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Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

JaNuar 2023
Številka 1/2023

Pletenice so informativno glasilo 
Občine Dol pri Ljubljani. Izhaja 

enkrat mesečno in ga brezplačno 
prejme vsako gospodinjstvo v 

občini. 

Naslednja številka izide 15. februarja 
2023. Prispevke za objavo pošljite 
na elektronski naslov pletenice@

dol.si. Zadnji rok za oddajo 
prispevkov je 1. februar 2023.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

(01) 530 32 40
obcina@dol.si

www.dol.si

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Saša Erjavec Kobe

uredniški odbor
Katja Kralj

Aleksandra Resman
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico do 
redakcijskega urejanja in krajšanja 

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

Pisma bralcev, ki so dolga nad 1500 
znakov (s presledki vred) zaradi 

omejenega prostora ne bodo 
objavljena. Navodila za oddajo 
prispevkov in pisem bralcev ter 

cenik oglasnega prostora najdete na 
spletni strani www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

25. 1.

27. 1.

10. 2.

3. 2.

11. 2.
15. 2.

18. 2.

18. 2.

10. 3.
25. 3. 

2. 2. 

17.00

20.00

20.00

19.30

19.00

17.00

10.00

21.00

20.00

19.00

Koledar dogodkov
Pravilna rez sadnih rastlin za zdrav in obilen 
pridelek
Brezplačno predavanje, kulturni dom Dolsko
več nas strani 7.

Komedija Jurija Zrneca: Avdicija
kulturni dom Dolsko
Cena vstopnice: 15 eUR
vstopnice lahko kupite na sedežu občine ob 
ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00, 
ob sredah ob 8.00 do 17.00 in ob petkih od 
8.00 do 12.00. 

Vaze
Odprtje razstave oblikovalka keramike 
anamarije Cvelbar 
ebergovi paviljoni, Dol
Razstava bo odprta do 19. februarja 2023, vse 
sobote in nedelje med 15. in 17. uro, tudi na 
praznik, 8. februarja 2023. Ogledi zunaj termina 
možni po dogovoru na številki 041-539-265.

Praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku
kulturni dom Dolsko
gost bo slovenski pesnik in gledališki igralec 
Tone kuntner.

Dora Tomori
kmetski dom, Beričevo

Valentinov koncert Ansambla Nepozabni z gosti
kmetski dom, Beričevo

Za vsako bolezen rož’ca raste
Brezplačno predavanje, kulturni dom Dolsko
več na strani 7.

Praktični prikaz vzgojne, vzdrževalne in 
pomlajevalne rezi sadnih rastlin
Brezplačna delavnica
več na strani 7.
predvidoma na Rajhovi domačiji

Pustna sobota in Unforgiven4
Metallica cover band
kmetski dom, Beričevo

Elvis ‘sitdown’ koncert
kmetski dom, Beričevo

Jazz kmet
Jazz koncert, 
kmetski dom, Beričevo

18.00
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Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani objavlja 
razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca 
za šolsko leto 2023/24 za vpis s 1. 9. 2023.
Izpolnjeno vlogo Vloga za vpis otroka v vrtec, ki jo 
dobite na upravi vrtca ali na spletni strani Občine Dol 
pri Ljubljani in vrtca http://www.vrtec-osjmdol.si/
obrazci/vloga-za-vpis/ oddajte osebno v tajništvu, 
po pošti ali pošljite na vrtec.dol@guest.arnes.si, 
najpozneje do 31. marca 2023.
Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo 
o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok 
v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
(uradno prečiščeno besedilo–UPB1), Uradni list RS, 
št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022, v občini Dol pri 
Ljubljani.
Starši bodo o sprejemu otroka obveščeni najpozneje 
do 31. maja 2023.
Pomembno: Vse vloge, ki ste jih starši že 
oddali med letom za sprejem s 1. 9. 2023, 
bodo enakopravno obravnavane in jih ni treba 
ponovno vlagati. • Gregor Pečan, ravnatelj

