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Potopisno predavanje Katarine in Roka Hočevarja:  
Devet mesecev potovanja po Južni Ameriki 
prost vstop kmetski dom Beričevo

Koncert mladih glasbenikov iz občine Dol pri Ljubljani 
več na straneh 20 in 21. prost vstop kulturni dom Dolsko

Spomladanska čistilna akcija
Zbirna mesta so objavljena na zadnji strani pletenic.

Delavnica peke kruha za odrasle.  
prost vstop, prijave na vrtzdravilnihrastlin@gmail.com Dvorana v župnišču Dol

Delavnica peke kruha za otroke.  
prost vstop, prijave na vrtzdravilnihrastlin@gmail.com Dvorana v župnišču Dol

Predstavitev knjige Cvetje in ženske,  
avtorjev Jassmine Marijan in Matjaža Mastnaka erbergovi paviljoni, Dol

Predavanje Livije Rojc: Pogajanja v vsakdanjem življenju 
prost vstop kmetski dom Beričevo

Koncert ob materinskem dnevu, KUD Jurija Fleišmana
Damjan porš, ansambel nepozabni, Janko Rocks, Fallen Divison in kvintet 
Šansa, prost vstop kmetski dom, Beričevo 18

Delavnica peke potice
prost vstop, prijave na vrtzdravilnihrastlin@gmail.com Dvorana v župnišču Dol

Pohod na Murovico
pred kulturnim domom Dolsko več informacij na strani 32

20. gorski tek na Murovico
pred kulturnim domom Dolsko več informacij na strani 32

Osrednja slavnostna prireditev ob občinskem prazniku
pihalni kvintet Orkestra slovenske vojske, polaganje venca k spomeniku barona 
Jurija vege, nastop otroškega pevskega zbora, slavnostni govornik dr. Janez 
grad, častni občan Občine Dol pri Ljubljani
 več na strani 14 Zagorica, pred rojstno hišo Jurija vege

Odprtje razstave častne občanke Tončke Jemec, Vitre življenja 
 erbergovi paviljoni, Dol
Razstava bo na ogled do 10. 4. 2022 vsako soboto in nedeljo  
od 15.–17. ure in po dogovoru z natašo klemenčič (041 539 265).

Delavnica risanja mandal na vrečke
prijave na vrtzdravilnihrastlin@gmail.com
prost vstop Dvorana v župnišču Dol

Delavnica za odrasle: peka piškotov 
prijave na vrtzdravilnihrastlin@gmail.com
prost vstop Dvorana v župnišču Dol

Delavnica za otroke: peka piškotov 
prijave na vrtzdravilnihrastlin@gmail.com
prost vstop Dvorana v župnišču Dol

Rok Zalokar, solo klavirski koncert
 ebergovi paviljoni, Dol

Delavnica izdelovanja butaric
prijave na vrtzdravilnihrastlin@gmail.com
prost vstop Dvorana v župnišču Dol

Predstavitev slikanice Klovna Žareta in 35 let delovanja
gost: čarovnik Toni
prost vstop kulturni dom Dolsko

Potopisno predavanje Zorana Furmana: Transibirska železnica 
prost vstop kmetski dom Beričevo

Občni zbor KUD Jurija Fleišmana
vabljeni vsi, ki bi vas veselilo glasbeno, umetniško ali gledališko  
ustvarjanje.  kmetski dom Beričevo
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Čestitke vsem občanom in občankam Občine 
Dol pri Ljubljani ob občinskem prazniku, 
lepo vabljeni na številne prireditve, ki se 
bodo odvile ob tej priložnosti. Hkrati prejmite 
čestitke ob minulem dnevu žena tudi vse 
naše občanke, prav tako pa vse matere ob 
prihajajočem materinskem dnevu. Iskrene 
čestitke in prijetno praznovanje!
� •�Župan Željko Savič in občinska uprava
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Občina je kupila 200 let staro domačijo s posestvom 
v starem vaškem jedru Dola pri Ljubljani. Z 
nakupom smo si zadali dolgoročen cilj: ustanoviti 
medgeneracijski prostor s poudarkom na ohranjanju 
kulturne dediščine in tradicij našega kraja.
 
Čas je za nadaljevanje akcije »Za vnuke živimo, 
drevesa sadimo«. Z njo želimo  vzpodbuditi 
razmišljanje o vračanju človeka k naravi.
 
v soboto, 2. aprila 2022, ob 11. uri ste dobrodošli na 
Rajhovo domačijo (Dol 18, Dol pri Ljubljani), kjer 
boste izvedeli več tudi o celostni projektni ideji 
ureditve posestva. Z vašo pomočjo sledi nadaljevanje 
urejanja parka z zasaditvijo dreves. vsi, ki želite ob 
tem pustiti svoj osebni pečat, lahko zasadite svoje 
drevo in se v prihodnjih aktivnostih, ki jih načrtujemo 
v okviru ureditve domačije, tudi naučite, kako skrbeti 
za drevo. prosimo vas le, da se predhodno prijavite na 
elektronski naslov obcina@dol.si, vse do 31. marca 
2022.
 
na tem mestu 
vabimo vse občane 
in občanke, da se 
nam pridružite in z 
aktivnim zgledom 
‘zasadite’ vrednote v 
dobrobit odnosov in 
zdravega okolja za 
prihodnje rodove. 

ZA VNUKE ŽIVIMO, 
DREVESA SADIMO
Spoštovani občani in 

občanke!

Sajenje dreves v okviru akcije Za vnuke živimo, drevesa sadimo
 Rajhova domačija, Dol 18
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iZ županOve pisaRne

M arec nosi tudi slovensko ime 
sušec. Ime naj bi dobil po 
tem, ker naj bi imel najmanj-
šo količino padavin in letos 

je res tako. Skoraj tri tedne nam prešer-
no sije sonce in nam vliva novih moči, 
tako v boju z zimsko utrujenostjo kot v 
boju proti covidu. Kot kaže, smo tega v 
zadnjih dneh na nek način obvladali. 
Verjetno tudi z veliko sreče, ker zadnja 
oblika virusa ni bila tako grozeča.
Nova energija se občuti na vseh podro-
čjih življenja. Po dolgem času smo zopet 
poslušalii mile zvoke Senožeškega tam-
buraškega orkestra, ki je skupaj s pevce-
ma Sašo Lešnjak in Aleksom Volaskom v 
Kulturnem domu Dolsko pripravil ču-
dovit koncert v počastitev mednarodne-
ga praznika dneva žena. Prav tako zelo 
uspešno je bilo izvedeno otroško pusto-
vanje pod vodstvom izkušenih anima-
torjev glasbene hiše Pustotnik. Tudi na 
humanitarnem področju smo se krajani 
zelo izkazali z množičnim obiskom na 
dobrodelnem koncertu v pomoč otro-
kom z redkimi boleznimi Društva 
Viljem Julijan. Da nam pomoč za sočlo-
veka ni tuja, pa so s svojo akcijo pomoči 
od vojne prizadetim prebivalcem 
Ukrajine dokazali tudi naši otroci v vrt-
cih in šolah, ko so zbrali za velik tovor-
njak različnih sredstev in hrane. Tej akci-
ji se bo v prihajajočih tednih pridružila 

tudi občina z organizacijo zbirnega cen-
tra za prostovoljne prispevke v sodelo-
vanju s KUD Jurij Flajšman v Beričevem. 
Da so vojne grozote v teh časih nekaj 
nedopustnega in da nas je o tem učila 
že polpretekla zgodovina, so nas spo-
mnili predstavniki krajevnega odbora 
zveze borcev za vrednote NOB, ki so se 
s sosednjimi društvi in predstavniki treh 
sosednjih občin poklonili padlim sokra-
janom, 72 borcem Kamniško–zasavske-
ga odreda na Oklu. 
Marec je tudi mesec, ko se začnejo prva 
obnovitvena dela in investicije po spre-
jetju proračuna za tekoče leto. Tudi letos 
ni drugače, Na različnih delih občine že 
opazite gradbene stroje, gradi se javna 
razsvetljava, izvajajo se obnove in širitve 
cest. Po 14. marcu se začne obnova vo-
dovoda v Dolskem s sočasno izgradnjo 
pločnika in javne razsvetljave od rondo-
ja do PC Dolsko. Gradbena dela naj bi 
se predvidoma končala do počitnic. Še 
bolj pa se veselimo začetka del na ob-
močju Vidma in Dola v začetku aprila, 
ko se bo končno zgradila kanalizacija z 
vso ostalo infrastrukturo in pločnikom. 
Dela bodo predvidoma potekala do zi-
me.
Da smo se kot občina v zadnjih letih po-
novno prebudili, so nam s svojim dvo-
dnevnim obiskom priznali tudi pred-
stavniki vlade. Obisk treh ministrov in 

treh državnih sekretarjev je odraz do-
brega sodelovanja in dobrih rezultatov 
pri izvajanju skupnih projektov. Potekali 
so pogovori v smeri iskanja novih reši-
tev za izboljšanje prometne varnosti na 
Zasavski cesti, o gradnji prizidkov za po-
trebe vrtcev in šol. Posebej smo se dota-
knili protipoplavnih ukrepov, izgradnji 
kolesarskih povezav, bodoče umestitve 
športne dvorane v Dolu in manjše telo-
vadnice v Dolskem. Pri vseh sogovorni-
kih smo iskali tudi podporo za dokon-
čanje postopka sprejemanja očinskega 
prostorskega plana ter pri drugih razvoj-
nih projektih na področjih kmetijstva, 
medgenarcijskega sodelovanja in trajno-
stne oskrbe starejših. 
Ob koncu je prav, da vas povabim še na 
dogodke, ki se bodo odvijali v počasti-
tev občinskega praznika. Program prire-
ditev in povabilo imate predstavljeno na 
posebni strani glasila, osrednja priredi-
tev pa se bo ponovno v večjem številu 
izvedla pred rojstno hišo našega sokra-
jana barona Jurija Vege v Zagorici. 
Pridite v čim večjem številu, priključite 
se tekačem ali pohodnikom, na koncu 
je za vse pripravljena manjša pogostitev. 
Čestitkam ob prazniku občine se pri-
družujejo še občinska uprava, svetnice 
in svetniki ter podžupanja.   
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi. 
•Vaš župan Željko Savič

marec je bil vedno eden 
bolj priljubljenih mesecev 
predvsem pri tistih ljudeh, ki 
ne marajo zime in snega. 21. 
marca se namreč začenja 
pomlad in z njo toplejše 
vreme, prebujanje narave, 
daljši dnevi in veliko sonca. 

Spoštovani sokrajanke in sokrajani, 

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Marec 2022
Številka 3/2022

Pletenice so informativno glasilo 
občine Dol pri Ljubljani. Glasilo izhaja 

enajstkrat letno in ga brezplačno 
prejme vsako gospodinjstvo v občini.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Kodent-Kokalj in družbeniki, k. d.

Uredniški odbor
Katja Kralj

Aleksandra Resman
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico do 
redakcijskega urejanja in krajšanja 

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

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

omejenega prostora ne bodo 
nujno objavljena v celoti, ampak si 
pridržujemo pravico do krajšanja. 

Navodila za oddajo prispevkov in 
pisem bralcev ter cenik oglasnega 
prostora najdete na spletni strani 

www.dol.si.

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

1. april 2022.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

Fotografija je nastala med vladnim obiskom, 
po sajenju dreves, na Rajhovi domačiji.
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Obvestilo o poslovanju 
krajevnega urada

Krajevni urad Dol pri Ljubljani lahko obiščete vsak 
drugi in četrti teden v mesecu ob četrtkih (24. 3. 
2022) med uradnimi urami, in sicer od 8.00 do 
12.00 in od 13.00 do 15.00. Od 4.4. dalje bo odprt 
vsak četrtek. Prosimo vas, da se za obisk krajevnega 
urada predhodno naročite na številko za naročanje: 
01 828 16 94. 

Zaradi bolniških odsotnosti na Upravni enoti 
lahko pride do nenačrtovane odpovedi.  
Na krajevnem uradu opravljajo naslednje storitve 
za državljane: 
•izdajanje osebnih izkaznic 
•izdajanje potnih listov 
•izdajanje vozniških dovoljenj 
•vodenje matičnega registra in izdajanje izpiskov 
•prijava rojstva 
•priznanje očetovstva 
•sestava smrtovnice 
•vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva 
prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma 
začasnega prebivališča 
•pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri 
upravni enoti 
•vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih 
organov 
•vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in 
potnih listin ter potrjevanje podpor volivca 
•sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega 
digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA.  
  •Občinska uprava

V februarju so bili dokončani 
projekti za izgradnjo in montažo 
javne razsvetljave v več krajih po 
občini. Novo javno razsvetljavo 
so tako dobila naselja Laze 
pri Dolskem, Križevska vas, 
Petelinje in Zagorica pri 
Dolskem. Tako gradbena dela 
kot montažo je izvedlo podjetje 
Javna razsvetljava, skupna 
vrednost vseh investicij pa je 
znašala nekaj več kot 50.000 
EUR. Projekt v Zagorici je bil 
izveden v sklopu participativnega 
proračuna 2021.   
 • Občinska uprava

Občane obveščamo, da se bo v marcu izvedla izbira izvajalca 
za izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo ceste z izgradnjo 
pločnika v naselju Videm. Dela se bodo predvidoma začela 
v začetku aprila. Predvidena trasa rekonstrukcije (spodnja 
rdeča linija na sliki) poteka po lokalni cesti LC 069021 od  
Mlinščice do križišča pri pošti ter od križišča proti severu do 
občinske stavbe in protu jugu do JUB-a. 
Občane prosimo, da spremljajte obvestila na občinski spletni 
strani www.dol.si in facebooku Občine Dol pri Ljubljani, 
kjer bomo objavljali informacije o začetku del in sprotne 
informacije o morebitnih zaporah cest.  • Občinska uprava

Izgradnja javne razsvetljave v Lazah, 
Križevski vasi, Petelinjah in Zagorici 

Začetek gradnje kanalizacije 
in pločnika na Vidmu

Javna razsvetljava 
v Zagorici

Javna razsvetljava 
v Lazah

Javna razsvetljava 
v Petelinjah

Javna 
razsvetljava v 
Križevski vasi 

pri cerkvi
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V premični zbiralnici 
bodo občani občine Dol 
pri Ljubljani lahko oddali 

nevarne gospodinjske 
odpadke in odpadno 

električno opremo, in sicer 
dne 17. 3. 2022 od 9:00 do 
12:00 pri PGD Vinje, Vinje 
26b, in od 13:00 do 16:00 

pri Kmetijski zadrugi v 
Dolu pri Ljubljani 1. 

Med nevarne odpadke 
odlagamo odslužene 

akumulatorje, baterije, barve in 
topila, kemikalije, olja in masti, 
pesticide, pralna in kozmetična 
sredstva, ki vsebujejo nevarne 
snovi, zdravila, neonske cevi 

oziroma vse, kar je opremljeno 
s simboli za nevarne snovi, 
in njihovo embalažo. Med 

odpadno električno in 
elektronsko opremo spadajo 
velike in male gospodinjske 

naprave, televizijski in 
računalniški zasloni, IT in 

telekomunikacijska oprema, 
zabavna elektronika, električno 
in elektronsko orodje, oprema 
za razsvetljavo, zapestne ure 

in budilke, električni aparati za 
nego telesa, elektronske igrače 
in športna oprema z električnimi 
ali elektronskimi sestavnimi deli. 
 • Občinska uprava

Zbiranje nevarnih 
gospodinjskih 
odpadkov ter 

odpadne električne 
in elektronske 

opreme 

V sredo, 16. februarja 2022, sta predsednica Rdečega križa Ljubljana Marija 
Verbič in sekretarka Ema Verbnik obiskali župana Željka Saviča. Občina Dol 

pri Ljubljani podpira programe RK in spodbuja solidarnost in prostovoljstvo. Vsi 
si želimo bolj solidarno družbo, prijazen kraj in veliko lepih dejanj, zato vabimo 

občanke in občane, da se vključijo v ekipo prostovoljcev Krajevne organizacije RK 
Dol pri Ljubljani. Pomoč ni le zbiranje in doniranje hrane in oblačil. Solidarnost je v 

humanih dejanjih. Pomagate lahko kot prostovoljci:

•s pripravljenostjo in ukrepanjem ob nesrečah (pridružite se ekipi prve pomoči),
•s promocijo krvodajalstva (Klub 25 in Klub 100 kapljic),
•s humanitarnimi dejavnostmi in z aktivnostmi projekta 

Pomoč in podpora starejšim ljudem,
•pri izvedbi delavnic Sem sreča v nesreči,

•pri izvedbi delavnic prve pomoči za otroke v vrtcih in učence v osnovnih šolah. 

Vabljeni, da se nam pridružite. Če se želite aktivno vključiti v delovanje 
Krajevne organizacije Rdečega križa Dol pri Ljubljani 

in tako prispevati k bolj povezani in solidarni lokalni skupnosti, nas kontaktirajte na:

RKS-OZ LJUBLJANA, Tržaška 132, 1000 Ljubljana.
Telefon: 01/42-53-419, 040 858 052

E-pošta: info@rdecikrizljubljana.si
http://www.ljubljana.ozrk.si/ 

SOLIDARNOST in SOČUTJE sta pravi odgovor!

