pod klop. 
Žvečilne gumije pa je zelo težko 
spraviti izpod klopi. Kar kakšno vašo 
snažilko vprašajte, koliko časa pora-
bi, da kakšno žvečilko spravi takole 
izpod mize ali s tal. Se mi zdi, da je ta 
ukrep čisto upravičen. Tukaj vam pa 
ne morem dati neke podpore.
Zala bakovnik: Ali imate tudi ka-
kšno domačo žival?
Nataša Pirc musar: Seveda imam. 
Imam čivave, jaz sem ljubiteljica 
psov. Saj veste, da je čivava najmanjši 
pes na svetu. Eni moji čivavi je ime 
Lili, drugi pa Nala. Lili je stara 16 let, 
je že slepa in gluha, nosimo jo okrog, 
ampak še kar živi. Sliši še malo, a vidi 
več ne. Nala je stara 4 leta in je bila 
pred enim letom mamica, tako da 
imamo še 3 majhne kužke v družini. 
Enega ima moj sin, enega ima njego-
va punca in enega ima naša stara ma-
ma, tako da smo čivava klub.
Tai Đogić: Kaj pa ste, ko ste bili na-
ših let, radi počeli med poletnimi po-
čitnicami?
Nataša Pirc musar: Med poletnimi 
počitnicami sem se pa vedno veselila 
rokometnega tabora. Čisto vsako po-
letje smo šli. Jaz sem kasneje tudi 
igrala pri rokometnem klubu 
Olimpija in smo hodili v Sečo pri 
Strunjanu. Drugače pa smo vsako le-
to s starši nekam šli na morje. V tistih 
časih, ko sem bila jaz mlada, je bilo 
tako, da si nismo mogli kaj dosti pri-
voščiti. So pa tovarne, v katerih so 
naši starši delali, imele ali neke poči-
tniške domove ali prikolice, no, in 
tam, kjer je delala moja mami, so 
imeli prikolice. Tako da sem večino 
poletij vaše dobe preživela v prikoli-
cah na morju v hrvaški Istri. Lepi, le-

Novoizvoljena predsednica nam je na koncu podelila tudi avtograme. 
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pi spomini in še avtocest ni bilo in 
mosta čez Črni Kal tudi ne. Spomnim 
se, ko nam je enkrat točno tam zaku-
hal avtomobil, takrat smo imeli neke-
ga starega fička, in je bilo kar avantu-
ristično iti takrat na morje. Kar veliko 
časa je trajalo, da smo prišli do tja. 
Hana Starec: Zdaj pa še zadnji vpra-
šanji. Katero supermoč bi izbrali in 
zakaj? 
Nataša Pirc musar: Sposobnost te-
leportiranja iz enega kraja na druge-
ga. Jaz prav zelo rada potujem, zelo 
rada hočem videti svet, spoznati lju-
di. Bila sem že v 86 državah sveta. Ali 
mogoče veste, koliko je vseh na sve-
tu? 

Vasja rovšek: 215?
Nataša Pirc musar: Si zelo dobro 
zadel. 193 jih je v organizaciji 
Združenih narodov, v mednarodnem 
olimpijskem komiteju pa 205.
hana Starec: Bi nam zaupali svoj ži-
vljenjski moto?
Nataša Pirc musar:  Včasih sem bi-
la pametna in spreminjala svet. 
Danes sem modra in spreminjam se-
be. Sedaj mogoče še ne razumete te-
ga. Včasih, ko si mlad, si misliš, da 
boš s svojo energijo naredil vse, če 
boš le hotel, boš premikal gore. 
Ampak starejši kot si, bolj se zavedaš, 
da je pomembno več delati na sebi, 
da moraš spremeniti sebe. Jaz sem 

bila včasih taka kot bikec čez zaprta 
vrata, sedaj pa, pri 54 letih upam, da 
je nekaj modrosti že v moji glavi. 
Nisem pa še zadovoljna. Moram še 
delati na sebi. Velike upe pa polagam 
v vas mlade. In en stavek si večkrat 
na dan rečem in sem ga tudi v zahva-
lo napisala že mnogim: 'Skupaj lahko 
premikamo gore, jaz sama lahko le 
kakšen kamen.' Kar pomeni, da mi 
morate pomagati pri tem, da bomo v 
kakšnih stvareh uspešni, prav?