RAZPIS ZA VPIS 
PREDŠOLSKIH OTROK V 

VRTEC PRI OŠ JANKA MODRA, 
DOL PRI LJUBLJANI



3

iz žUpanOve pisaRne

Na občini smo tako v novem letu resno 
zavihali rokave. Takoj po praznikih je žu-
pan sklical sejo občinskega sveta, kjer so 
novoizvoljeni svetniki obravnavali kar 

nekaj pomembnih dokumentov. Med njimi bi že-
lel še posebej poudariti predlog proračuna za leto 
2023, ki predstavlja enega najpomembnejših do-
kumentov občine. V njem so opredeljeni ključni 
projekti in investicije v tekočem koledarskem letu, 
ki vam jih bom predstavil v nadaljevanju. 
V okviru točke proračuna so svetniki potrdili pre-
dlog nadaljevanja gradnje kanalizacije na Vidmu 
in v Dolu, kjer je lani zaradi težav s kanalizacijski-
mi cevmi prišlo do nepričakovane zamude. 
Zavedamo se, da je nejevolja občanov upraviče-
no velika, zato se trudimo, da bi zaplet rešili v 
najkrajšem možnem času. Tehtamo tudi možnost 
odpovedi pogodbe z izbranim izvajalcem. 
Izgradnja pločnika ter meteorne kanalizacije v 
Dolskem poteka nemoteno, brez večjih težav, na-
daljevanje gradbenih del omogoča tudi mila zi-
ma, dokončanje je predvideno spomladi. Eden 
večjih novih projektov je načrtovana razširitev vo-
dovodnega omrežja v Podgori. Občina bo za in-
vesticijo poskušala pridobiti do 50 % evropskih 
sredstev, ki so na voljo za investicije v vodovodne 
sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebival-
cev v okviru sredstev Načrta za okrevanje in od-
pornost. Cenovno ne tako obsežen, vendar nič 
manj pomemben projekt predstavlja rekonstruk-
cija vodovodnega omrežja v Vinjah (1. faza). 
Občina bo poleg lastnih sredstev zagotovila polo-
vično udeležbo javnega podjetja Vokasnage. V 
Beričevem načrtujemo izgradnjo pločnika, kate-
rega izvedba je bila sicer predvidena že konec 
preteklega leta, vendar so bila gradbena dela za-
radi prihajajoče zime prestavljena na spomladan-
ski del leta. Gre za odsek nasproti pokopališča 
Beričevo v dolžini 200 metrov. Sočasno z izgra-
dnjo pločnika bo potekala tudi rekonstrukcija vo-
dovoda in celotnega cestišča. V izvedbi je tudi iz-
delava projektne dokumentacije za izgradnjo 
pločnika in zavijalnega pasu pred železniškim 
prehodom v Lazah. Tudi ta investicija je bila načr-
tovana v lanskem proračunu, vendar zaradi zaple-
tov s projektno dokumentacijo tega na koncu ni-
smo realizirali. V Zaborštu je predvidena obnova 
ceste od koloparka proti križišču s cesto proti 
Korantu. Cesta je v tem delu zelo ozka in dotraja-
na, zato jo bomo preplastili in v delih, kjer bo to 
mogoče, tudi razširili. Gradnja pločnika v 
Senožetih med trgovino Mercator in osnovno šo-
lo je bil načrtovana že v preteklem proračunu, 