Obisk predsednice in sekretarke 
Rdečega križa Ljubljana
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Prvi obisk v naši občini je 
opravil minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek. Obiskal 

je tovarno JUB, ki je trenutno v fazi 
prodaje novemu lastniku, 4. največje-
mu svetovnemu proizvajalcu barv. 
Vodstvo podjetja, predsednik uprave 
Sašo Kokalj in izvršni direktor Željko 
Kovačevič, je predstavilo svoje težave 
pri udeležbi na razpisih in pri prido-
bivanju sredstev za razvoj in s po-
manjkanjem tehnično izobraženega 
kadra. Sicer pa mineva že več kot 
dvajset let od vpeljave prve robotske 
celice v Jubovo proizvodnjo, letos pa 
načrtujejo še večjo investicijo, saj bo-
do avtomatizirali celotno pakiranje. 
Minister je v nadaljevanju obiskal tu-
di področje, namenjeno industrijski 
coni Dolsko, v velikosti 65.000 m2, 
kjer se je lahko na terenu spoznal s 
problematiko in načrti, kaj se bo tam 
gradilo. Novi lastnik zemljišča je pod-

jetje Trgograd iz Litije in je trenutno 
v zadnji fazi pridobivanja uporabne-
ga dovoljenja. Predvidene vsebine v 
petih funkcionalnih enotah so proi-
zvodna, trgovska, skladiščna, storitve-
na in poslovna dejavnost, za gostin-
sko dejavnost se lahko nameni naj-
več do 25 %. Skoraj za vsa zemljišča 
imajo že dogovor s potencialnimi 
kupci. V šesti enoti, na skrajnem ro-
bu v smeri Dolskega, bo investitor 
občina in tam namerava vzpostaviti 
začasni zbirni center za odpadke v 
sodelovanju s podjetjem Snaga. 
Trgograd namerava zgraditi še ostalo 
infrastukturo in čistilno napravo, kar 
bo Občina upoštevala pri obračunu 
komunalnega prispevka.

PrIDObIvaNJE EvrOPSkIh IN 
DržavNIh SrEDSTEv
Drugi predstavnik vlade na obisku v 
naši občini je bil državni sekretar za 
področje izobraževanja in športa 

Marjan Dolinšek. Skupaj z županom, 
direktorjem občinske uprave in rav-
nateljem si je ogledal območje šole 
in spremljajoče objekte. 
Predstavljena mu je bila pereča pro-
blematika pomanjkanja prostorov za 

Med zadnjim dvodnevnim delovnim obiskom predstavnikov naše vlade, ki je potekal v 
severnem delu osrednje Slovenije, so se ustavili tudi v naši občini. Trije ministri, državni 
sekretarji in drugi visoki uslužbenci so si na terenu ogledali, kaj je bilo v naših krajih že 
narejenega in kaj še bo v bližnji prihodnosti.

Delovni obisk vlade v naši občini

Minister Zdravko 
Počivalšek je šel 
na ogled zeml-
jišča v Dolskem, 
predvidenega 
za industrijsko 
cono.

Ministru so člani Kulturnega 
društva Jurij Flajšman predstavili 
pot, kako so obudili Kmetski dom 

v Beričevem in svoje načrte za 
prihodnje dogajanje v domu.
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vrtec, šolo in prostočasne aktivnosti. 
Kot največja težava je bila predsta-
vljena morebitna gradnja nove špor-
tne dvorane v neposredni bližini šo-
le, ki brez predhodnih protipoplav-
nih ukrepov ne bo pridobila ustre-
znih soglasij za izgradnjo. Ker občina 
v prihodnosti za oba projekta ne bo 

imela zagotovljenih dovolj lastnih 
sredstev, je bila tema razgovora tudi 
pridobivanje evropskih in državnih 
sredstev na prihajajočih razpisih. Ker 
so sogovorniki ocenili, da je to ena 
od prioritet občine v naslednjih letih, 
so se dogovorili za sestanek že v na-
slednjem tednu.

v kMETSkEM DOMU bErIčEvO
Obiskala sta nas tudi minister za jav-
no upravo Boštjan Koritnik in držav-
ni sekretar Boštjan Jambrovič, ki sta 
se v Beričevem v na novo obujenem 
Kmetskem domu srečala z nevladni-
mi organizacijami. Kulturno društvo 
Jurija Flajšmana je bilo predstavljeno 
kot primer dobre prakse, kot stičišče 
nevladnih organizacij, ki jim lahko 
pomaga pri razvoju. Minister se zave-
da pomena nevladnih organizacij in 
je poudaril: »Nevladne organizacije 
so se sposobne hitro odzvati na spre-
membe in potrebe okolja, zato lahko 
hitro pomagajo pri družbenem ra-
zvoju, kakovosti življenja in socialni 
varnosti. Na Ministrstvu za javno 
upravo se tega zavedamo in bomo 
nevladnim organizacijam še naprej 
pomagali s finančnimi spodbudami 
za njihov razvoj in profesionalizacijo. 

Na obisku v Jubu: poslanec Dušan Verbič, minister Zdravko 
Počivalšek, izvršni direktor Juba Željko Kovačevič, župan Željko Savič, direktorica 
razvoja Juba Asja Grafy in direktor oskrbovalne verige Juba Jure Videc.

Državni sekretar Boštjan Jambrovič, 
minister za javno upravo Boštjan Koritnik, 
župan in Klemen Runtas iz KUD Jurij 
Flajšman pod odrom Kmetskega doma, 
kjer bo že kmalu zaživelo dogajanje.

Na obisku v vrtcu Dol: Mitja Bratun in Mija Bokal iz Razvojnega centra Srce Slovenije, 
pomočnica ravnatelja za vrtec, Zdenka Peklaj, Alina Cunk Perklič in Anton Harej iz 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in naš župan.

Obisk v Kmetskem domu v Beričevem

Na vrtu vrtca so si gostje ogledali 
prenovljeno otroško igrišče in ureditev 
njihovih vrtičkov in zasaditev.
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Pri tem je ključnega pomena tudi so-
delovanje občin in upravnih enot z 
nevladnimi organizacijami. Ne mo-
rem pa mimo aktualnega dogajanja, 
saj prav ob spremljanju dogodkov v 
svetu vidimo, kako so te organizacije 
nepogrešljivi del družbe. So tiste, ki 
spodbujajo lokalno okolje, da poma-
ga, predvsem pa same na terenu dan 
in noč sodelujejo in nesebično po-

magajo tudi v trenutni humanitarni 
krizi, ki se dogaja zaradi vojne v 
Ukrajini.« Kot primer dobre prakse 
je bil izpostavljen še projekt partici-
pativnega proračuna, ki se je v naši 
občini že dobro prijel in iz katerega 
je tudi KUD Jurij Flajšman dobil 
sredstva za osvetljavo in ozvočenje. 
V prostorih Kmetskega doma se bo v 
prihodnosti odvilo več dogodkov, 
predavanj in koncertov, tu pa bodo 
svoj prostor za vaje našle tudi mlade 
glasbene skupine iz naše občine. 
Predstavnik društva Klemen Runtas 
se je ob tej priložnosti za vso podpo-
ro zahvalil Občini in županu. 

Na kOLO IN Na raJhOvO 
DOMačIJO
Gostili smo tudi predstavnika 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, državnega sekretarja 

Antona Hareja, in koordinatorko za 
CLLD Alino Cunk Perklič. Kot primer 
dobre prakse so si ogledali projekte 
v naši občini, ki se sofinancirajo s 
sredstvi Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja. Preizkusili so 
nova kolesa, se z njimi zapeljali do 
obnovljenega igrišča pri vrtcu na 
Vidmu in zasadili češnje v Parku ži-
vljenja na Rajhovi domačiji. Prav sle-
dnja je odličen primer, kako lahko 
različna društva sodelujejo in se po-
vezujejo ter kandidirajo za sredstva 
za sofinanciranje. Sajenja dreves sta 
se lotila tako vladna predstavnika kot 
tudi naša častna občana Petra Majdič 
in dr. Janez Grad. Nad občinskim 
projektom sta bila vladna predstavni-
ka navdušena in pozdravila tovrstno 
organiziranje in povezovanje na po-
deželju. Ne le, da je to dobrodošla 
pridobitev za krajane, tovrstna doži-

Župan je pred občino sprejel ministra 
za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.

Rajhova domačija kot primer sodelovanja med različnimi društvi, občino in krajani  
obiskovalca iz ministrstva ni pustila ravnodušnih, ampak sta bila nad razvijajočim 
projektom naravnost navdušena.

Ob tej priložnosti sta se častna občana 
Petra Majdič in dr. Janez Grad pridružila 
akciji čebelarjev, ki bodo na Rajhovi 
domačiji dobili društvene prostore in 
čebelnjak, in zasadila medovite rastline, 
dve češnjevi drevesi. Na pomoč jima je 
priskočil župan.

Župan, koordinatorka iz ministrstva za CLLD Alina Cunk Perklič, Mitja Bratun iz Razvojnega 
centra Srce Slovenije in državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Anton Harej, so se z novimi kolesi za izposojo zapeljali do osnovne šole.
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vetja na podeželju so iskana tudi 
med turisti. Zasluge za številne ure-
sničene projekte ima Lokalna akcij-
ska skupina Srce Slovenije, ki je pred-
stavila tudi zadnjo raziskavo, da kar 
85 % njihovih projektov v celoti zaži-
vi in se ohrani skozi leta.

O NaŠI INfraSTrUkTUrI
Minister za infrastruktro Jernej 
Vrtovec se je srečal z našim županom 
Željkom Savičem in direktorjem ob-
činske uprave Rokom Prevcem v pro-
storih občine. Govorili so o glavnih 
problematikah v naši občini, poveza-
nih z infrastrukturo. V načrtu je že tre-
tji pas za zavijanje na avtocesto pred 
Šentjakobom, ki se že projektira. 
Potekal bo vse od križišča v Brinju pa 
do križišča, kjer se zavija na avtocesto. 
Prav tako je v načrtu še en velik pro-
jekt, v vrednosti 500 tisoč evrov, in si-
cer ureditev nadvoza v Brinju. Le-ta je 
izrednega pomena za vse kmete, ki 
imajo zemljišča na drugi strani magi-
stralne ceste in so se pred leti skupaj z 
vaškim odborom Beričevo-Brinje iz-
datno zavzeli zanj. Izpostavljen je bil 
še problem, ki je nastal v Dolskem za-
radi z ograjo zaprtega dostopa do 
glavne ceste za lastnike tamkajšnjih 
zemljišč, gozdov in sprehajalce. 
Predloge bodo na ministrstvu preučili 
in našli rešitev. Občina je predstavila 
še težavo glede odtekanja meteornih 
vod v Senožetih. Tudi za to se rešitev 
še išče. V nadaljevanju je bila predsta-
vljena ureditev železniške postaje v 
Lazah, ureditev podhoda in 16 parkir-
nih mest. Srečanje se je zaključilo z 
županovim povabilom, da se minister 
v naše kraje še vrne in preveri napre-
dek. •Nina Keder

Ministru 
Počivalšku so v 

Jubu predstavili, 
katere produkte 

prodajajo in 
razvijajo.

Županu je 
minister zagotovil, 
da bodo naredili 
vse v njihovi 
moči, da občini 
pomagajo k 
rešitvi problemov, 
ki nastajajo ob 
vzpostavitvi 
industrijske cone.

Ob obisku Osnovne šole Janka Modra: poslanec Dušan 
Verbič, državni sekretar za področje izobraževanja in 
športa Marjan Dolinšek, ravnatelj Gregor Pečan in župan.

Delegaciji iz Ministrstva za infrastrukturo 
sta župan in direktor občinske uprave 
Rok Prevc predstavila našo situacijo.
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V februarju so se prostovoljci v okviru projekta Prostofer 
udeležili šole varne vožnje na Vranskem. Intenzivni tečaj je 
vključeval tako teoretični kot tudi praktični del. Pridobljeno 
znanje bo dodatno povečalo varnost uporabnikov. Do 
sedaj se je javilo devet prostovoljcev, če bi se še kdo želel 
pridružiti njihovi ekipi, lepo vabljen/a. Prijavite se lahko prek 
elektronskega naslova obcina@dol.si ali na telefon 01 530 
32 40. Pogoja, da se jim pridružite, sta le veljavno vozniško 
dovoljenje in da ste v svojem prostem času pripravljeni 
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. • Občinska uprava

Obveščamo vas, da smo se v Zavodu Zlata mreža pri 
projektu PROSTOFER povezali z brezplačnimi prevozi 
KLINKO KAVALIR, ki se izvajajo na območju UKC Ljubljana 
in Onkološkega inštituta Ljubljana. Brezplačni prevozi 
KLINKO KAVALIR so namenjeni zlasti starejšim ter gibalno 
in senzorno oviranim osebam, da lažje in hitreje dostopajo 
do klinik na tem območju. Uporabniki, ki se od doma na 
pot podajo s PROSTOFERJEM in izstopijo pred eno od 

klinik, lahko za prevoz med klinikami zdaj pokličejo tudi 
brezplačno električno vozilo KLINKO KAVALIR, ki jih bo 
od tam popeljalo do izbrane klinike in nato nazaj do želene 
točke. Brezplačni prevoz KLINKO KAVALIR deluje na 
telefonski številki 041 504 400 vsak delovni dan med 6.30 
in 19.30 med klinikami znotraj območja UKC Ljubljana in 
Onkološkega inštituta Ljubljana.   
 • Prostofer, Zavod Zlata mreža

Prostovoljci v šoli 
varne vožnje

Brezplačni prevozi 
Klinko kavalir
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Kot smo napovedali že v januarski številki 
Pletenic, bo v kratkem objavljen javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči in pomoči de 
minimis za ukrepe za razvoj kmetijstva in 

podeželja v občini Dol pri Ljubljani v letu 2022. 
Objava razpisa je bila načrtovana že februarja, a 
občinska uprava še vedno čaka na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da presodi, ali so 
izpolnjena vsa merila za dodelitev pomoči, in razpisu 
dodeli zeleno luč. Pozitivno mnenje o skladnosti 
sheme de minimis pomoči (za ukrepe spodbujanja 
razvoja dopolnilnih dejavnosti) Ministrstva za finance 
smo že pridobili. Javni razpis bo objavljen na spletni 
strani občine takoj po pridobitvi soglasja MKGP. 
Glede razpisa na občino dobivamo precej vprašanj, 
zato smo se odločili organizirati srečanje s 
potencialnimi vlagatelji (nosilci KMG), kjer vam bomo 
prihajajoči razpis bolje predstavili, vas opozorili na 
nekatere posebnosti, določene v predpisih, vam 
razložili postopek priprave vloge ter odgovorili na 
vaša vprašanja.

Predstavitev razpisa bo potekala v sredo, 6. 
aprila 2022, ob 16. uri v kulturnem domu 
Dolsko. 

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo najavite na 
e-naslov eva.vovk@dol.si, v sporočilo pa pripišete 
morebitna vprašanja, na katera želite, da vam 
odgovorimo. Če želite biti o objavi razpisa obveščeni, 
nam lahko to sporočite na zgoraj navedeni kontakt.  

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na nekaj 
najpogosteje postavljenih vprašanj.

ali bodo upravičeni stroški preteklih let?
Ne. Pravila dodeljevanja državnih in de minimis 
pomoči (v skladu z Uredbo 702/2014/EU in Uredbo 
1407/2013/EU) striktno predpisujejo, da upravičenci 
ne smejo začeti z izvedbo naložbe pred objavo 
javnega razpisa (izjema so splošni stroški, potrebni za 
pripravo naložbe, kot npr. projektna dokumentacija, 

pridobitev ponudb, pridobitev gradbenih in 
okoljevarstvenih soglasij itd.). 

koliko sredstev bo na voljo?
Občina je v letu 2022 za ukrepe za razvoj kmetijstva in 
spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti namenila 
40.000,00 eur. Intenzivnost pomoči je odvisna od 
posameznega ukrepa, prav tako najvišji možni 
dodeljeni znesek. 
kakšen bo način in postopek dodeljevanja 
pomoči?
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda strokovna 
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. Komisija 
bo preverila, ali vloga ustreza pogojem razpisa, ter 
ugotovila njeno popolnost na podlagi pogojev in 
meril javnega razpisa. V primeru nepopolne vloge bo 
Komisija pozvala vlagatelja (v elektronski obliki na 
e-mail, naveden v vlogi), da jo dopolni v roku 5 
delovnih dni. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, 
ne bodo oddane v roku in ne bodo vsebovale vseh 
dokazil, bodo zavržene oz. zavrnjene.
Komisija nato točkovno oceni vse popolne vloge 
skladno z merili za vrednotenje vlog. Na podlagi 
razpoložljivih proračunskih sredstev in popolnih vlog 
bo znotraj posameznega (pod)ukrepa izračunan 
količnik kot osnova za izračun nepovratnih sredstev 
upravičencem. Pri izračunu in dodeljevanju sredstev 
se bo upoštevala višina doseženih točk vlagatelja, 
število prejetih popolnih vlog in prednostni vrstni red 
prispetja vloge. Del sredstev bo torej prejel vsak 
upravičenec, ki bo v predpisanem roku oddal 
popolno vlogo. Komisija o ocenjevanju sestavi 
zapisnik in seznam upravičencev, ki bo javno 
objavljen na spletni strani občine, upravičenci pa 
bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni z informativno 
odločbo.

koliko vlog lahko odda posamezni upravičenec?
Upravičenec (upošteva se št. KMG-MID) lahko za 
dodelitev pomoči vloži največ 2 vlogi, a ne več kot 1 
vlogo na posamezen (pod)ukrep. Za vsak ukrep je 
potrebno oddati svojo vlogo. •Občinska uprava

Razpis za ukrepe za razvoj kmetijstva 
čaka na zeleno luč Ministrstva 

V Občini Dol pri Ljubljani se nadaljuje projekt brezplačnega pravnega svetovanja občanom. 
Projekt brezplačne pravne pomoči je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij 
pravdnih in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega 
prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja, socialnih pravic in obligacijskega prava. Vabljeni na posvet zadnjo sredo v 
mesecu osebno na sedežu Občine Dol. Naslednji termin je sreda, 30. marec 2022, od 
12.00 do 17.00. Pravno svetovanje bo izvajal PIC – Pravni center za varstvo človekovih 
pravic in okolja. Prijave vsak delovnik od 9.00 do 14.00 na telefonski številki 01 521 18 88 
ali na elektronskem naslovu pic@pic.si. • Občinska uprava

Brezplačno pravno svetovanje za občane



vpRaŠaLi sTe, ODgOvaRJamO

1. VPRAŠANJE
Ena točka kazi podobo naše občine, 
in sicer stojnica ob Zasavki na 
makadamskem odstavnem pasu pri 
Beričevem, ki je trenutno zelo 
zanemarjena in zasmetena. Kaj 
lahko naredi občina, da se prostor 
uredi?