• Člani novinarskega krožka Osnovne 
šole Janka Modra
Pogovor povzel in zapisal: Tai Đogić 
Mentorica: Katarina Turnšek

kaJ DeLaJO naši OtrOci

Pri vrtičkarskem krožku na naši šoli v Dolu pri 
Ljubljani smo tokrat kisali zelje v kozarcih za vlaganje. 
Izkazalo se je, da so nekateri učenci tega dela še 
kako vešči, vsi ostali smo se ga naučili. Zelje smo 
naribali, dodali 20 g soli na kilogram naribanega zelja 
in ga nato natlačili v kozarce, ki smo jih zgolj priprli. 
Ko je v nekaj dneh iz kozarcev prenehala iztekati 
tekočina, smo kozarce dokončno zaprli in jih postavili 
v temen prostor. Po približno treh tednih kisanja bomo 
zelje z veseljem pojedli!   •�Katarina Turnšek

1. ANA TODOROVIć, 1. A 
»Želim si igro Doble, ker jo rada 
igra moja mami.«

2. NEJA 
DOLINAR, 
2. A 
»Želim si 
karte za Nino 
Pušlar, ker mi je 
teta obljubila, da bo šla z mano na 

koncert.«

3. JANA 
BAKOVNIK, 3. B 
»Letos si za božič želim 
kombinezon, da bi se v šoli 

na snegu igrala s 
prijateljicami.«

4. AMIN 
hASIć, 4. B 
»Batman lego kocke, ker jih 
še nimam in ker bi rad postal 
Batman.«

5. LUcIJA 
cERAR, 5. B 

»Rada bi dobila voki toki-je, 
da bi lahko prisluškovala 
pogovorom.«  
•�Ula Vodnik in Zala 
Bakovnik, novinarski krožek 
OŠ Janka Modra

Vrtičkarski nasvet: Kako 
skisamo zelje v kozarcu

Vprašali smo učence OŠ 
Janka Modra: Kakšna 
darila si želijo za 
decembrske praznike?

Vrtičkarski krožek 
‘ribamo - sekljamo’
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kaJ DeLaJO naši OtrOci

Udeleženci 23. Pesniške olimpijade

Po dveh čudnih letih, ko je Pesniška olimpijada potekala po 
spletu, so 12. novembra v živo potekale pesniške delavnice 
že 23. Pesniške olimpijade, projekta, ki ga organizirata 
JSKD OI Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd ob 
pomoči Javnega zavoda Dravit, pod mentorstvom pesnika in 
urednika Davida Bedrača. Ta je med 23 prijavljenimi mladimi 
pesnicami in pesniki za zlata olimpijca razglasil gimnazijca 
Anžeta Brodnika iz Dola pri Ljubljani in študenta Aljošo 
Toplaka iz Markovcev. Za nagrado sta prejela kotizacijo za 
Literarno šolo JSKD za leto 2023 in objavo pesmi v reviji 
Mentor. Pesniška olimpijada je projekt, namenjen dijakom in 
študentom, ki pišejo poezijo in želijo obogatiti svoje znanje 
o umetnosti pisanja literarnih del, se seznaniti z različnimi 
tehnikami in slogi pisanja, se družiti z mladimi ustvarjalci, z 
njimi deliti pesniški navdih, se postaviti v vlogo poslušalca, 
ovrednotiti svoje in pesmi drugih ter se predstaviti javnosti. 
Letošnjo izvedbo projekta smo po dveh koronskih zoom 
izvedbah tokrat na veliko veselje organizatorjev izvedli v živo, 
v prekrasnem ambientu Dvorca Bukovje v Dravogradu. Na 
letošnji razpis že 23. Pesniške olimpijade se je prijavilo 23 
dijakov in študentov iz cele Slovenije. Mentor David Bedrač, 
pesnik, pisatelj, literarni mentor in urednik, za katerim je letos 
že enajsto mentorstvo pesniških delavnic, je na dveh sobotnih 
in dveh nedeljskih literarnih delavnicah gostil 18 tistih, ki so se 
odločili, da se nam pridružijo na vikend pesniških delavnicah 
na Koroškem. Občino Dol pri Ljubljani sta zastopala še Vid 
Rovšek in Simona Babnik. Čestitke vsem!  
 •�Barbara Žvirc, Pesniška olimpijada

Del članov Otroške folklorne skupine Dolsko smo se 
drugi vikend v oktobru odpravili na intenzivne vaje. Po 
prihodu smo se udobno namestili in začeli pripravljati 
večerjo. Po večerji smo se igrali različne družabne 
igre, med njimi tudi Etno skrinco. Izdala jo je KD Folk-
lorna skupina Karavanke, v kateri skozi igro spoznamo 
ljudske običaje,  ljudske pesmi, oblačilno dediščino. 
Igro lahko zelo pohvalimo, saj smo se iz nje veliko 
novega naučili. V soboto dopoldan smo spoznali nove 
plese, tokrat sta nam mentorja Mojca in Matej prika-
zala dolenjske plese. Po napornih vajah smo se spros-
tili med igrami na prostem, odpravili v staro mestno 
jedro Novigrada in si privoščili zaslužen sladoled. 
Nedelja je bila za utrjevanje novih dolenjskih plesov in 
ponovitev spletov, ki jih že znamo. V zahvalo smo Mojci 
in Mateju podarili šopek nageljnov in risbice. Vikend 
nam je dal še več ljubezni do plesa, obilo smeha in 
še boljšo povezanost v skupini. Jedli smo odlično, 
predvsem se zahvaljujemo podjetju Mesko d. o. o. iz 
Dola za podarjeno meso, ki ga je lahko Matej pripravil 
na žaru, in Mojci za odlično pripravljene vse ostale 
obroke. Da smo varno prispeli tja in nazaj, je poskrbel 
naš harmonikaš Klemen Uršič, za prevoz in vso pomoč 
se mu iskreno zahvaljujemo.   
 •�Nika Turk in člani Otroške folklorne skupine Dolsko