vendar se nam z la-
stnikom zemljišča 
ni uspelo dogovori-
ti za odkup, ki bi 
dal zeleno luč za za-
četke investicije. 
Prizadevali si bo-
mo, da nam bo z 
vpletenimi deležni-
ki uspelo najti sku-
pni jezik. Za sanaci-
jo zemeljskega usa-
da na Vrhu pri 
Dolskem je občina zagotovila polovico denarja, 
drugo polovico pa mora pristaviti še država. 
Pogodba z izvajalcem tako še ni podpisana, saj 
na potrditev državnih sredstev sofinanciranja še 
čakamo. V jedru Dola, od trgovine Mercator do 
JUB-a, je predvidena izdelava občinskega po-
drobnega prostorskega načrta (OPPN), v okviru 
katerega bo določena urbanistično arhitekturna 
zasnova tega prostora. Postopek bo transparen-
ten, sodelovanje javnosti je predvideno. Posebna 
pozornost je namenjena prostorski stiski v vrtcih 
in šolah, ki ne pojenjuje, ampak se zaradi aktiv-
nega priseljevanja mladih še dodatno zaostruje. V 
okviru tega spoznanja so svetniki potrdili predvi-
deno izdelavo projektne dokumentacije za širitev 
treh oddelkov vrtca in treh oddelkov šole v 
Dolskem. Lokacija na Vidmu je namreč zaradi 
poplavnega območja podvržena poplavnim štu-
dijam in že tako veliki prometni obremenitvi, za-
to je odločitev po širitvi oddelkov v Dolskem lo-
gična. Za to investicijo bomo v naslednjih letih 
poskušali pridobiti tudi državna sredstva. 
Trenutno je v pripravi dokumentacija za objavo 
javnega razpisa za izgradnjo doma za starejše ob-
čane na lokaciji v Kamnici, za katero so bila sred-
stva rezervirana že v lanskem proračunu. Občina 
bo v izgradnjo vložila svoje zemljišče ter v zame-
no v bodočem objektu v last pridobila nekatere 
prostore, ki bodo namenjeni medgeneracijskemu 
centru in dnevnemu varstvu starejših občanov. 
Za konec ne smemo pozabiti, da je v tem tednu 
svoja vrata na novi lokaciji v Dolu (bivša občin-
ska stavba) odprla zdravstvena ordinacija dr. Anje 
Černe. Vzporedno poteka tudi že dolgo pričako-
vana selitev občine na Rajhovo domačijo. S tem 
se začenja tudi adaptacija prostorov za knjižnico, 
ki bo predvidoma končana v dveh mesecih. 
Upajmo, da bodo zastavljeni načrti realizirani v 
največji meri. Želim vam sreče in zdravja v no-
vem letu! •mag. Rok Prevc, direktor občinske uprave

novo leto je prineslo nove izzive, nekateri so bili preneseni 
iz preteklega leta, drugi pa na uresničitev še čakajo. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
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nOviCe iz OBčinske sTavBe

V januarju bo zdravnica, dr. Anja Černe, preselila dejavnost 
zdravstvene službe na primarni ravni iz vrtca pri OŠ Janka 
Modra na novo lokacijo, in sicer Dol 1. Prenovljeni pros-
tori so opremljenih skladno z vsemi zahtevanimi standardi 
in priporočili zdravniške stroke. Za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti je občina od upravne enote pridobila uporabno 
dovoljenje. Prenovljeni prostori bodo pacientom omogočali 
lažjo in kakovostnejšo storitev. • Občinska uprava

Krajevni urad Dol pri Ljubljani bo na novi lokaciji, Dol 
18, odprl svoja vrata v četrtek, 2. 2. 2023. Uradne 
ure bodo od februarja naprej potekale vsak četrtek 
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00. Pros-
imo vas, da se za storitve  predhodno naročite na 
telefonsko številko 01/8281694 ali preko spletne 
aplikacije UeNaročanje, https://uen.ortus-inc.si 
(za potrditveno sporočilo termina preverite vsiljeno 
pošto). Predlagamo vam, da ob telefonski ali elek-
tronski prijavi na prosti termin opozorite, da boste 
upravno storitev opravili na lokaciji Krajevnega urada 
Dol pri Ljubljani.