O: Ob Zasavski cesti je resnično 
mnogo smeti, zato smo o tem že 
obvestili upravljalca državne ceste. 
Odgovorili so, da se tega zavedajo in 
da imajo v načrtu to počistiti. Glede 
stojnice se pogovarjamo s PGD 
Beričevo-Brinje, da se jo odstrani v 
okviru čistilne akcije, ki bo v soboto, 
19. marca 2022, z začetkom ob 8. uri. 
Ob tej priložnosti vas vabimo, da se 
čistilne akcije udeležite v čim večjem 
številu. Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Ali imamo v občini nastanitvene ka-
pacitete za sprejem beguncev iz 
Ukrajine, kje in koliko? Ali se bo tudi 
naša občina odzvala na stiske be-
guncev iz Ukrajine?

O: V prvi fazi bodo begunci iz 
Ukrajine nastanjeni v državnih objek-
tih, šele v drugi fazi bodo na vrsto pri-
šli morebitni občinski objekti. Naša 
občina žal nima na razpolago tovr-
stnih kapacitet, zato bomo pomoč nu-
dili preko Rdečega križa in Karitasa. 
Iz Urada Vlade Republike Slovenije za 
oskrbo in integracijo migrantov so 
sporočili, da so vzpostavili vladni klic-
ni center, kjer bodo za pojasnila glede 
pomoči, ki jo Slovenija nudi državlja-
nom iz Ukrajine, na voljo strokovnjaki 
z različnih področij. Klicni center bo 

deloval vse dni v tednu od 8. do 18. 
ure. Za klice iz Slovenije je na voljo 
brezplačna telefonska številka 080 41 
42, za klice iz tujine +386 147 875 30. 
V klicnem centru bodo strokovnjaki 
nudili informacije glede vstopa in bi-
vanja v Sloveniji, postopka za prizna-
nje mednarodne zaščite, ter informa-
cije, na kakšen način lahko posame-
zniki ali organizacije nudijo finančno 
ali materialno pomoč. Za vsa dodatna 
pojasnila smo dosegljivi na telefonski 
številki 040 858 052. Poleg tega so nas 
z Rdečega križa obvestili, da bo zbir-
no mesto za območno združenje 
Ljubljana v Humanitarnem centru na 
Tržaški cesti 132 v Ljubljani. Uradne 
ure Humanitarnega centra so:

•ponedeljek�in�torek�od�
   8. do 17. ure,
•sreda�od�8.�do�18.�ure,
•četrtek�od�8.�do�16.�ure,
•petek�od�8.�do�12.�ure,
•sobota�od�9.�do�13.�ure.

Za morebitna zbirna mesta na lokalni 
ravni se še dogovarjamo.

 Občinska uprava
3. VPRAŠANJE
Verjetno smo vsi bralci postali pozor-
ni pri poročilu z občinske seje v za-
dnji številki Pletenic na mestu, kjer 
se omenja ugotovljene nepravilnosti 
pri porabi proračunskih sredstev v 
prejšnjem mandatu. Vsekakor je tu 
javni interes občanov do informira-
nosti velik, zato prosim za več infor-
macij.

O: Celotno poročilo notranje revizije 
za leto 2020 je dostopno na občinski 
spletni strani https://www.dol.si/sl/
content/organi-in-uprava/nadzorni-od-
bor4.html pod naslovom Poročila no-
tranje revizije, kjer si lahko zainteresi-
rani podrobneje preberete ugotovitve 
revizorke. Občinska uprava

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

O nepravilnostih pri porabi proračunskih 
sredstev, beguncih iz ukrajine in smeteh
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Foto natečaj Vodovje
spoštovani fotografski ustvarjalci!

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). Na 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 …). 

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
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Ime Priimek Domače ime naslov in hišna št. telefon GSM Dosegljivost Ponudba
Marjan in Vera  Belcijan Pr' Sirk Kleče pri Dolu 14 01 56 47 565 051 353 165   mleko, sezonska zelenjava, kislo zelje  
       in repa, domače pecivo in piškoti
Janez in Tatjana  Bitenc Pr' Goset Kleče pri Dolu 21 01 56 47 501 041 336 571  vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni  
       kis, mošt, domač kruh in potice
Jelka in Janko  Godec Pr HrVaT Dolsko 39      mleko
Silvester Grilj    KMETIJa Križevska vas 12 01 56 47 368 051 441 126   začasno samo sir
  TraVNarJU
Tomaž in Marija  Hilbert Pr' Hrašar Senožeti 16   031358439,  PO 16.00 vsa zelenjava in krompir 
     041 533 267  (sezonska zelenjava)
Janez    Kralj Pr' antonovc Brinje 12 01 56 26 782     sezonska zelenjavakislo, zelje in repa, 
       strokovno škropljenje večjih površin
Stanislav    Kralj Pr' Slavkot Brinje 14 01 56 26 785     povrtnine, živinoreja
Darka    Levičar Pr' Jernač Laze pri Dolskem 44 01 56 47 738 051 816 931,    sezonski pridelki, kis, 
     041 801 778  med, kapsl iz sadja
Marjan    Majdič Pr' Medišku Brinje 5 01 56 26 789 041 334 319   zelenjava, žito
Jožef    Pokovec Pr' Vehuc Zagorica pri Dolskem 12 01 56 47 276     sadje, krompir, žganje, kis, krhlji
Mojca in Franci  rak Pr' Kovač Kleče pri Dolu 16 01 56 47 572 041 568 982 Od 8:00 do 18:00 Zelenjava, krompir
Ivanka    rihtar Pr' Flajšman Beričevo 48 01 56 26 170 041 506 140   zelenjava
Frančiška in Blanka  Slabanja Pr' Mežnarju Beričevo 26 01 56 268 53 031 635 959   zelenjava, prireja govejega mesa
andrej    Šimenc Pr' Pečnikar Zaboršt pri Dolu 12 01 56 47 776 041 880 020   krompir, zelje, zelenjava
Jože    Uštinc Pr' Uštinc Beričevo 40 01 56 26 839 051 321 226   zelenjava, prodaja sadik
Janez in Milena  Velepec Pr' Velepcu Beričevo 21 01 56 26 862,  031 568 000,    jagode, kropir, korenje, solata, zelje
    01 56 27 127 031 802 222
Vinko    Vode Pr' Jakopc Vinje 32 01 56 47 186 040 377 090   jabolka
Maks    Zajc Pr' Zajčk Dol pri Ljubljani 8 01 56 47 590 041 334 895   zelenjava (zelje), krompir
rok, Mateja Žle Pr' Vadamuc Beričevo 45 01 562 61 71 041 950 790   vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst
in andrej       solate, sadike za zelenjavo/ 
       zelje, repa, sarma
Janez in Mali Gostinčar Kmetija Osoje Laze pri Dolskem 17 031547785   seneno mleko, jogurt, skuta, sorška  
       polnozrnata moka, kruh,  
       čebelji pridelki

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



18. 3. 2022 ob 18.00 
KONCERT MLADIH GLASBENIKOV IZ OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

Kulturni dom Dolsko
Predstavili se bodo mladi glasbeni izvajalci iz Občine Dol pri Ljubljani. Poslušalci bodo 

lahko uživali v različnih zvrsteh glasbe, kot so narodno zabavna, rock, pop … Večer nam 
bodo popestrili: Ansambel Nepozabni, Trio utrip, Peter Vode, Janko Rocks in Fallen 

Division. Program bo povezovala Zala Žnidaršič. Več na straneh 20 in 21.

23. 3. 2022 ob 18.00 
PREDSTAVITEV KNJIGE CVETJE IN ŽENSKE, AVTORJEV 

JASSMINE MARIJAN IN MATJAŽA MASTNAKA
Knjigo, ki je nastala v sodelovanju Narodne galerije in Arboretuma Volčji Potok, 

dopolnjujejo čudovite botanične ilustracije. Med izbranimi umetninami je tudi portret 
baronice Marije Ane Erberg.

Erbergovi paviljoni, Dol

26. 3. 2022 OB 11.00
OSREDNJA SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Zagorica, pred rojstno hišo našega velikega sokrajana, matematika Jurija Vege
V počastitev praznika Občine Dol pri Ljubljani vas vabimo na  slavnostno prireditev. 

V sodelovanju z občino Moravče smo za vas pripravili pester kulturni program:
- nastop pihalnega kvinteta Orkestra slovenske vojske,

- polaganje venca k spomeniku barona Jurija Vege,
- nastop otroškega pevskega zbora.

Slovesnosti se bodo udeležili tudi pripadniki Slovenske vojske, ki bodo ob spomeniku 
postavili častno stražo in postavili na ogled del topniške tehnike. Slavnostni govornik na 

prireditvi bo dr. Janez Grad, častni občan Občine Dol pri Ljubljani.
V sklopu prireditve bo potekal tudi 20. gorski tek in pohod na Murovico, več o prijavah si 

lahko preberete na straneh 32 in 33.
 
 

27. 3. 2022 ob 16.00 
ODPRTJE RAZSTAVE ČASTNE OBČANKE TONČKE JEMEC »VITRE ŽIVLJENJA« 

Erbergovi paviljoni, Dol

DRAGI KRAJANI IN KRAJANKE, 
PRAZNUJMO SKUPAJ!

VLJUDNO VABLJENI!

Prejmite čestitke ob praznovanju občinskega praznika, ki ga 
obeležujemo 23. marca. Občina Dol pri Ljubljani, dežela Jurija Vege bo 
v sklopu praznovanja priredila več dogodkov, na katere ste vsi vljudno 
vabljeni. Na vse dogodke je vstop prost. Pripravili smo pester nabor:
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Doktor matematičnih 
znanosti, upokojeni redni 
profesor informatike na 
Ekonomski fakulteti v 

Ljubljani in zaslužni profesor Univerze 
v Ljubljani je našo občino lani postavil 
na svetovni zemljevid, ko je opravil 
raziskavo v povezavi z optimalnim 
planiranjem kmetijske proizvodnje pri 
ekološkem kmetu Tonetu Čiču. »Tone 
je bil tako prijazen, da nam je zaupal 
svoje planiranje, nakar smo 
raziskovalci s pomočjo programske 
računalniške opreme in matematične 
metodologije s področij linearnega in 
ciljnega programiranja izdelali 
optimalno rešitev letnega planiranja 
proizvodnje v ekološkem kmetijstvu. 
Poročilo o tem smo predstavili na 
svetovnem kongresu The 2021 World 
Congress in Computer Science, 
Computer Engineering, & Applied 
Computong v Las Vegasu v ZDA.« Dr. 
Janez Grad že dolga desetletja 
sodeluje z občinskimi društvi, 
turističnim društvom, čebelarskim 
društvom in s prispevki v Galeriji 19 
in v Erbergovih paviljonih. Odmevni 
sta bili predvsem dve razstavi – 
razstava čmrljev v Erbergovih 
paviljonih in ogled njegovega 

čmrljaka v Petelinjah za vse 
udeležence svetovnega čebelarskega 
kongresa Apimondia leta 2003, ko ga 
je gostila Slovenija; bil je tudi član 
organizacijskega odbora kongresa. 
Drug pomemben dogodek je bila 
predstavitev njegove knjige z 
naslovom Redkejše vrste čmrljev v 
Sloveniji, tudi ta v Erbergovih 
paviljonih. Omeniti moramo tudi 
njegovo organizacijo   za izdajo prvih 
slovenskih znamk s čmrlji. Razstava je 
bila prav tako v paviljonih, pri 
projektu pa so sodelovali Pošta 
Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije 
in Filatelistična zveza Slovenije. Dr. 
Grad je bil v Sloveniji glavni pobudnik 
dela s čmrlji v okviru Čebelarske zveze 
Slovenije in na njegovo pobudo je bila 
leta 1997 ustanovljena sekcija 
ljubiteljev in rejcev čmrljev. Njen vodja 
je bil vse do ustanovitve Komisije za 
alternativne opraševalce leta 2005, ko 
je postal predsednik te komisije. V 
tem času je napisal veliko prispevkov 
v dnevnih časopisih, znanstvenih in 
poljudnih revijah, bil je pobudnik in 
soavtor dveh knjig o čmrljih v 
Sloveniji. 
Naziva častni občan občine Dol pri 
Ljubljani je vesel: »Vesel sem, da je ob-

čina upoštevala moje prizadevanje za 
naravovarstvo pri čmrljih in za moje 
raziskovalno  delo, v katerega sem 
vključil tudi kmetovalca iz naše obči-
ne in je tako postal poznan po celem 
svetu, s tem pa tudi slovensko kmetij-
stvo in naša občina.« Prav lani je vre-
me čmrljem najbolj nagajalo. »Vse je 
bilo narobe. Najprej topel marec, na-
to mrzel april s pozebo in izredno 
mrzel maj. Tedaj se je pokazalo moje 
gojenje čmrljev za izredno pomemb-
no. V naravi je bilo ogromno čmrljev 
uničenih zaradi mraza, pomankanja 
hrane in deževja, medtem ko so se 
pri meni krasno ohranili in sem imel 
močnejše družine kot kdaj koli prej. 
A dva meseca sem jih za čez noč no-
sil v toplo klet in jih hranil vsak drugi 
dan. Takrat se je pokazalo, kako po-
membno je gojenje čmrljev.« 

vELIkO čaSa TUDI v TUJINI
Dr. Janez Grad je rojen v Petelinjah. 
»Tu sem živel do konca gimnazije, po-
tem sem bil pri stricu v Ljubljani, ki je 
bil moj mecen. Bil je neporočen in 
sem imel srečo, da je financiral moj 
študij. Doma nas je bilo šest otrok v 
kmečki družini. V šolo sem začel ho-
diti v Kraljevini Jugoslaviji, kjer sem 

Vsako leto naša občina 
na rojstni dan Jurija 
Vege, svetovno znanega 
izumitelja in matematika, 
ki se je rodil v Zagorici, 
praznuje občinski praznik. 
Ob tej priložnosti je bil 
letos prof. dr. Janez Grad 
imenovan za častnega 
občana naše občine, 
podeljene so bile tri 
plakete občine in tri 
priznanja župana. Vse 
prejemnike predstavljamo 
na naslednjih straneh.

Častni občan, dobitniki občinskih plaket 
in priznanj župana za leto 2021

Dr. Janez Grad ima ob svoji hiši v Petelinjah postavljene tri 
čebelnjake, ta na sliki je kranjski čebelnjak, predelan za 

umestitev manjših panjev čmrljev.
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obiskoval 1. razred, potem dva razreda 
v okupaciji pod Nemci in nato gimna-
zijo v Ljubljani, ko je bila že država 
SFRJ. Pod nemško okupacijo smo čez 
noč dobili vse nemške učitelje, v šoli 
smo govorili le nemško in takrat sem 
se naučil tekoče govoriti nemško. 
Dvakrat sem šel potem delat v 
Nemčijo. Najprej, da sem zaslužil za ra-
bljeni avto, kasneje pa še enkrat na 
znanstveno delo v Bonn, ko sem bil že 
na Inštitutu.« Po gimnaziji se je vpisal 
na naravoslovno fakulteto v Ljubljani 
in se po diplomi zaposlil na Inštitutu 
Jožef Stefan. »Inštitut je bil zelo razi-
skovalno usmerjen in mi je leta 1961 
omogočil štirimesečno strokovno iz-
popolnjevanje o programiranju na ra-
čunalniku na Zveznem zavodu za sta-
tistiko v Beogradu, strokovni obisk na 
raziskovalnem inštitutu v Bonnu, tam 
sem bil osem mesecev, potem dve leti 
na univerzi v Birminghamu v Angliji, 
kjer sem magistriral. Po vrnitvi sem 
opravil doktorat na Univerzi v 
Zagrebu in postal vodja Republiškega 
računskega centra v Ljubljani. V tujini 
sem tudi šest tednov raziskoval v 
Department of Computer Science na 
Univerzi Calgary v Kanadi.« Zatem je 
postal vodja Univerzitetnega računal-

niškega centra Univerze v Ljubljani, 
hkrati pa začel poučevati na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je 
ostal celih petindvajset let kot docent, 
izredni profesor in redni profesor. Po 
upokojitvi je na željo Fakultete za 
upravo bil še šest let pri njih in prispe-
val pomemben delež k oblikovanju 
dodiplomskega in podiplomskega štu-
dija informatike v skladu z bolonjsko 
deklaracijo. Leta 1987 je bil tudi gostu-
joči profesor na Univerzi v Indiani v 
Bloomingtonu v ZDA, kjer je predaval 
računalništvo in informatiko. »Veliko 
sem bil od doma, a mi ni žal. Na teh 
poteh spoznaš ogromno prijateljev, ki 
pa jih potem nikoli več ne srečaš. Tega 
mi je žal in to je slaba plat življenja v 
tujini.« Na Ekonomski fakulteti, kjer je 
poučeval računalništvo in informatiko, 
je bil mentor pri dvanajstih doktorskih 
disertacijah, tudi makedonski drža-
vljanki in etiopskemu državljanu, ter 
pri več deset magisterijih in univerzite-
tnih diplomah. Po njegovih akadem-
skih poteh ni šel nihče od njegovih 
bližnjih, kljub temu pa je ponosen na 
sina, ki je študiral računalništvo in se 
temu poklicu tudi poslovno zavezal, 
ter na hčerko, ki je postala doktorica 
medicine.  Hvaležen pa je ženi Nežki 

za spremljanje na njego-
vi življenjski poti, brez 
nje ne bi dosegel, kar je.