Anže Brodnik, zlati olimpijec 
23. Pesniške olimpijade

Otroška folklorna skupina 
Dolsko na intenzivnih vajah

Anže Brodnik, zlati 
olimpijec Pesniške 

olimpijade
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Ob boleči izgubi našega dragega Jožeta Modra se zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za prijazne 

besede tolažbe, za darovane sveče, darove in maše.
Iskrena hvala dr. Anji Černe in sestri Barbari ter osebju 

bolnišnice Petra Držaja za zdravstveno oskrbo, oskrbovalkam 
iz DEOS-a za pomoč na domu, g. Pintarju za ganljive besede. 
Hvala pevcem in molitveni skupini, sodelavcem iz ELES-a ter 

skupini prijateljev upokojencev.
Zahvaljujemo se župniku Alojziju Grebencu za lep obred in 

vsem, ki ste ga pospremili ob zaključku življenjske poti.
Vsi njegovi

Bralka Marija Z. nam je 
poslala dve fotografiji in 
pripisala: “Dva prelepa 
utrinka iz občine Dol. 
Za dežjem vedno posije 
sonce.”

Ob odhodu dragega očeta Janeza Uplja iz Dolskega 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, kolegom in sovaščanom, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za 
izrečeno sožalje, cvetje in sveče ter topel stisk rok. 
Še posebej hvala Združenju borcev za vrednote 
NOB Dol - Dolsko in KU Dolsko, ki ste poskrbeli za 
poslovilni  govor in ste tovariša Janeza na zadnjo 
pot pospremili s prapori, kot se za dolgoletnega 
praporščaka spodobi.
V zadnji letih, ko se je boril s šibkim srcem, se še 
posebej zahvaljujemo vsem, ki so skrbeli za njegovo 
čim lepše počutje. Posebej se zahvaljujemo dr. Valeriji 
Rus in sestri Mateji Baraga za njuno predano skrb 
za Janezovo zdravje, patronažnim sestram, ki so ga 

redno obiskovale 
in oskrbovale tudi 
z dobro voljo, še 
posebej sestri 
Barbari. Hvala tudi 
ekipi DEOS za 
pomoč pri njegovi 
dnevni oskrbi.
Večno vam bomo 
hvaležni in se 
skupaj spominjali 
lepih trenutkov z 
Janezom.
V imenu žalujočih 
družin Upelj in 
Butkovič
 Hči Agata

zAhVALA zAhVALA

Črna kronika kriminaliteta

Videm
ZaborštBrinje Dolsko SenožetiPodgora

za obdobje od 3. oktobra do 27. novembra 2022

• Prometna nesreča 
z materialno škodo, po 
zbranih obvestilih sledi 
ustrezen ukrep.

•Prometna nesreča z materialno škodo, nastalo je za okoli 
1.000 evrov škode, policisti pa so dogodek zaznamovali.
•Kaznivo dejanje lahkih telesnih poškodb, po zbranih 
obvestilih sledi kazenska ovadba. 
•Tatvina dveh koles, kjer materialna škoda znaša okoli 
3.000 EUR, policisti o tem še zbirajo obvestila.
•Vlom v poštni nabiralnik, kjer materialna škoda znaša 
nekaj deset evrov, policisti o tem še zbirajo obvestila.  
•Poskus vloma v hišo, kjer ni nastala materialna škoda. 
•Prometna nesreča v krožišču od Ihana proti Vidmu, v 
kateri so bili udeleženci lažje poškodovani. Nastalo je za 
okoli 300 evrov škode, policisti vodijo postopek o prekršku. 
•Tatvina denarja, kjer je nastalo za okoli 90 evrov škode, 
policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. 

•Prometna nesreča z lažjimi 
telesnimi poškodbami v krožišču 
v Dolskem, v kateri je nastalo za 
nekaj tisoč evrov škode, policisti 
pa vodijo postopek o prekršku. 