PrEUčEvaNJE 
čMrLJEv
Kljub upokojitvi še ve-
dno ostaja aktiven v sve-
tu čebelarstva in čmr-
ljev. »Vsako leto pri 
Čebelarski zvezi izdaja-
mo letne zvezke 
Dogodki iz življenja 
čmrljev in čebel samo-
tark. Pri tem je sodelo-
valo že okoli osemdeset 
avtorjev iz cele 
Slovenije, kar pomeni, 
da se je razširila skrb za 
čmrlje. Sodelujemo tudi 
mednarodno, prek 
Inštituta Jožef Stefan z 
univerzama Colorado in 
Missouri v ZDA ter tudi 
s Poljaki, Čehi, Nemci in 
Britanci.« Zelo povezan 
ostaja tudi s soobčani. 
»Ko smo gradili čmrljak 
na Čebelarskem centru 

Slovenije na Brdu pri Lukovici, ga je 
pomagalo graditi Čebelarsko društvo 
Dolsko, takrat še pod vodstvom Ivana 
Mlakarja in drugih članov. Miro 
Šubelj mi je tudi veliko pomagal pri 
organizaciji razstav o čmrljih v pavi-
ljonih graščine v Dolu. Nežka Čad je 
poslikala panje čmrljev na čmrljaku v 
Čebelarskem centru Slovenije. Nežka 
Čad in pokojni Marjan Lavtar sta mu 
izdelala tudi sliki čmrljaka. 
Zahvaljujem se še Občini Dol pri 
Ljubljani za vključitev poglavij o čmr-
ljih in čebelah samotarkah v Zbornik 
I Občine Dol pri Ljubljani z naslovom 
Iz dežele Jurija Vege. Bil sem tudi 
član uredniškega odbora zbornikov I 
in II. Hvala Občini tudi za podporo 
pri knjigi Redkejše vrste čmrljev v 
Sloveniji, s čimer je pomagala k izdaji 
knjige pri Celjski Mohorjevi družbi.« 
In če se vrnemo na čisti začetek. 
Velik doprinos dr. Grada k preučeva-
nju in ohranjanju čmrljev pravzaprav 
izhaja iz njegove otroške zvedavosti. 
»Doma sem bil na deželi, kjer je ko-
šnja potekala še z ročno koso. Starši 
so kosili in ko so na travniku našli ka-
kšno gnezdo čmrljev, so tam zapičili 
palico in jih na ta način zavarovali. 
Sam sem jih opazoval, tudi ogrebal in 
bil zgrožen, zakaj mi venomer v jese-
ni umrejo. Takrat še nisem vedel, da 
so to enoletne družine. Spomladi lan-
skoletna matica zgradi gnezdo, izleže 
prve delavke, nakar se število delavk 
povečuje in ko razvoj doseže svoj vrh, 
bodisi že spomladi ali kasneje v pole-
tju, se izležejo še samčki in mlade ma-
tice, ki edine prezimijo do naslednje-
ga leta, vse ostalo pa do jeseni umre. 
Mislil sem, da delam kaj narobe, da 
mi vsakič znova umrejo. Gojil sem tu-
di dva panja čebel, a sem to opustil, 
ko sem začel hoditi po svetu. Ko sem 
bil mlad, je bil to hobi, ki pa je pozne-
je z uporabo mehanizacije v kmetij-
stvu, kemikalij v sadjarstvu in inten-
zivne paše govedi in ovc postal nara-
vovarstveni problem. Vse to je uniče-
valo in še vedno uničuje čmrlje v na-
ravi. V želji, da bi jim pomagal, sem 
začel čmrlje gojiti in se kasneje včla-
nil v Čebelarsko društvo Dolsko.« 
Čeprav mu skrb za čmrlje vzame veli-
ko časa, saj ima z njimi ves čas delo in 
se zaradi njih odpove tudi poletnemu 
dopustu, sta njegovo zadovoljstvo in 
ljubezen do narave še vedno neiz-
merna. 

Za vso literaturo z 
njegovim podpi-

som je bila miza v 
domači dnevni sobi 

premajhna.
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Dr. Valerija Rus je za svoje delo preje-
mnica plakete občine za preteklo le-
to. Njena ambulanta v Dolskem, ki 
vključuje tudi sestro Matejo Baraga, 
pa še priznanje župana. Ob obisku 
nam je povedala: »Štejem si v čast, to 
razumem kot izraz zadovoljstva z de-
lom ambulante. Takoj, ko so me obve-
stili o kandidaturi, sem pomislila, da 
si sestra zasluži ravno tolikšno prizna-
nje, ker je delo tako kompleksno in 
zahtevno, da zdravnik sam res ne mo-
re vsega napraviti.« Dr. Rusova poklic 
zdravnice opravlja sedemintrideset 
let, v naši občini pa triintrideset let. 
»Začela sem na Vrhniki, potem pa 
sem delala v Zdravstvenem domu 
Moste delovnem mestu stalne zdrav-
nice na splošni nujni medicinski po-
moči. Sem sem prišla, ker je ambulan-
ta do leta 1997 spadala pod 
Zdravstveni dom Moste. Pred mano 
je bil tu dr. Jeraj, ki sem ga imela še 
priložnost spoznati. Tu je takrat delala 
še sestra Jožica. Ravno preden sem 
prišla, je bila ambulanta obnovljena.« 
Dr. Rusova je doma v Ljubljani in pra-
vi, da se vozi ravno v pravo smer, saj 
ima le dobrih petnajst minut do služ-

be. Njeni starši niso bili zdravniki, sta 
se pa zdravniškemu poklicu zavezala 
njen stric in teta. »Živela sta v Novi 
Gorici, tja sem hodila na počitnice in 
sta me z romantičnimi zgodbicami 
pritegnila k temu poklicu. Dobila sem 
predstavo, da bi mi tako delo ustreza-
lo, malo v ambulanti in malo na tere-
nu, veliko v stiku z ljudmi.« Najbolj 
naporno obdobje njene zdravniške 
kariere sta ravno zadnji dve leti: 
»Čeprav se je že zadnjih deset let ka-
zal poudarek predvsem na digitaliza-
ciji, ki naj bi nam delo olajšala, v re-
snici pa nam je bilo naloženega pre-
cej več administrativnega dela. S covi-
dom pa so prišla še uradna navodila, 
naj se čim več opravi na daljavo.« 
Zdravnica je imela v tem obdobju tu-
di skrbi, kako bodo organizirali delo. 
»Ni se dobilo zaščitne opreme, šli 
smo v nabavo, a se že ničesar več ni 
dobilo. Pri nabavi opreme je pomaga-
la tudi občina. Sicer pa sva bili s se-
stro ves čas na delovnem mestu in 
sprejemali paciente, a prva dva mese-
ca si ljudje enostavno niso upali pri-
ti.« Zdravnica je delo opravljala tudi 
na vstopni točki na Metelkovi ulici na 
odvzemu brisov na covid-19, sodelo-
vala je z Zdravstvenim domom 

Ljubljana, predvsem pri cepljenju, saj 
so se vsi zdravniki koncesionarji ena-
kovredno vključevali v delo po njiho-
vem razporedu. In če kdo misli, da se 
njeno zdravniško delo konča po za-
ključku ambulantnega dela, delo še 
ni končano, potrebno je opraviti še 
veliko telefonskih klicev in odgovoriti 
na vso elektronsko pošto. V prostem 
času se dr. Rusova najraje zadržuje 
doma. »Moj hobi je branje, doma vse 
rada delam, tudi pospravljam. Imam 
kar velik zelenjavni in okrasni vrt, ze-
lo rada imam rože. Sicer težko naj-
dem čas za to, ampak se poskušam 
čim več rekreirati. Rada imam tudi di-
namičen dopust, s sabo vzamem kolo 
in skladovnico knjig. Dopust rada 
preživim v hribih, na primer v 
Bohinju in tudi ob morju.« Desna ro-
ka dr. Rusove, sestra Mateja Baraga je 
v ambulanti v Dolskem dvanajst let. 
»Pred tem sem delala na Ginekološki 
kliniki v Ljubljani na različnih oddel-
kih, v porodnišnici, operativi in na ur-
genci.« Sestra Mateja prihaja iz Zajelš 
in ji delo v domačem okolišu zelo od-
govarja. Tudi ona ima zelo rada rože, 
rada dela na vrtu in rešuje križanke. 
Priznanje župana ji predstavlja potrdi-
tev, da dobro opravljata svoje delo.

Plaketa občine
Dr. Valerija Rus

Priznanje župana
Splošna ambulanta 

dr. Valerije Rus
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Plaketo Občine Dol pri Ljubljani prej-
me Prosto voljno gasilsko društvo Dol, 
ki letos praznuje 130 let delovanja. Je 
najstarejše gasilsko društvo v naši ob-
čini. Njihov prvi predsednik je bil 
Josip Fran Palme, nekdanji lastnik in 
oskrbnik graščine Dol. Sedanji predse-
dnik Marko Lunar nam je opisal, kako 
so se tudi njihovi načrti med pandemi-
jo rušili: »Najprej je odpadla prvomaj-
ska budnica, nato so bili okrnjeni či-
stilna akcija, vsa tekmovanja, vaje, ve-
selica. Otroci so se navadili na komu-
niciranje prek računalnika, kar pome-
ni, da so tudi h gasilcem nehali hoditi. 
To je pomenilo velik osip mladine v 
letu 2021, tudi novega včlanjevanja 
otrok ni bilo, v celoti pa je odpadlo tu-
di sodelovanje z osnovno šolo.« Kljub 
vsem nevšečnostim so lani uspešno 
izpeljali gasilsko veselico, na pomoč 
pa so med epidemijo priskočili tudi 
na drugih področjih: »Vedno je bila 
potreba po obveščanju ljudi, raznosili 
smo zaščitne maske, dezinficirali zdra-
vstvene prostore in šole. Le PGD Dol 
ima pogodbo za opravljanje dezinfek-
cije z uparjevalnikom z dezinfekcijsko 
meglico po celi naši občini. Vse ostale 
intervencije smo normalno izvajali in 
jih kljub epidemiji ni bilo nič manj kot 
prejšnja leta.« Poleg osnovnih nalog 
gasilskega društva opravljajo še nalo-
ge reševanja iz vode in imajo tudi kon-
cesijo za dekontaminacijo oseb in 
predmetov v primeru jedrskih, biolo-
ških problemov in kemičnih napadov. 
»Za vse to smo usposobljeni. Vsaka tri 
leta poteka usposabljanje, a moram 
poudariti, da pri obrambi pred jedr-
skim sevanjem ravnamo izključno po 

navodilih Civilne zaščite, ki se aktivira 
v tem primeru.« Ponosni so na prav 
vsa priznanja in pokale, ki so jih preje-
li. »Prvo priznanje, ki ga skozi našo 
zgodovino najbolj cenimo, je prizna-
nje Kraljevine Jugoslavije še izpred 2. 
svetovne vojne. Pomembna je tudi pr-
va plaketa Civilne zaščite leta 1991, ki 
smo jo prejeli kot prvo prostovoljno 
gasilsko društvo v samostojni 
Sloveniji, nato dve plaketi Civilne za-
ščite za življenjsko delo ter izjemne 
dosežke in prispevke pri zaščiti in re-
ševanju ljudi, materialnih in drugih 
dobrin. Kar trikrat smo bili na držav-
nem tekmovanju.« 130 let obstoja bo-
do primerno obeležili. »Začne se že 
maja s prvomajsko budnico, nato bo 
slavnostna seja ob obletnici, konec av-
gusta pa načrtujemo gasilsko parado, 
večjo vajo in gasilsko veselico.« 
Ponosni so tudi na ohranjanje zgodo-
vine. »Shranjen imamo arhiv iz leta 
1891. Razmišljamo, da bi vse skupaj 
dali v slovenski narodni muzej. 
Imamo tudi ročno brizgalno iz 1892, 
je ohranjena in z njo se udeležujemo 
tekmovanj gasilskih društev s staro ga-
silsko opremo. Ohranjeno imamo tudi 
prvo motorno brizgalno iz leta 1936 
in avto iz leta 1967, ki ima status staro-
dobnika in vsa oprema še vedno delu-
je, saj jo redno vzdržujemo.«  

Čebelarsko društvo Dolsko

Prejemnik plakete Občine Dol pri 
Ljubljani za preteklo leto je tudi 
Čebelarsko društvo Dolsko, ki je leta 
2019 praznovalo 100 let. Sprva so bili 
organizirani skupaj s čebelarskimi 
društvi Domžale, Krtina Dob, 
Lukovica in Moravče. Predsednik 
Društva Peter Uršič pravi, da jim na-
grada prinaša zadoščenje za do-
bro opravljeno delo: »Naših čla-
nov je približno sedemdeset in 
pokrivamo celotno dolsko doli-
no. Predsedovanje sem prevzel 
leta 2016, pred mano pa je bil 
dolgoletni predsednik Ivan 
Mlakar. V Društvu dajemo najve-
čji poudarek izobraževanju otrok, 
zato je v šoli tudi čebelarski kro-
žek, in ozaveščanju odraslih o va-
rovanju okolja. Čebelarstvo pred-
stavljamo na različnih dogodkih, 
ki jih organizirajo občina, šole, 
vrtci in Čebelarska zveza 
Slovenije. Tu gre predvsem za 

ozaveščanje ljudi, da bi zmanjšali upo-
rabo fitofarmacevtskih sredstev in va-
rovali okolje. To je še vedno velik pro-
blem, saj je uporaba pesticidov neka-
ko omejena pri fizičnih osebah, pri ve-
likih podjetjih pa ne dovolj.« V petde-
setih letih so bila pri nas polja v veliki 
meri zasajena z ajdo, ki nudi izdatno 
jesensko čebeljo pašo. »Čebelarska 
zveza Slovenije zdaj spodbuja zasaja-
nje medovitih dreves in tudi mi kot 
Društvo smo v teh letih zasadili veliko 
medovitih dreves, grmovnic in trajnic. 
Občina je lani organizirala zasaditev 
tridesetih lip ob dnevu državnosti, ob 
praznovanju občinskega praznika pa 
se bo letos zasadilo še šestdeset hrušk. 
Čebelarji se stalno izobražujemo in 
nadgrajujemo znanje o zdravju čebel. 
Že nekaj let zapovrstjo pa jim vremen-
ske razmere žal niso naklonjene. 
Temu primerni so tudi donosi. Za če-
bele so usodna nihanja temperatur, 
pozebe, toče, velike količine dežja, ze-
lo nestanovitno vreme. Izgube nasta-
nejo tudi zaradi uporabe fitofarma-
cevtskih sredstev, saj se čebele več ne 
vrnejo. Čebelarsko društvo Dolsko je 
tudi edino društvo na področju kme-
tijske dejavnosti v naši občini.« Svojih 
prostorov nimajo, imajo pa v oskrbi 
šolski čebelnjak pri Osnovni šoli 
Janka Modra na Vidmu. Zelo so zado-
voljni z uspehi, ki jih na tekmovanjih 
dosegajo otroci, člani čebelarskega 
krožka. »Naši načrti so povezani z 
oskrbo čebel v šolskem čebelnjaku in 
aktivnostmi na Rajhovi domačiji, kjer 
je občina že postavila nov čebelnjak. 
Vabimo nove člane, ki jim je mar za 
okolje, da se nam pridružijo. Želimo si 
končno enkrat medeno leto in zdrave 
čebele. Naj medi!« s čebelarskim poz-
dravom zaključi pogovor Peter Uršič.

Občinske plakete
Prostovoljno gasilsko 

društvo Dol
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Priznanje župana za leto 2021 prejme 
Splošna ambulanta dr. Anje Černe, 
kjer je poleg zdravnice še sestra 
Barbara Mihelčič. Tudi zanju je bilo 
preteklo leto izredno in dr. Černetova 
nam je povedala, da je počaščena: 
»Zelo lepo je, da se občina zaveda in 
nam pritrjuje, da je za nami zelo uni-
katno obdobje, z dodatnimi obreme-
nitvami in celim novim poglavjem bo-
lezni, ki je dodatno povečal obseg de-
la. Ne le, da sva imeli več dela v ambu-
lanti, zaradi covida sva s sestro ves čas 
sodelovali še na vstopni točki na 
Metelkovi ulici, kjer se je jemalo brise, 
poleg tega sva se odločili, da bolnike s 
covidom ne bova sprejemali v tej am-
bulanti, ampak se bova raje pridružili 
covid ambulanti v Zdravstvenemu do-
mu Črnuče, tako da so najini bolniki s 
covidom odšli tja na pregled, sva pa 
tudi midve odšli enkrat mesečno tja 
delat. Spomladi 2021, ko je bilo veliko 
množično cepljenje proti covidu, sva 
bili enkrat tedensko razpisani tudi na 
delo na gospodarskem razstavišču. 
Vse to pomeni dodatno odsotnost iz 
ambulante in delo med vikendi in po-
poldnevi. Sva pa s sestro to dojemali 
kot del najinega dela in poslanstva. 
Zato je ta nagrada hkrati priznanje, a 
po drugi strani tudi presenečenje.« 
Ambulanta dr. Černetove sicer deluje 
od marca 2017. »Po rodu prihajam iz 
Nove Gorice, a živim v Ljubljani. 
Pripravništvo sem po zaključenem 
študiju opravila v Univerzitetnem kli-
ničnem centru Ljubljana in potem 
sem slabo leto delala na urgenci v 
Novi Gorici, nato pa začela specializa-
cijo. Med specializacijo sem bila zapo-
slena v Zdravstvenem zavodu Zdravje 
v Ljubljani, tekom specializacije pa 
sem vpisala tudi podiplomski študij in 

ga končala z doktoratom. Po opravlje-
nem specialističnem izpitu sem delala 
v Zdravstvenem domu Metelkova in 
potem sem prišla v Dol.« Dr. 
Černetova je sprva delovala brez se-
stre, v letu 2019 pa se ji je pridružila še 
sestra Mihelčič, ki prihaja iz Izlak, zdaj 
pa živi v Petelinjah. »Po srednji zdra-
vstveni šoli sem se zaposlila v 
Kliničnem centru na kliničnem oddel-
ku za kardiologijo, kjer sem delala 
enaindvajset let. Ob zaključku sem 
opravljala delo v intenzivni terapiji 
bolnikov z napredovanim srčnim po-
puščanjem, potem pa sem še dve leti 
opravljala delo v splošni ambulanti v 
Zdravstvenem domu Moste in nato 
sem prišla v Dol.« O delu med epide-
mijo pravi: »V primerjavi z delom prej, 
je bilo naše delo obrnjeno na glavo. 
Odvzet nam je bil pristen stik s paci-
entom, ki je najbolj dragocen za pre-
poznavo resnosti in stopnje težav. Le 
telefonski razgovor, na katerega smo 
bili obsojeni, včasih ne prikaže prave 
slike. Telefonska linija je bila res zelo 
obremenjena, težko je bilo stopiti v 
stik z nami, zato sem hvaležna vsem 
za razumevanje. Čeprav sva bili obre-
menjeni, sem imela na koncu obču-
tek, da nisem naredila nič. Zdaj bo 
ambulanta dobila spet svoj namen, do 
sedaj je bila kot neka administrativna 
ambulanta.«

Nataša Klemenčič

Za svoje delo, opravljeno v preteklem 
letu, je priznanje župana prejela tudi 
Nataša Klemenčič, med drugim člani-
ca projektne skupine Cesar v Dolu. 
»Za sabo vidim celotno skupino, s ka-
tero sem sodelovala, saj sama vsega te-
ga znanja nimam. Je bila pa to res izre-
dna projektna skupina ob jubileju, 
200. obletnici obiska cesarja Franca I., 
250. letnico rojstva barona Jožefa 
Kalasanca Erberga, ki smo mu v okri-
lju njegovih paviljonov postavili dopr-
sni kip, pri pripravi prireditve Cesar v 
Dolu ter pripravi in izdaji zbornika. 
Vsi smo se povezali, največjo vlogo pa 
je tu odigral dr. Grilc. Deležni smo bili 
tudi pohvale s strani SAZU-ja.« Nataša 
sicer prihaja iz Beričevega, ves čas že 
aktivna na področju ljubiteljske kultu-
re. »V Beričevem je Kulturno društvo 
Jurij Flajšman zelo aktivno. Kot otroci 
smo tam pod vodstvom Minke Šimenc 

odigrali ogromno igric za praznike. 
Imeli smo veliko priložnosti za nasto-
panje, recitiranje in petje v pevskem 
zboru. Največ izkušenj sem si na po-
dročju organizacije prireditev pridobi-
la prav tam. Vključitev v kulturno dru-
štvo je prineslo zametke, da je to po-
tem postala tudi moja življenjska in 
poklicna pot.« Nataša sedaj že trideset 
let živi v Dolu. »Posvetila sem se otro-
kom in družini, saj je bil mož veliko 
odstoten, in šele, ko je prišel župnik 
Lojze Grebenc, sem se ponovno akti-
virala na področju kulture, on nas je 
spet malo spodbudil.« Zaposlena je na 
Javnem skladu za kulturne dejavnosti, 
izpostava Ljubljana okolica, kjer njeno 
delo vključuje tudi izvedbo programa 
in prireditev v Erbergovih paviljonih 
in drugih prireditvah v naši občini. Je 
tudi članica Kulturnega društva Beli 
cvet Beričevo. »Pripravljamo gledali-
ško predstavo, ki smo jo imeli v pri-
pravi že pred korono, naslov pa je 
Kako je Trebušnik hodil na Triglav. 
Jeseni spet začnemo z vajami in konec 
leta načrtujemo premiero.« V okviru 
Kulturnega društva Dol je aktivna tudi 
pri novoustanovljeni sekciji za ohra-
njanje naravne in kulturne dediščine, 
sodeluje tudi pri Karitasu in v zakon-
ski skupini. »Karitasovi prostovoljci so 
moji največji vzorniki. V Karitas sem 
se vključila leta 2016, ko je bil organizi-
ran koncert za mojo nečakinjo Ano in 
prevzela sem tudi organizacijo priredi-
tev, delavnico ročnih del in urjenje 
spomina logike in koncentracije. 
Sestra dvojčica, Metka Velepec Šajn, je 
memory trener in ona pripravlja te va-
je. Moja velika želja za področje kultu-
re je, da bi bila tudi kultura, tako kot 
šport, tista, ki bi nas povezovala in 
združevala.« •Nina Keder

Priznanje župana
Splošna ambulanta 

dr. Anje Černe
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faLLEN DIvISION
Skupino sestavljajo štirje člani: Nikolaj 
Bavdek - kitara in vokal, Andraž Hojnik 
- kitara, Andraž Mehle - bas, Maks 
Hrastar - bobni. Razen Andraža 
Hojnika, ki je iz Golišča, vsi prihajajo iz 
naše občine. Stari so 16 in 17 let. Vsi 
člani benda so glasbeno pot začeli s 
pomočjo šolskih bendov Osnovne šo-
le Janka Modra Dol pri Ljubljani pod 
mentorstvom Slavca Žusta. Ko so se 
združili za nastop na valeti, so se odlo-
čili, da z bendom nadaljujemo pod 
imenom Fallen Division. Ker je skupi-
na nastala ravno v času koronavirusa, 
niso imeli veliko koncertov, a upajo, da 
se bo to kmalu spremenilo. Izvajajo 
predvsem rock glasbo, njihovi okusi in 
vzorniki pa zelo variirajo glede na po-
sameznika, za kar so veseli, saj se raz-
lični okusi lahko poznajo po raznoli-
kih nastopih. Pričakujejo, da bodo v 
prihodnje lahko več nastopali, 
saj mislijo, da so nastopi, kon-
certi in druge umetniške prire-
ditve najboljši vir zabave. 
Zahvaljujejo se župniku Alojziju 
Grebencu, ki jim je z veseljem 
odstopil prostor za vaje. Prav 
tako se zahvaljujejo Slavcu 
Žustu, brez katerega nihče od 
njih ne bi nastopal v bendu in 
se na tak način ukvarjal z glas-
bo. Ob tej priložnosti sporoča-
jo, da vseeno še iščejo pevca. 
Če imate veselje za glasbo in bi 

radi bili del njihovega 
benda, jih lahko kontakti-
rate na instagram profilu: 
fallendivision ali pa na e-
-mail fallendivisionoffici-
al@gmail.com.
 
aNSaMbEL 
NEPOZabNI
so zasedba treh mladih 
fantov, ki jih poleg prija-
teljstva združuje veselje 
po ustvarjanju in izvaja-
nju narodno-zabavne 

glasbe. Spoznali so se na Srednji 
strojni šoli v Ljubljani, kjer so tudi za-
čeli skupaj prepevati in igrati za vese-
lje. V letu 2020 so ustanovili ansam-
bel in si nadeli ime Nepozabni. Člani 
ansambla so Florijan Krištof Avsec iz 
Dola pri Ljubljani, vodja in ustanovi-
telj ansambla, obiskuje Fakulteto za 
strojništvo v Ljubljani, igra kitaro in 
poje, svoje znanje na kitari je izpo-
polnjeval pri Milanu Kokalju, članu 
Ansambla Franca Miheliča; Žan 
Boroš iz Litije obiskuje Fakulteto za 
strojništvo v Ljubljani, igra kitaro, har-
moniko in poje, za hobi pa napiše 
kakšno pesem; Jan Cira z Vač igra 
harmoniko, kitaro in bobne ter poje, 
v prostem času rad pomaga na do-
mači kmetiji Pr' Boltjan. Zaradi raz-
mer in ukrepov v zadnjih dveh letih 
je bilo nastopov manj, kot so si jih že-

leli. Če so razmere dopuščale so na-
stopali na osebnih praznovanjih 
(abrahami, obletnice, presenečenja) 
in raznih kulturnih dogodkih. V bli-
žnji prihodnosti imajo namen posne-
ti svojo prvo avtorsko skladbo. 
Zahvaljujejo se svojim domačim za 
vso podporo in vzpodbudo. Njihovo 
delovanje lahko spremljate na njiho-
vem Facebooku in Instagram profilu.

PETEr vODE
Prihaja iz Dola pri Ljubljani, iz 
Osredk, ravnokar je dopolnil 27 
let. Po izobrazbi je jazz vokalist, 
ukvarja pa se z avdio produkcijo, 
snemanjem, pisanjem tekstov in glas-
benih podlag. Je solo izvajalec  ter se 
z igranjem kitare in petjem ukvarja 
že od 8. leta. Zvrsti glasbe, ki so mu 
všeč, se mešajo med jazzom, hip-ho-
pom, funkom in popom. Med šola-
njem na New England Conservatoriju 
je nabral veliko jazz glasbenih vzorni-
kov, kot so Thelonious Monk, Billy 
Holliday, Nat King Cole, med moder-
nejšimi vzorniki pa se obrača k ume-
tnikom, kot so D’Angelo, Vulfpack, 
Kendrick Lamar. Po petih letih v 
Ameriki, od tega je bil štiri leta v 
Bostonu in eno leto v Los Angelesu 
zaposlen kot studio producent v 
Private Island Audio, se ponovno 
predstavlja v Sloveniji. Prek svojih so-
cialnih kanalov in You Tuba začenja 
izdajati avdio in video izdelke, ki jih 
je ustvarjal med bivanjem v Los 
Angelesu. Njegovo nadaljnjo zgodbo 
lahko spremljate na socialnih kanalih 
pod Peter Vode oziroma peter.vode.

Ob občinskem prazniku bo 18. marca ob 18. uri v 
Kulturnem domu Dolsko organiziran Koncert mladih 
glasbenikov iz občine Dol pri Ljubljani. Vseh pet 
nastopajočih in voditeljico vam predstavljamo v 
nadaljevanju. Lepo vabljeni na koncert, vstop bo prost!

Povabilo na koncert mladih glasbenikov
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TrIO UTrIP
Sestavljajo ga Eva, Andraž in Mitja, ki 
so tudi v prostem času najboljši prija-
telji. Eva v triu igra bas kitaro in klavi-
ature ter poje, prihaja iz Krtine pri 
Domžalah. Stara je 25 let in zaključu-
je magisterij iz biotehnologije, zelo 
rada tudi kaj dobrega skuha in se za-
vrti v ritmih polke, valčka ali latino 
ritmih. Harmonikaš Andraž prihaja iz 
Dola, natančneje iz Osredk, šteje pa 
25 let. Zaključuje študij gradbeništva, 
medtem pa je že zaposlen v doma-
čem gradbenem podjetju. Njegova 
prva ljubezen je bila harmonika, am-
pak je prvo mesto nadomestila iz-
branka Ana, s katero pričakujeta na-
raščaj. Mitja je star 27 let in prihaja iz 
okolice Ljubljane, iz Hrušice. V triu 
poleg igranja kitare šarmira nežnejši 
del publike s svojim vokalom, zapo-
slen pa je v domači mizarski delavni-
ci. Skupaj so se našli po naključju, vsi 
so bili učenci Tomaža Pustotnika, po-
učeval jih je diatonično harmoniko. 
Kasneje so se srečali v 
Harmonikarskem orkestru Pustotnik 
in Tomaž jim je organiziral prvi na-
stop na Pogačarjevem trgu v Ljubljani 
decembra 2014. Udeležili so se tudi 
šova Glasbeni skavt na Golica TV in 
festivala Volkswagen Špila, na SAZAS-
ovem natečaju Spotvizija pa so preje-

li nagrado za skladbo Strah je votel. 
Radi se spominjajo tudi nastopa na 
Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so 
si decembra 2021 veliki oder delili z 
Ansamblom Saša Avsenika in Čuki.  V 
njihovem repertoarju se najde vse od 
narodno-zabavne glasbe, ex-yugo 
rock uspešnic, dalmatinskih pesmi, 
slovenskega pop-a in popevke. 
Decembra 2019 so izdali svojo prvo 
CD ploščo Naš utrip in jo predstavili 
na koncertu ob 5. obletnici delovanja 
v Kulturnem domu Dolsko. 

JaNkO rOCkS
So vokalno-inštrumentalna skupina 
iz Osnovne šole Janka Modra Dol pri 
Ljubljani. V tej postavi so skupaj že 4 
leta, vsako leto pa se jim pridruži kak 
nov član. Skupino sestavljajo: Marina 
Morozova, 8. D, vokal, klarinet, odlič-
na, za svoja leta kar nadpovprečno 
dobra inštrumentalistka; Ažbe Tičar, 
8. D, vokal, kitara, tudi izredno dober 
tekač na smučeh; Anže Hojnik, 8. C, 
kitara, najnovejši član, ki se jim je pri-
družil letos; Lina Ravnikar, 9. C, klavi-
ature, naštudira vse aranžmaje brez 
problemov; Ožbej Oberstar, 8. D, 
bobni, vzeli so ga v band s pogojem, 
da se vpiše na bobne in se je in po-
staja zares dober ter Ela Denac – 
Miklavčič, 8. D, bas kitara, punca z 
neverjetnim glasbenim občutkom, ki 
je akustično kitaro zamenjala za bas. 
Njihov mentor Slavc Žust pravi, da ki-
lometrino vsakemu ansamblu da le 
oder, torej, pravi nastopi. Že večkrat 
so nastopili na pomembnih prizori-
ščih, kot so občinski sejem, dvakrat 
na zaključku knjižnega sejma v 
Cankarjevem domu, na proslavi MK 
Turnšek, občinski prireditvi Dvigni 
rit – bodi fit!, na Mavričnih igrah in 
seveda na vseh šolskih proslavah. 