• Vlom v bencinski servis, kjer materialna škoda znaša okoli 1.000 
EUR, policisti pa o tem še zbirajo obvestila.
•Voznik osebnega vozila je zaradi vožnje preblizu desnega roba 
vozišča trčil v pešca, ki je v nesreči dobil lažje telesne poškodbe. 
Zoper voznika je uveden prekrškovni postopek. (M)

• Vlom v hišo, kjer je nastalo 
za nekaj tisoč evrov škode, 
policisti nadaljujejo z zbiranjem 
obvestil.

•Sum kaznivega dejanja vloma v 
gostinski lokal, kjer je nastalo za 
nekaj tisoč evrov škode.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
•Pri kontroli prometa so ustavili 

voznika, ki ni imel veljavnega 
vozniškega dovoljenja, policisti pa 

so mu zasegli vozilo in zoper njega 
vodijo postopek o prekršku. 

•Nesreča pri  delu, pri spravilu 
lesa, kjer ni bilo podanih elementov 

kaznivih ravnanj.

prometne nesreče Ostalo
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Če se prav spomnim, je zdaj ravno leto dni, odkar smo tudi na Občini Dol pri Ljubljani dobili novost avto Prostofer. Sem 
občasna uporabnica in bi želela nekaj vrstic napisati o tem, kako zadovoljni smo uporabniki – upokojenci, odkar se nam 
je ponudila možnost prevoza po nujnih opravkih. Od ideje do realizacije tega projekta je bilo verjetno kar dosti skrbi in 
težav; najprej nakup avta, poiskati prostovoljce – voznike, ki bi bili pripravljeni svoj prosti čas deliti z upokojenci – upo-
rabniki prostoferja. Srečanja z njimi se veselim, ker so vsi prijazni, korektni, točni, pozorni do nas, ti priskočijo na pomoč 
pri zdravniku, v trgovini, kjer se težko znajdemo. To so res srčno dobri ljudje! Med potjo tudi kakšno rečemo o novostih, 
o spominih na preteklo življenje, o naših ljubljenčkih, ki so nam zvesti in velikokrat edina družba, ki nam polepša dan. 
Pa tudi kakšne zgodbe iz preteklosti, ko sem se spomnila pripovedi moje pokojne mame Elce Urbas o generalu Rudolfu 
Majstru, ki je izdihnil na njenih rokah na Uncu, kjer je njegova družina rada preživljala svoj prosti čas, se tako spopr-
ijateljili, obiskovali, mama pa njih v Mariboru. Ja, tako nam čas prevoza hitro poteče in smo že spet pripeljani domov 
zadovoljni. Hvala naši Občini, ki nam tako pomaga na stara leta. Hvala vsem prostoferjem za vašo prijaznost! In na 
koncu v imenu vseh uporabnikov prostoferja voščim srečno, zdravo novo leto 2023! Todorović Marija iz Kamnice

zlata mreža – Prostofer

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.
Da bi stare pesmi peli,
da bi bili zdravi in veseli.

Veliko sreče v letu 2023 Vam želijo

Senožeški tamburaši

PGD Beričevo 
– Brinje se zahvaljuje vsem 
krajanom in simpatizerjem za 
izkazano podporo v preteklem letu. 
V letu 2023 pa Vam želimo obilo 
zdravih, mirnih in srečnih trenutkov!
NA POMOČ!!!

Foto: Freepik



Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne 
praznike ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti. 
Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo.  
Vse dobro v letu 2023! 
OO NSi Dol pri Ljubljani

Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe in spomine.

Odbije polnoč, poti so odprte
za želje zaupne in nove načrte.

Vesel božič in srečno novo leto 2023!
PGD KLOPCE

Vesele, mirne in zadovoljne 
praznične dni

ter zdravo in uspešno novo leto
vam želijo gasilke in gasilci 

gz doL - doLsko 

naj bo leto 2023
     prijazno, svetlo, 
polno prijateljstva, 
sreče in zdravja.
Vesele božične in 

novoletne praznike 
vam želi 

      ko dol - 
dolsko zb za 
vrednote nob

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE, V LETU 2023 
VELIKO OPTIMIZMA, POZITIVNIH 
MISLI, PREDVSEM PA 
ZDRAVJA VAM 
ŽELI
DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
DOLSKO

Zunaj se širi glas božičnih pesmi, v domovih se 
prižigajo praznične luči.

Naj se v naša srca naselita mir in toplina, naj 
čarobnost božiča in novega leta še dolgo živi.

Društvo upokojencev Dol - Beričevo vam želi lepe 
praznične dneve, polne  družinske in prijateljske 

topline. Naj božič prinese predvsem mir, zdravje in 
veselje, novo leto pa izpolni vaše skrivne želje.

Naj vam bo v tem letu lepo in toplo, 
z dobroto posujte vse misli, dlani, 

naj se vam v srcih mir naseli. 
Veselje naj riše smehljaje na lice, 

ljubezen odpošlje naj v svet svoje ptice.

Foto: Freepik