Tudi letos jim je 
pandemija pre-
križala načrte in 
tako od oktobra 
lanskega leta pa 
do marca letos 
niso imeli sku-
pnih vaj. Jih bo-
do pa sedaj ime-
li več in bodo 
nastopili, kjer se 
bo le dalo in ka-
mor jih bodo 
povabili.

vODITELJICa ZaLa žNIDarIč
Prihaja iz Dolskega, stara je 20 let in 
študira specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Nekateri jo poznate kot va-
diteljico vadbe v šoli v Dolskem, sicer 
pa si želi postati učiteljica dodatne 
strokovne pomoči ali svetovalna de-
lavka v osnovni šoli. Že od majhnega 
zelo rada nastopa na različne načine: 
s plesnimi točkami, recitacijami, gle-
dališkimi predstavami, igrala je tudi v 
senožeškem tamburaškem orkestru. 
Povezovanje prireditev se je začelo 
že v osnovni šoli, ko je povezovala 
božično-novoletni koncert. »Zdi se 
mi, da so ljudje kar sami začutili moje 
veselje do nastopanja in me začeli va-
biti, da povezujem prireditve. Koliko 
prireditev sem že povezovala, ne šte-
jem, mi pa največ pomenijo koncerti, 
ki sem jih povezovala v lanskem letu, 
in sicer koncerti na festivalu Slovo 
poletju v Litiji, kjer so med drugim 
nastopili Elda Viler, Ana Dežman, Eva 
Černe, in dobrodelni Pota koncert, 
na katerem so nastopili Gal Gjurin, 
Bepop, Gašper Rifelj in Lea Bartha 
Pesek. Slednji mi še posebej veliko 
pomeni, saj smo ves zbrani denar na-
menili za potrebe misijonarjem po 
svetu. Seveda pa vedno zelo rada po-
vezujem tudi koncerte, ki jih pripra-
vljajo naši tamburaši. Hobi, ki me tre-
nutno najbolj navdihuje, je prosto-
voljstvo v različnih oblikah. 
Sodelujem pri akcijah Mlade Karitas 
(YoungCaritas), trenutno pa se naj-
bolj posvečam animatorstvu na ora-
toriju in mladinskemu misijonskemu 
prostovoljstvu v okviru programa 
Pota. Letos sem v ekipi, ki se poleti, 
če bo vse po sreči, odpravlja na misi-
jon v Kenijo.« •Nina Keder
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Ob mednarodnem prazniku 
žensk, dnevu žena, je v 
Kulturnem domu Dolsko 
občina za svoje krajane in 

krajanke priredila prijeten dogodek, 
obarvan z zimzelenimi slovenskimi 
melodijami. Nastopila sta domačinka, 
pevka Saša Lešnjek, ki prihaja iz 
Senožeti, in njen soprog Alex Volasko 
v spremstvu Senožeškega tamburaške-
ga orkestra. Čutnega večera se je po 
dolgem času, po celih dveh letih, po-
novno lahko udeležilo večje število 
obiskovalcev, ki so napolnili dvorano. 
•Nina Keder

Koncert ob dnevu žena

Dan pred valentinovim smo v 
Kulturnem domu Dolsko lahko 
prisluhnili ljubezenskim nape-
vom Mikija Vlahoviča, člana 
zasedbe Victory. Romantični 
klasično-akustični koncert se je 
začel s pesmijo Zelena dežela, ki 
opisuje prav našo dolsko zeleno 
dolino. Na odru so se Mikiju 
pridružili še glasbeni kolegi, Go-
ran Bojčevski na pihalih, Boštjan 
Zupančič na klavirju in pevka 
Andreja Sonc.  •Nina Keder

Valentinov koncert Mikija Vlahoviča

Saša in Aleks Volasko

Senožeški tamburaški ork-
ester je pevskim vokalom nudil 

odlično kuliso in podporo.

Jovana Marinkovič Strapevska 
iz Osnovne šole Janka Modra je 

prebrala pesem Mamici.

Ob zaključku kon-
certa je župan 
Željko Savič iz-
branim pripadni-
cam nežnejšega 
spola podaril 
rdeče nageljne.

Na odru so se mu 
pridružili še trije 
glasbeni gostje.

Miki Vlahovič

Recitatorki Nika Turk in Eva Grilc sta pre-
brali nekaj misli o mamah, ki so jih zapisali 

učenci Osnovne šola Janka Modra.
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Voditeljica 
prireditve 
Zala Žni-
darič.
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Akademski slikar Laszlo Herman in župan Željko Savič sta 
prisluhnila kantavtorici Olgi Weissbacher.

Akademski slikar Laszlo Herman in župan Željko Savič sta 
prisluhnila kantavtorici Olgi Weissbacher.
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Modro rožico podarjam tebi, draga mamica, 
ti si mi življenje dala in lepo me vzgajala. 
Rdečo rožico podarjam tebi, očka moj, 

ti mi daješ vse nasvete za življenje pred menoj. 
Belo rožico podarjam tebi, bratec moj, 

skupaj bomo zdaj živeli in igrali se s teboj. 
Srečna naša je družina, 
angel naj nad njo bedi; 

šopek pisanih cvetov mizo našo zdaj krasi. 
 Marija Cerar

Rojstvo bratca

V počastitev kulturnega praznika so v Galeriji 19 v Dolskem odprli 
razstavo akademskega slikarja Laszla Hermana iz Gornjega 
Lakoša. Za kulturni program sta poskrbeli tudi Anja Čič z igranjem 
na klavir in kantavtorica Olga Weissbacher s šansoni.  
 • Nina Keder

Kulturni praznik v Galeriji 19

Anja Čič na klavirju
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Občina Dol je organizirala 
otroško pustovanje, ki sta ga 
povezovala Tjaša in Tomaž 
Pustotnik. S plesno-glasbe-

no animacijo sta navdušila otroke in 
jih pripravila do sproščenega poplesa-
vanja in sodelovanja v številnih igri-
cah. Otroke je obiskala tudi maskota 
Medved Miha iz oddaje Pod čarobnim 
dežnikom, ob zaključku pa so razglasi-
li še najlepše in najbolj izstopajoče 
maškare. Nagrado za zmagovalno ma-
sko zmaja je prejel štiri in polletni 
Gaber z Vidma. Njegova mamica 
Vesna Bat, ki je imela za izdelavo izvir-
nega kostuma največ zaslug, nam je 
zaupala: »Idejo je dal Gaber sam, tre-
nutno so mu namreč všeč dinozavri in 
zmaji. Za osnovo smo uporabili pra-
zno 5-litrsko plastenko destilirane vo-
de. Razrezali smo jo, z žicami pa nare-
dili roke in zobe, naredili luknje v pla-
stenko in potem čez vso to osnovo šli 
s časopisnim papirjem in lepilom. 
Papir smo močili v lepilo in oblikovali 
celo glavo. Oblikovali smo končno 
obliko, z Gabrom pa sva na koncu gla-
vo še skupaj pobarvala. Ostali kostum 

V Kulturnem domu Dolsko je 
po dveh letih zatišja ponovno 
zaživelo dogajanje, in to na 
najbolj primeren dan, na 
pustno soboto.

Otroško pustovanje

je bil iz blaga, ki smo ga sami doma 
sešili. Vsako leto se na novo lotimo 
izdelave zanimivih mask, saj imamo 
zelo radi pustovanje.« Nagrajenih je 
bilo še nekaj drugih maškar, ene za 
najbolj aktivno sodelovanje, druge za 

Duo Pustotnik, 
Tjaša in Tomaž, 
sta poskrbela, da 
so otroci uživali v 
glasbi in plesu.

Najmlajša 
maškara

Nagrajena 
maškara Fiona

Zmagovalna 
maškara zmaj

Nagrajena 
maškara leopard
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najboljši krofi v 
ljubljanski kotlini

Otroci iz vrtca v župnišču v Dolu, iz zelene igralnice, so na pustni torek obiskali 
svoje sosede na Občini v Dolu. V spremstvu vzgojiteljic so preoblečeni v pustne 
maske pred občinsko stavbo zapeli nekaj pesmic, na koncu pa so se posladkali s 
pustnimi krofi. • N. K.

Obisk maškar na Občini

Na natečaju v organizaciji 
spletnega portala Ljubljana-
info so v pustnem času izbirali 
naj krof in največ glasov je 
prejel krof izpod rok Ivanke 
Brodar iz Senožeti. Njeni 
slastni krofi, poimenovani 
Ivankini krofi, imajo tudi cer-
tifikat Srce Slovenije. Ivanka 
se je naziva naj krof zelo 
razveselila in pravi, da je skriv-
nost v skrbni pripravi in njeni 
veliki ljubezni do peke.  •N. K.

Maškarada v Kmetskem domu
Maškarada v Kmetskem domu v Beričevem je potekala ob glasbi DJ Ortoxa. 
Zbralo se je nekaj deset maškar iz občine. Organizacija je stekla zelo hitro, 
zato ni bilo pravega oglaševanja za dogodek, veseli pa nas, da smo ga sploh 
lahko izpeljali. Upamo, da bo naslednje leto boljše in s še več maškarami. 
Lepo vabljeni v prenovljeni Kmetski dom. To leto imamo v načrtu zagnati 
dramski krožek in uprizoriti prvo predstavo. Če si zainteresiran/a, piši 
na kudjurijfleisman@gmail.com ali pokliči na 040 217 202. • Klemen Runtas

Nagrajena 
maškara Miki 
Miška

Nagrajena 
maškara kuhar

Nagrajena 
maškara srnica

pogum in tretje za samostojno reciti-
ranje na odru. Ob koncu so se otroci 
in njihovi starši še posladkali z doma-
čimi krofi, ki so jih pripravile članice 
aktiva žena Plamen iz Dolskega.  
 •Nina Keder
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V Društvu misijonarja dr. Janeza 
Janeža smo uspeli po več 
“medkoronskih” poskusih v februarju 
končno organizirati gostujočo 
gledališko predstavo Gregorja 
Čušina. Z “Nepopolnimi rimami”, 
kot je naziv gledališke predstave, je 
zbrane popeljal skozi svetopisemske 
zgodbe Stare zaveze. V tem večeru ni 
manjkalo smeha pa tudi razmišljanj, ki 
so popotnica za vsakdanje življenje. 
Hvala vsem, ki ste našli čas za 
udeležbo. Dogodek je sofinancirala 
Občina Dol pri Ljubljani.  • Mija Bokal

Mešani pevski zbor Sveta Helena je v 
nedeljo, 27. februarja 2022, pripravil 
koncert, ki je marsikomu ogrel srce. 
Sam koncert je potekal pod taktirko 
Natalije Selšek ter je bil tudi priložnost 
za zahvalo dolgoletni požrtvovalni 
organistki Marički Zavrl in prejšnjemu 
zborovodji Marku Selšku. Predstavili 
smo se s srčno zapetimi klasičnimi 
in ritmično duhovnimi pesmimi. 
Program so z nekaj skladbami obogatili 
tudi gostujoči glasbeniki. Zbrane 
prostovoljne prispevke smo namenili 
Društvu Viljem Julijan, ki se trudi za 
otroke z redkimi boleznimi. Projekt 
sta podprla Društvo misijonarja dr. 
Janeza Janeža in Občina Dol pri 
Ljubljani. Hvala vsem, ki ste pripomogli 
k uspešni izvedbi dogodka, in vsem 
poslušalcem, ki ste nas razveselili s 
svojo udeležbo. • Miha Bokal

Večer z Gregorjem 
Čušinom

Koncert na pustno nedeljo
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Na dogodke ste lepo vabljeni vsi, še posebej pa 
starejše, upokojene in invalidne osebe, skratka 
vsi, ki radi ustvarjate, kuhate, pečete in se 
družite. Dobivali se bomo v dvorani v župnišču 

v Dolu. Vabljeni na naše delavnice, na katerih bomo 
skupaj pletli, risali mandale, šivali in pekli slastne pogače. 
Pripravljamo tudi serijo otroških delavnic, na katerih 
bodo lahko otroci kuhali, ustvarjali in se učili ročnih 
spretnosti. Prvič smo se dobili ob gregorčkih, ki smo jih 
ustvarjali iz lubja in drugih materialov. Spoznavali smo že 
zelišča in naredili zeliščne šopke, kadila in blazinice. V 
drugi polovici marca pa bomo bolj kulinarično usmerjeni.

- 19. marca 2022 ob 9.00 in ob 17.00 bomo odrasli 
spoznavali peko kruha (dve enaki delavnici). Ob 13.30 
bomo to naučili tudi vaše mlade nadobudneže, pripeljite 
jih k nam. 
-26. marca 2022 ob 9.00 se bo pekla potica, da vam ne bo 
zadišala le od daleč, pridite k nam. 
-2. aprila 2022 bo dišalo po piškotih, ki se stopijo v ustih. 
Ob 9.00 in 17.00 bo delavnica za odrasle in ob 13.30 za 
otroke.
-7. aprila bomo ob 17.00 izdelovali butarice.
-Potem pa še delavnica presenečenja. Namig – na blago se 
bo risalo in bo uporabno. Ja, mandale na vrečke bomo 
ustvarjali 1. aprila ob 17.00. Priskrbimo ves material, vi 

prinesete le dobro voljo. 
Število udeležencev je omejeno. Vse prijave na 
vrtzdravilnihrastlin@gmail.com (Sabina, KD Dol pri 
Ljubljani).
Dogodke sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–
2020 preko LAS Srce Slovenije.  •Sabina Grošelj

V Kulturnem društvu Dol pri Ljubljani, 
v naši sekciji Aktiv žena Marjetice 
pripravljamo v pomladno-poletnem 
času zanimiva brezplačna rokodelska in 
kulinarična druženja.

Vabljeni na brezplačne delavnice 

V jutranjem svitu 24. 2. 1944 se je na Oklu zadrževalo 
okrog 100 izmučenih partizanov Kamniško-zasavskega 
odreda. Presenetili so jih nemški okupatorji in domači 
sodelavci. Po bitki je v snegu obležalo 72 fantov in 
mož, tudi naši občani.
Pri spomeniku padlim borcem Kamniško-zasavskega 
odreda je KO ZB za vrednote NOB Dol-Dolsko na 
spominski slovesnosti ob prisotnosti župana Željka 
Saviča položila lovorjev venec. Slovesnosti so se 
udeležili člani KO ZB in pohodniki iz bližnje in daljne 
okolice.
Slavnostni govornik je bil dr. Martin Premk, zgodovinar 
ter kustos v Vojaškem muzeju slovenske vojske v Pivki. 
Med drugim je povedal, da se je druga svetovna vojna 
začela s širjenjem sovraštva, poniževanjem in žaljenjem 
drugih. Kot kaže se zgodovina ponavlja. • Milica Kos

Mineva 78 let od 
tragedije na Oklu
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Vsi, ki so dopolnili 60 let in radi 
pišejo, so vabljeni, da nam do 
1. septembra 2022 pošljejo 
kratko, resnično zgodbo, pove-

zano s spomini na kakršno koli obliko 
zabave v svojem kraju ali drugod po 
Sloveniji. Morda se spominjajo sami ali 
pa je pozornost vzbudila zanimiva pri-
poved, stare fotografije, zapiski. 
Zaželeno je, da k zgodbi priložijo tudi 
kakšno fotografijo, povezano z zgod-
bo, ni pa pogoj za sodelovanje. Pisci 
lahko sodelujejo le z eno zgodbo, ki 
naj bo napisana v slovenskem jeziku in 
naj ne presega 1.600 besed. Oddajo jo 
lahko tipkano ali v elektronski obliki 
na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, 
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, s pripi-
som »za natečaj Zgodbe mojega kra-
ja« ali po elektronski pošti na mojkraj@
mklj.si, ter hkrati posredujejo ime in 
priimek avtorja zgodbe, leto rojstva, 

stalni naslov, morebitni e-naslov in tele-
fonsko številko.
Prispevke bo v septembru 2022 oce-
njevala žirija in izbrala deset najboljših, 
ki bodo nagrajeni in objavljeni na sple-
tni strani Mestne knjižnice Ljubljana 
(www.mklj.si) in na portalu digitalizira-
ne kulturne dediščine slovenskih po-
krajin Kamra (www.kamra.si).
Prva tri najboljša dela bodo posebej 
nagrajena:
1. nagrada: bon za voden ogled Po 
poti Cankarjeve mladosti na Vrhniki
2. nagrada: letna karta za obisk 
Živalskega vrta Ljubljana

3. nagrada: dve vstopnici za obisk 
Arboretuma Volčji Potok
Preostalih sedem nagrajencev bo pre-
jelo darilni paket Odgovorne trgovine 
Natura. Pravila in pogoje sodelovanja 
najdete na spletni strani Mestne knji-
žnice Ljubljana www.mklj.si. Za doda-
tne informacije pokličite na 01 308 56 
21 ali pišite na e-naslov mojkraj@mklj.
si . Natečaj so podprli: Arboretum 
Volčji Potok, Odgovorna trgovina 
Natura, Zavod Ivana Cankarja za kultu-
ro, šport in turizem Vrhnika, Živalski 
vrt Ljubljana.

Mestna knjižnica Ljubljana 
v sodelovanju s knjižni-
cami Osrednjeslovenske 
regije pripravlja natečaj za 
najboljšo zgodbo z naslo-
vom Zgodbe mojega kraja: 
Kako smo se nekoč zabavali, 
ki bo potekal od 1. marca do 
1. septembra 2022.

Zgodbe mojega kraja: 
Kako smo se nekoč zabavali

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

Potujoča knjižnica

Podatki o fotografiji:
Vir: www.kamra.si; povezava: https://www.kamra.si/mm-ele-

menti/v-prvega/; leto: 1942; lokacija: Mrše, Brkini; fotografijo je 
na Albumu Slovenije objavila Kosovelova knjižnica Sežana.
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Se še spomniš sklonjenega orača?
Opira se na plug, ki zemljo obrača.

Takrat kmet ni samo konja in pluga na njivo vzel.
S sabo je vedno eno zanimivo orodje imel.

Z otko je zemljo s pluga odstranjeval.
Vedno, ko je z oranjem njive končal.

Tako okolice nikoli ni zasvinjal.
Kljub utrujenosti po oranju je krajnike njive uredil.

Nobene zemlje na poteh ni pustil. 
Pomagal si je z grabljami, motiko.

To do ostalih poudarilo je njegovo oliko.
Celo metlo je znal uporabiti.

Le zakaj na asfaltu bi moral zemljo pustiti …

Danes je na drugačne konje plug pripet.
Na te orač gre vedno sedet.

Z lahkoto tak plug zemljo obrača.
Ne utrudi preveč pridnega orača.
Po koncu oranja z njive zapelje.

Se proti domu odpelje.
Za sabo pa pušča debele sledi.

Zemlja od pluga, traktorskih koles pridno stran leti.
Do doma mogoče že vse bo stran padlo.

Da le na domačem dvorišču kaj zemlje ne bi odpadlo.
Doma vse to nekdo bo moral pomesti.

Nič pa ga ne skrbi, kaj je ostalo za njim na poti ali na cesti.

Pozablja, da tak odnos vedno njegov podpis pusti.
Tako temelji kot za njim so debele prstene in gnojne sledi.

 Erika Maver

evOLuciJa kmeTa, ki ZemLJO OBRaČa

Vsi čebelarji se dobro zavedamo, kako pomembno 
je ohranjanje našega okolja, saj vsaka negativna 
sprememba v njem vpliva tudi na čebele oziroma 
jih prav čebele in drugi opraševalci občutijo med 

prvimi. K projektu so že v začetku pristopili v Zavodu za 
gozdove Slovenije in ga tudi podprli. Tako so pripravili 
strokovna navodila, kako posaditi medovite sadike. 
Nastopil je tudi že čas delitve medovitih sadik, ki smo jih 
zagotovili s pomočjo donatorjev in sponzorjev projekta. 
Seznam le-teh je objavljen na spletni povezavi https://
www.czs.si/content/dansajenja_partners in se jim tudi na 
tem mestu zahvaljujemo, da so začutili, kako pomembno 
je ohranjanje našega okolja za prihodnje rodove. 
Sadike medovitih rastlin, ki smo jih zagotovili, so 
naslednje: maline, robide, gorski javor, divja češnja, 
navadna smreka, navadna jelka, pravi kostanj, divja 
hruška, jablana, velikolistna lipa, hermelika in sivka. Pri 
tem je treba omeniti, da je tudi Zavod za gozdove 
Slovenije zagotovil medovite sadike dreves, ki se bodo 
sadile na lokacijah po Sloveniji, ki jih je pripravil Zavod. 
Seznam lokacij je objavljen na https://www.czs.si/. V naš 
prostor se bodo tako posadila še dodatna medovita 
drevesa. K projektu so pristopile tudi številne občine, ki 
bodo ob rojstvu otrok podarile staršem medovita drevesa, 

hkrati pa bodo svoje 
parkovne površine 
pokosili, ko bodo rože 
na njih odcvetele. 
Prihaja čas, ki je 
primeren za sajenje 
medovitih rastlin kot 
tudi medovitih dreves. 
Vsak izmed nas ima 
možnost in priložnost, 
da se priključi projektu. 
Morda se priključite na 
eni izmed lokacij s 

Lani smo pod okriljem Čebelarske zveze Slove-
nije v novembru predstavili projekt »Dan sajenja 
medovitih rastlin« in letos bo prvič izveden v 
soboto 26. 3. 2022. 

Dan sajenja medovitih rastlin

strani Zavoda ali pa čebelarskim društvom in skupaj 
posadite medovite sadike, ki so jih zagotovili sponzorji 
in donatorji. Lahko pa tudi sami posadite medovite 
rastline na vrtu ali v cvetlična korita na balkonih. Čebele 
in ostali opraševalci bodo čez leto 
na cvetočih delih rastlin nabirali 
potrebno hrano (medičino in cvetni 
prah) za nemoten razvoj svojega 
zaroda. In naj bo naša dežela ne 
samo lepa, ampak tudi bogata s 
cvetočimi medovitimi rastlinami.  
•Tomaž Samec, vodja projekta pri ČZS

Več o 
projektu 
pa na

Pri akciji sajenja medovitih rastlin bo 26.3. sodelovalo tudi 
Čebelarsko društvo Dolsko, 2.4. pa poteka še sajenje medo-
vitih rastlin v okviru akcije Za vnuke živimo, drevesa sadimo 

na Rajhovi domačiji, več o tem na strani 2, lepo vabljeni!
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Po skupnem uvodu smo se 
tamburaši umaknili v učilni-
co. Sledile so tehnične vaje, 
nato pa smo se seznanili z 

notnim gradivom. Predavatelj g. 
Damir Zajc je aranžiral zahteven ven-
ček prekmurskih plesov. Po prvem 
branju smo postavili prstne rede in 
lege, kjer bo mogoče izvajanje tehnič-
no zahtevnih delov. Vadili smo po 
sklopih, vsak ples posebej, nato pa 
smo skušali vse skupaj povezati v 
venček. Kar lepo nam je šlo in ob 
koncu dneva smo že spremljali fol-
klorno skupino. Bilo je čudovito. 
Vzeli smo si čas za tehnične izboljša-
ve, predvsem pa smo izvajanje posta-
vili v prave lege. G. Damir Zajc nas je 
vodil od začetnega seznanjanja do 
končnega izdelka. 
Folklorni del seminarja je bil name-
njen plesalcem in plesalkam odraslih 

folklornih skupin. Zelo veseli smo, da 
so se nam pridružili tudi starejši člani 
otroške folklorne skupine Dolsko. 
Prvi del je vodil strokovni vodja g. 
Janez Florjanc - Fofo. Učil nas je prek-
murske plese s postavitvijo spleta. 
Etnolog in kulturni antropolog dr. 
Tomaž Simetinger je vodil naslednji 
praktični del z učenjem prekmurskih 
plesov na osnovi objavljenega in de-
loma še neobjavljenega gradiva. V 
popoldanskem delu je folkloristom 
predaval o šegah in navadah in o pra-
zničnem letu Slovencev. Veliko smo 
izvedeli o tem, kdaj in kako se je vča-
sih smelo plesati, o šegah in navadah 
po posameznih pokrajinah na sloven-
skem območju s poudarkom na 
Prekmurju. 
Pridno, zavzeto smo delali in ob za-
ključku zaplesali prekmurske plese 
pod budnim očesom našega Fofa in 
ob spremljavi tamburaškega orkestra. 
Za lep zaključek dneva je poskrbela 
Otroška folklorna skupina Dolsko; 
pod vodstvom Mojce Baloh in Mateje 
Dolinar so nam prvič predstavili splet 
za naslovom Gremo na Lisico.
Člani Tamburaškega orkestra 
Senožeti in Folklorne skupine Dolsko 
se lepo zahvaljujemo vsem trem men-
torjem za odlično opravljeno delo in 
g. Miru Dečmanu, ki je folkloriste v 
dopoldanskem delu spremljal na har-

moniki. Zahvaljujemo se tudi ge. 
Tatjani Avsec in ge. Nataši Klemenčič 
iz JSKD OI Ljubljana okolica ter 
Občini Dol Pri Ljubljani, ki so finanč-
no podprli projekt, ravnatelju osnov-
ne šole g. Gregorju Pečanu, ki nam je 
odstopil prostore v POŠ Dolsko, in 
ge. Majdi Peterka s članicami iz TD 
Dolsko – Aktiv žena Plamen, ki so 
nas razveselile s krofi. Želimo si še 
več takšnega sodelovanja, saj smo se 
naučili veliko novega.   
 •Darja Dukarič in Zlatka Tičar

Na pustno soboto smo 
v soorganizaciji JSKD 
OI Ljubljana okolica, 
Turističnega društva 
Dolsko in senožeškega 
tamburaškega orkestra 
izvedli seminar za 
tamburaše in folkloriste.

Seminar za tamburaše in folkloriste
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Svoje življenje je v celoti posve-
til medicini in raziskovanju. 
Deloval je na področju inter-
ne medicine in se posvečal žil-

nim boleznim. Uvršča se med pionirje 
pri uveljavitvi žilne medicine pri nas, 
zato je bil tudi soustanovitelj kliničnega 
oddelka za žilne bolezni. »Rodil sem se 
v Prekmurju, a po študiju medicine 
sem ostal tu, pravzaprav od leta 1990 
živim v Vinjah. V lokalni skupnosti do 
sedaj zaradi številnih obveznosti nisem 
bil zelo aktiven, razen ko se je gradilo 
naše naselje, sem bil v gradbenem od-
boru in iskal različne pomoči pri sofi-
nanciranju infrastrukture. Svoje življe-
nje sem posvetil medicini, a sem se 
hkrati ves čas čutil povezan z lokalno 
skupnostjo, ki pa bi ji zdaj rad nekaj 
povrnil.« Dr. Poredoš želi doprinesti 
nekaj tudi lokalni skupnosti in zato bo 
odslej s svojim znanjem in nasveti na 
voljo vsem, ki se bodo obrnili nanj. 
»Mnogokrat se je že zgodilo, da smo se 
s kom srečali na ulici ali v trgovini in so 
me spraševali za nasvete. To ni najbolj 
primeren način dajanja nasvetov. 
Mnogo lažje se je z ljudmi usesti in se 
pogovoriti v miru. To bomo zdaj lahko 
naredili v tej posvetovalnici. Vse bom 
delal v sodelovanju z lečečimi osebni-
mi zdravniki, ki me vedno lahko tudi 
kontaktirajo.« Posvetovalnica bo name-
njena pojasnjevanju  zdravstvenih težav 
posameznikom, ki še niso imeli mo-
žnosti biti obravnavani oziroma dia-
gnosticirani, pojasnjevanju izvidov pre-
iskav, svetovanju, samopomoči oziro-
ma premagovanju težav, ki jih je mo-

žno premostiti s spremembo življenj-
skega sloga. Vse to predvsem s podro-
čja srčno-žilnih bolezni, lahko pa tudi 
iz sorodnih področij, ki se nanašajo na 
notranje bolezni, se pravi povezane s 
srcem, pljuči ali žilami. Opozoriti pa že-
limo, da posvetovalnica ne bo name-
njena pisanju napotnic ali morebitne-
mu preskakovanju čakalnih vrst.
»Uradno sem upokojen, delam pa še 
naprej in imam dvakrat do trikrat te-
densko ambulanto na Kliniki za žilne 
bolezni na UKC Ljubljana, sodelujem 
pri raziskovalnem programu klinike, 
vodim Slovensko medicinsko akademi-
jo, sem član republiške komisije za me-
dicinsko etiko, sem gostujoči profesor 
na Layola University v Chicagu v ZDA, 
zadnji dve leti pa na drugi strani 
Atlantika delujem kot predavatelj in 
raziskovalec tudi v Houstonu Texas 
Heart Institute. Določene aktivnosti 
imam tudi v okviru Svetovnega združe-
nja za žilne bolezni, kjer sem podpred-

sedik. V zadnjem času se kot predse-
dnik veliko ukvarjam s Slovensko medi-
cinsko akademijo, kjer se ves čas odzi-
vamo na aktualna dogajanja. Le na te-
mo covida smo v zadnjih dveh letih or-
ganizirali štiri okrogle mize in tri tiskov-
ne konference. Nedavno smo organizi-
rali tudi okroglo mizo o evtaniziji in za-
konu o prostovoljni prekinitvi življenja. 
Še vedno uživam v tem, da delam, pi-
šem in raziskujem,« pove netipični 
upokojenec, ki pa ima zdaj vendarle 
čas za to, kar si je prej vedno le želel. 
»Ko zdaj zjutraj vstanem, se mi ne mudi 
v službo, lahko tudi v miru berem, pi-
šem in še vedno predavam na medna-
rodnih kongresih in tujih univerzah.« 
Dr. Poredoš je napisal preko 950 razi-
skovalnih in strokovnih člankov, od te-
ga 140 v uglednih tujih strokovnih revi-
jah, je ambasador Republike Slovenije 
v znanosti in od leta 2017 tudi član 
Evropske akademije znanosti in ume-
tnosti. •Nina Keder

Med ugledne in cenjene 
občane tudi v svetovnem 
merilu spada prof. dr. 
Pavel Poredoš. Po zavidljivi 
zdravstveni in raziskovalni 
karieri ga je čakal zasluženi 
pokoj, a je še vedno zelo 
aktiven. Ena njegovih 
aktivnosti se bo po novem 
odvijala tudi v naši občini – 
v Dolu bo imel brezplačno 
posvetovalnico.

Svoje znanje bo delil z vami

Brezplačna posvetovalnica prof. dr. Pavla Poredoša
Za posvet s prof. dr. Pavlom Poredošom 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. Prva dva možna termina sta 7. 4. in 21. 4. Vsi naslednji termini bodo 
objavljeni na spletni strani občine, facebooku in v Pletenicah.



32

kaJ DeLaJO naŠa DRuŠTva

Vsi udeleženci bodo prejeli čaj na vrhu Murovice 
ter okrepčilo in pijačo pri rojstni hiši Jurija Vege 
v Zagorici nad Dolskim, kjer bo tudi razglasitev 
rezultatov. Za najboljše tekače v treh moških in 

treh ženskih kategorijah bomo pripravili zaslužene 
nagrade.

Prijavnina znaša 5 eur in se lahko plača na dan prireditve 
od 8:00 naprej na prijavnem prostoru v KD Dolsko. 
Prireditev je tudi prva, ki spada v sklop akcije Juriš na 
štiri. Razpis prireditve in dodatne informacije najdete na 
spletni strani ŠD Partizan Dolsko: www.sddolsko.si.
 •ŠD Partizan Dolsko, Miha Bandalo

ŠD Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri Dolskem in TD Dolsko v 
soboto, 26. marca 2022, vabimo vse ljubitelje rekreacije, da se 
povzpnejo na hrib, ki bdi nad našo občino, na Murovico. Ne 
glede na to, ali se odločite za tek ali pohod, bomo poskrbeli, 
da se boste dobro razmigali in uživali na najbolj strmi poti do 
vrha. Start pohodnikov bo ob 9:15, tekačev pa ob 10:00 pred 
Kulturnim domom v Dolskem.

Prijatelj rekreacije, 
Športni društvi Partizan Dolsko in Zagorica pri Dolskem ter Turistično društvo Dolsko objavljajo razpis za: 

Tek na Murovico po letih:

20. gorski tek in pohod na Murovico

Prireditev bo prva izmed prireditev, ki spadajo v sklop akcije JURIŠ NA ŠTIRI. To je skupek štirih  prireditev: 
Tek in pohod na Murovico, Tek okoli Ajdovščine, Kolesarski vzpon k Baronu Juriju Vegi in Novoletni tek – vsak, 

ki bo sodeloval na vseh štirih prireditvah, bo ob zaključku akcije prejel spominsko nagrado.

20. gorski tek in pohod na Murovico, ki bo v soboto, 
26. marca 2022, s štartom pred kulturnim domom v 
Dolskem ob 9:15 za pohodnike in ob 10:00 za 
tekače. 

Kategorije: 3 moške in 3 ženske, do 40 let, 41–50 
in nad 51 let. 

Opis proge: Proga poteka po asfaltirani cesti iz 
Dolskega (262 m) proti pokopališču sv. Agata. Po 
slabem kilometru se pot odcepi levo skozi podhod 
pod Zasavsko cesto in nadaljuje čez travnik 
(označeno s stožci) do obgozdne poti, prečka potok 
in se nasproti pokopališča sv. Agata priključi na pot 
Jurija Vege. Tu se začne proga strmo vzpenjati do 
osamele hiše pri Gašperju. Po krajšem ravninskem 
delu prečka lokalno cesto Dolsko–Križevska vas in 
se po strmem asfaltiranem delu povzpne do vasi Vrh 
nad Dolskim. Od tam se nadaljuje po strmi markirani 
pešpoti proti vrhu Murovice. Zadnji del proge na 
grebenu Murovice je večinoma raven. Cilj je na vrhu 
Murovice (743 m). V gozdnem delu je proga 
označena z belimi puščicami. 

Oprema, razglasitev rezultatov in žreb nagrad: 
Organiziran bo prevoz opreme tekačev (en nahrbtnik) 
do vasi Vrh in prenos enega kosa oblačila na vrh 
Murovice. Po teku se tekmovalci spustijo nazaj po 
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Akcija je trajala od 15. 1. 2022 
od 10. ure do 15. 2. 2022 do 
18. ure. Žal smo imeli 
neljubo izkušnjo. Prvotni 

vpisni zvezek je nekdo odtujil in 
nam ga ni vrnil. V pripravljen zvezek 
od 23. 1. 22 se je vpisalo 231 
pohodnikov. Do tega datuma smo v 
žrebu upoštevali tudi vse tiste, ki so 

se vpisali v vpisno knjigo za vrhove, 
in vse tiste, ki so javili, da so že bili 
na vrhu. Skupaj je bilo 431 vzponov. 
Nekateri so se na vrh podali večkrat. 
Hoja in tek sta med pandemijo 
covid-19 prevzela vodilno vlogo pri 
ohranjanju telesne kondicije – in 
zdrave pameti. Zato vas vabimo, da 
se nam spet pridružite v soboto, 26. 
marca, ko bosta tek in pohod na 
Murovico v skupni organizaciji ŠD 
Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri 
Dolskem in TD Dolsko. Način 
izvedbe bo prilagojen takratnemu 
stanju glede covida v državi. Zelo 
smo veseli, ker je bil letos zelo dober 
odziv, zato smo se odločili, da 
izžrebamo pet nagrad. Suho sadje in 
med dobijo:
- Tevž Lunar - Petelinje 
- Jasna Kmetec – Klopce

- Romana Križnar – Dob
- Štefan Vuk – Kamnica. 
Pohodne palice dobi Leon Grenko z 
Vidma.
Podarili smo tudi nagrado družini 
Vidmar iz Dolskega, ki so se skupaj 
povzeli 26-krat, članom OFS Dolsko 
pa za vzpodbudo pri kondicijskih 
treningih. Med tistimi z največ 
vzponi, a nista bila izžrebana, sta ga. 
Zvonka Matečko in g. Peter Fekonja 
in prav tako dobita nagrado. Lepo se 
zahvaljujemo za donacijo suhega 
sadja Majdi in Ivu Sasso s kmetije Pr' 
Smolet v Vinjah. 
Prosimo nagrajence, ki še niste 
prevzeli nagrade, da do 20. 3. 22 
pokličejo na GSM 031 412 057 ali se 
javijo na mail: tddolsko@gmail.com. 
Vsem pohodnikom iskrene čestitke!  
 •Zlatka Tičar

Letos smo v okviru 
Turističnega društva 
Dolsko naš tradicionalni 
novoletni pohod že drugo 
leto zapored izvedli tako, 
da so se posamezniki sami 
ali v krogu družine povzpeli 
na Murovico. 

Pohod na Murovico

progi do vasi Vrh, kjer jih čaka oprema (cca 10' 
hoje) in kjer je možno tudi parkirati. Razglasitev 
in žreb bosta pri rojstni hiši Jurija Vege v 
Zagorici nad Dolskim ob 11:45 (5' od vasi Vrh). 

Prijavnina: Prijavnina znaša 5 EUR za tekače in 
pohodnike ter se plača ob prijavi pred Kulturnim 
domom v Dolskem od 8:30 do 9:15 za 
pohodnike in do 9:50 za tekače. Mlajši od 14 
let prijavnine ne plačajo. 
Nagrade: Vsak prijavljeni tekač in pohodnik dobi 
malico/topli obrok in pijačo pri razglasitvi. Na 
vrhu Murovice bo na voljo čaj. Prvi trije v 
kategorijah bodo prejeli simbolične nagrade. 
Med vse prijavljene bomo izžrebali nekaj 
praktičnih nagrad. Za pohodnike bomo pripravili 
vprašalnik in med tiste s pravilnimi odgovori 
izžrebali nekaj nagrad. 

V Zagorici nad Dolskim bo možen ogled muzeja 
Jurija Vege. 
Informacije:  
M: 070/611 392, Dušan Bartelj 
I: www.sddolsko.si, www.facebook.com/
sddolsko 
E: sddolsko@gmail.com 

Opozorilo: Udeležba na teku in pohodu je na 
lastno odgovornost. Vsak udeleženec s 
podpisom na prijavnici zagotavlja, da od 
organizatorja ne bo terjal nikakršne odškodnine 
v primeru nezgode. Za mlajše od 14 let s 
podpisom jamčijo starši. Uporaba pohodniških 
palic med tekom ni dovoljena.
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Nosilci zlatih medalj državnega prvenstva 2022 so postali:
Tia Jenežič in Inja Sešek - st. mladinke, team sprint
Tia Janežič - st. mladinke, 10 km klasično
Ula Kuhar - st. deklice, 5 km klasično
Val Drobež Hvala - ml. dečki, SkiCross
Ažbe Tičar - st. dečki, SkiCross
Ula Kuhar - st. deklice, SkiCros
Val Drobež Hvala, Matic Hudoklin, Jaša Judež – ml. dečki, štafeta 3 x 2 km

Medalje so osvojili še:
2. mesto Lučka Kremesec Avramovič - ml. deklice, 2,5 km klasično
2. mesto Jaša Judež - ml. dečki, SkiCross
2. mesto Ažbe Tičar, Krištof Jerman, Gal Novak - st. dečki, štafeta
2. mesto Tine Šporn, Mark Costantini, Tine Jenko - ml. mladinci, štafeta
2. mesto Tia Janežič - članice, 10 km klasično
3. mesto Tine Jenko - ml. mladinci, 7,5 km klasično
3. mesto Nika Ljubič - st. mladinke, 10 km klasično
3. mesto Jaša Judež - ml. dečki, 2,5 km klasično

Na tekmovanjih za državno 
prvenstvo v teku na smu-
čeh za leto 2022, ki je bilo 
v Gorjah in Planici, so teka-

či TSK JUB Dol pri Ljubljani nastopili 
zelo uspešno. Naslova državnega pr-
vaka za leto 2022 so se veselili kar v 
sedmih kategorijah, za nameček pa 
so osvojili še pet drugih mest in tri 
tretja. •Jože Klemenčič

Sedem novih državnih prvakov iz TSK JUB Dol

Ažbe Tičar, državni prvak

Val Drobež 
Hvala, 

državni 
prvak

Skupinska fotografija, 
Državno prvenstvo 
2022

Ula Kuhar, 
državna 

prvakinja
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22. in 23. januarja je potekala že 38. 
Skiry trophy tekma v italijanskem Val 
di Fiemmu. Dolina redno gosti tek-
me svetovnega pokala in tekme no-
voletne turneje v smučarskih tekih, 
gostili so tudi svetovno prvenstvo in 
tu bodo potekale naslednje olimpij-
ske igre.
Tekme smo se udeležili v malo manj-
ši zasedbi kot običajno, še vedno pa 
smo bili med najštevilčnejšimi slo-
venskimi klubi. Tekmovalo 10 doma-
čih tekmovalcev.
Tekme potekajo v klasičnem koraku 
s skupinskim štartom. V vsaki kate-
goriji je med 80 in 120 tekmovalcev 
iz različnih držav, saj gre za eno naj-
večjih mednarodnih tekmovanj za 
mlajše tekmovalce.  •Jože Klemenčič

Dolani uspešno nastopili na tekmovanju v Italiji

Na tekmi smo dosegli sledeče uvrstitve:
Mlajši mladinci
Tine Jenko 22. 
Tine Šporn 42.
Mark Costantini 60.

Starejši dečki
Anže Tičar 15.
Gal Novak 60.

Starejše deklice
Ula Kuhar 5.

Mlajši dečki
Val Hvala Drobež 20.
Jaša Judež 23.
Matic Hudoklin 54.

Mlajše deklice
Lučka Kremesec Avramovič 21.

Skupinska fotografija

Kot članica slovenske ekipe tekačev je Tia 
Janežič nastopila na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v nordijskem smučanju, ki je bilo 
od 21.– 27. 2. 2022 v Lygni na Norveškem. 
Tekmovalka TSK JUB Dol pri Ljubljani, ki 
bo še naslednji dve sezoni tekmovala v 
mladinski kategoriji, je nastopila na treh 
tekmah in dosegla naslednje uvrstitve:

Tia Janežič na 
svetovnem prvenstvu

14. mesto - štafeta 4 x 3,3 km
47. mesto - 5 km klasično
48. mesto - sprint prosto

Tia med tekmo
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Društvo upokojencev Dolsko
vabi vse člane na 

zbor občanov – občni zbor, ki bo v 
sredo, 30. 3. 2022, z začetkom ob 12. 

uri v gostišču Jamarski dom na gorjuši.

Društvo upokojencev Dolsko vabi vse upokojence in tudi 
simpatizerje ter predvsem novo priseljene upokojence, da 
se včlanijo v Društvo.
Poskrbeli bomo, da vam bo druženje z nami prijetno. Med nami 
boste spoznali starejše krajane, skupaj bomo popotovali po 
Sloveniji in tujini, se družili na zboru članov in letnem srečanju. 
Poskrbeli bomo, da bo tudi jesen življena lepa in da vam bo 
prinesla nekaj brezskrbnih in radosti polnih dni. 
Spoznali boste, da v tej dolski dolini – deželi Jurija Vege živimo 
prijazni in dobrosrčni ljudje. Prijazno vabljeni.
Prijave sprejemajo poverjenice, lahko pa se prijavite tudi na 
telefon 041 947 488 tajnici Društva Mariji Zajec ali predsednici 
Ivanki Vrtarič na 041 742 647. • Občinska uprava

Prijazno vabilo!

Člane vljudno vabimo, da se prijavite najkasneje do 24. 
marca 2022. Opravičeno odsotnost morate sporočiti 
najkasneje tri dni pred zborom članov. Prijave sprejemajo 
poverjenice. Zbor bo izveden skladno s sedaj veljavnimi 
ukrepi. 
Želimo, da bi preživeli prijetno popoldne, združeni v prijetnem 
ambientu, ob dobri hrani, pijači, glasbi in med sebi enakimi.
 •Upravni odbor Društva upokojencev Dolsko

Na pobudo Vesne Dolinar, predsednice 
nadzornega odbora združenja Sila, katere-
ga članice so tudi ukrajinske državljanka, 
in v povezavi z ukrajinskim veleposlani-

štvom so na osnovni šoli Janka Modra v Dolu orga-
nizirali zbiranje pomoči za ukrajinske otroke in mla-
dostnike. V preddverju matične šole so v začetku 
marca zbirali pomoč in v pičlih dveh dneh zbrali 
ogromno materialnih stvari. Zbirali so otroško/mla-
dinsko zimsko obutev, otroško/mladinsko termo pe-
rilo zaradi izredno nizkih temperatur, plenice, otro-
ško hrano, instant in konzervirano hrano ter zdravi-
la. Enaka pobuda je bila izvedena tudi na osnovni 
šoli v Trzinu in odziv je bil nad vsemi pričakovanji. 
Gospa Dolinar je ob zaključku akcije povedala: 
»Zahvaljujem se vsem darovalcem v imenu Sile in 
Veleposlaništva Ukrajine za vso zbrano pomoč, ki 
bo že v nekaj dneh krenila na pot proti Ukrajini.« 
 •Nina Keder

Pomoč ukrajinskim 
otrokom in mladostnikom

cenik kOmeRciaLnega 
OgLaŠevanJa

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

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

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

Ravnatelj Gregor Pečan 
in Vesna Dolinar, pred-

sednica nadzornega 
odbora združenja Sila, 

sta bila z dvodnevno 
akcijo zelo zadovoljna in 

sta že poskrbela, da je 
odšla v prave roke.
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Vikija – Viktorja 
Pavška
(1959–2022)

Zahvala vsem 
sorodnikom, 
prijateljem in 
znancem, predvsem 
pa družinam Tekalec, 
Potokar in Žižek 
za vso podporo ob 
boleči izgubi.

Vesna, Katja in 
Sabina

Poleg senenega mleka, 
jogurta, skute, polnozrnate 

moke, kruha in čebeljih 
pridelkov si obiskovalci pri 
nas lahko zastonj natočijo 

neomejene količine 
zdravilne izvirske vode, 

imamo nekaj pripravkov iz 
domače lekarne, svetujemo 

o naravnih rešitvah za 
zdravstvene težave. 

Janez in Mali Gostinčar, 
Kmetija Osoje, Laze pri 

Dolskem 17,  
tel. 031 547 785

Draga mami!
Se spomniš dni, 

ko smo skupaj delili toplino doma
in polni sanj zrli v svet?

Čeprav so ta leta minila,
je toplina v srcu ostala – 
tudi zaradi iskric veselja,

ki si jih vedno nosila v svojih očeh
in jih delila z nami.

Hvala, mami!
 Marjana Kralj

voščilo vsem ženam in materam 
ob praznikih 8. in 25. marca

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je ...
Na domžalskem pokopališču smo se 
18. 2. 2022 poslovili od moža, očeta, 

dedija, brata, strica in bratranca

ISKRENE ČESTITKE Z 
NAJBOLJšIMI ŽELJAMI VSEM 

ŽENAM IN MATERAM
OB PRAZNOVANJU V MARCU
izreKa KO zB za vreDnOte 

 nOB DOl DOlsKO.

EKOLOšKA KMETIJA ODPRTIH 
VRAT OSOJE NA LAZAH
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pOmemBne inFORmaciJe

Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si

(01) 530 32 40
Uradne ure:

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

petek: 8.00–12.00

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

Družinska medicina  
dr. Anja Černe

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

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

Hišni obiski in administracija ob 
ponedeljkih 16.00–18.00  

oz. po dogovoru. 
info@medicina-cerne.si

Ordinacija splošne medicine, 
Valerija Rus, dr. med.  

(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00

torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00

Telefon je odprt ves delovni čas,  
razen zadnjo uro. 

valerija.rus@siol.net 

Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra 

031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra 

031 652 196

Zobozdravstvena ambulanta  
Vesna Fužir Urbančič

(01) 56 39 715; 
ponedeljek, torek: 13.00–19.00

sreda–petek: 7.00–13.00
 

Zobozdravstvena ambulanta  
Špela Potočnik

(01) 56 38 023, 031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30

sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00

 
Pomoč na domu, Deos, d. o. o.

080 27 37 (8.00–15.00) 
Kontaktna oseba: Lidija Jaksetič

040 204 530

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08

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

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50

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

 

LAS Srce Slovenije
www.las-srceslovenije.si

(01) 89 62 713

Društvo upokojencev  
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

Občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič

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

aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250

Vzdrževanje  
lokalnih vodovodov  

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

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

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center Repče 

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

 
Javna razsvetljava

Napake na delovanju omrežja javne 
razsvetljave sporočite na: 

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

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

e-naslov obcina@dol.si.

Vzdrževanje cest 
Nepravilnosti javite občinski upravi  

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

Karitas
(01) 56 39 096

 
Rdeči križ 

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

vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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Črna kronika kriminaliteta

Videm DolBeričevoBrinje
Dolsko

za obdobje od 1. do 28. februarja 2022

• prometna nesreča, v kateri je bil udeleženec 
lažje poškodovan, udeleženi 2 vozili, materialna 
škoda okoli 5.000 evrov, izdan plačilni nalog

• poškodovanje tuje stvari 
(razbijanje stekla vhodnih vrat), 

materialna škoda okoli 300 evrov 
• prometna nesreča z materialno 

škodo okoli 1.000 evrov 

• tatvina motornega 
kolesa, materialna škoda 
okoli 5.000 evrov 

• Poškodovanje tuje stvari 
(razbijanje stekla na štirih avtobusnih 
postajališčih: Brinje, Beričevo in Dol ), 
materialna škoda okoli 2.000 evrov 

prometne nesreče Ostalo
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Ob Savi več kršitev Zakona o 
ohranjanju narave 

V zadnjem obdobju so nas občani obvestili o več kršitvah 
Zakona oohranjanju narave ob reki Savi. Predvsem gre za 
kršitve zaradivožnje z motornimi vozili v naravnem okolju, kar 
povzroča veliko škodo vnaravi in s hrupom vznemirja tako 
živali kot ljudi, ki tu iščejo miren kotiček za sprostitev in 
sprehod. Policisti bodo zato pogosteje nadzirali ta območja in 
ukrepali v skladu z zakonodajo. 

Vožnja v naravnem okolju je urejena v Zakonu o ohranjanju 
narave (Uradnilist RS št. 56/1999 s spremembami in 
dopolnitvami; v nadaljevanju ZON), v katerem je bila leta 2014 
podrobneje urejena tudi prepoved vožnje in obenemdovoljene 
dejavnosti z uporabo motornih vozil v naravnem okolju. V 28. 
bčlenu ZON je predpisano, da je v naravnem okolju 
prepovedano voziti,ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z 
vozili na motorni ali druglasten pogon vozila. Vozila na motorni 
ali drug lasten pogon soopredeljena kot vsa motorna vozila, 
kolesa s pomožnim motorjem in drugaprevozna sredstva, ki 
omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjolastnega 
motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila 
(vnadaljevanju: vozila na motorni pogon).
 
Pod naravno okolje spada živa in neživa narava nekega 
območja, ki ga niustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in 

uporablja. To so vsaobmočja zunaj naselij, javnih in 
nekategoriziranih cest, ki se uporabljajoza javni cestni promet, 
ter drugih prometnih površin, ki so namenjene zavožnjo, 
ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste 
invarnost cestnega prometa, gozdnih cest ipd. Kljub temu pa 
je dovoljenaustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v 
pasu petih metrov izvenvozišča, če je ustavljanje ali parkiranje 
v skladu s predpisi, ki urejajocestni promet, in če temu ne 
nasprotuje lastnik zemljišča, ter na območju,ki je namenjeno 
za začasno parkiranje za namene javnih shodov in 
javnihprireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja 
javna zbiranja, pričemer to območje šteje za prireditveni 
prostor. 
Globa zaradi nespoštovanja omenjenih zapovedi je 
predpisana v 161. čl. ZON,ki predpisuje globo v višini 40 
EUR za posameznika, nadzor nad izvajanjemzakona pa 
opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje 
narave,tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji ter 
policisti.

Zakon v 153. a čl. ZON predvideva tudi zaseg motornega 
vozila, če je bil kotvoznik vozila na motorni pogon v naravnem 
okolju v zadnjih dveh letihnajmanj trikrat pravnomočno 
kaznovan za zgoraj opisani prekršek vožnje vnaravnem okolju.



Postani
poštar

Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.

TRADICIONALNA SPOMLADANSKA 
ČISTILNA AKCIJA V OBČINI DOL PRI 
LJUBLJANI BO POTEKALA V SOBOTO, 
19. MARCA 2022, Z ZAČETKOM OB 8. URI.

Ves potrebni material (vreče, rokavice) bo 
možno prevzeti na 
enem izmed zbirnih mest, in sicer na 
naslednjih lokacijah:
1. Gasilski dom Beričevo-Brinje, Beričevo 12, 
koordinator Gorazd Škraba
2. Gasilski dom Dol pri Ljubljani, Videm 48, 
koordinator Marko Lunar
3. Gasilski dom Dolsko, koordinator Boštjan 
Zupančič
4. Gasilski dom Laze, Laze 29 b, koordinator 
Lojze Žnidaršič
5. Gasilski dom Vinje, Vinje 26 b, koordinator 
Ivo Sasso
6. Gasilski dom Klopce, Klopce 40, 
koordinator Marijan Prašnikar
7. Gasilski dom Senožeti, Senožeti 25, 
Koordinator Gregor Pirc

Vljudno vabljeni vsi, ki si boste vzeli čas in 
pripomogli k čistejši in lepši okolici. 
 • Željko Savič, župan

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI 
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