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 prebival-
stva 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 digital-
nega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA.
Občinska uprava • Občinska uprava

Župan občine Dol pri Ljubljani je 28. 12. 2022 
sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu MP 11/1-Dolsko. Predmet 
sprememb in dopolnitev odloka o OPPN je 
sprememba pogojev za komunalno in energetsko 
urejanje, parcelacijo zemljišč in umeščanje 
začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje 
odpadkov. Predlagane dopolnitve Odloka 
funkcionalno in vsebinsko ne posegajo v 
razvoj območja ter bistva vsebine veljavnega 
prostorskega akta MP 11/1-Dolsko. Namen 
spremembe vsebine prostorskega akta sta zgolj 
racionalizacija in pohitritev postopka razvoja 
obravnavanega območja. Sklep je v celoti objavljen 
na spletni strani občine in v PIS (Prostorskem 
informacijskem sistemu). • Občinska uprava

Selitev zdravstvene 
ordinacije dr. Anje Černe

Odprtje krajevnega urada 
na novi lokaciji

Obvestilo
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selitev občine na 
Rajhovo domačijo
V teh dneh poteka selitev občine na 
Rajhovo domačijo. Najprej je bila selitev 
načrtovana v prvi polovici preteklega leta, 
vendar so se postopki izbire izvajalca 
zaradi znanih vzrokov zelo zavlekli. Post-
opek prenove objekta je tako zaključen, 
spomladi pa se bo dokončno izvedla še 
zunanja ureditev. Zaradi selitve bo delo 
občinske uprave nekoliko prilagojeno, 
vendar upamo, da to ne bo bistveno 
vplivalo na zadovoljstvo uporabnikov.  
 •Občinska uprava

Javni zavod OŠ Janka Modra je decembra občini predlagal 
povišanje ekonomske cene programov predšolske vzgoje, 
saj ta zaradi preteklih podražitev (cena je bila nazadnje 
spremenjena maja 2019) ni več ekonomsko vzdržna. Razliko 
do polne cene mora tako pokriti občina iz integralnega 
proračuna, kar pa posledično vpliva na znižano dinamiko 
izvajanja preostalih razvojnih projektov. Predlog nove 
ekonomske cene je za prvo starostno obdobje znašal 
627,84 EUR (dvig za 33,53 %), za drugo starostno obdobje 

470,69 EUR (dvig za 27,38 %) ter za kombinirani oddelek 
536,66 EUR (dvig za 40,90 %). Občinski svet občine je 
tako visokemu enkratnemu dvigu cen nasprotoval, zato 
je na zadnji seji sprejel kompromisno ceno vrtca, ki bo za 
posamezno starostno obdobje začela veljati 1. 2. 2023. 
Starši od te cene plačajo delež (od 0 do 77 %), odvisno 
od tega, v kateri dohodkovni razred so uvrščeni, razliko pa 
pokriva občina. • Občinska uprava

Nove cene programov predšolske vzgoje

Oddelek Trenutna cena [v EUR] Predlog ekonomske v cene [v EUR] Sprejeta nova cena [v EUR]

I. starostno obdobje 470,19 627,84 570

II. starostno obdobje 369,52 470,69 435

Kombinirani oddelek 380,89 536,66 475

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

Potujoča knjižnica

Župan Željko Savič 
je že preseljen na 

novo lokacijo.
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Izpis sklepov 2. redne seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 4. 1. 2023
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni 
red 2. redne seje. Sklep je bil sprejet.
AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 
konstitutivne seje Občinskega sveta 
Občine Dol pri Ljubljani z dne 7. 12. 2022. 
Sklep je bil sprejet.
AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani se seznani z osnutkom Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Dol pri Ljubljani in Elaboratom sprememb 
odloka o kategorizaciji občinskih cest. 
Sklep je bil sprejet.
AD 3.1 SKLEP (amandma): Občinski svet 
Občine Dol pri Ljubljani sprejme amandma 
št. 2 k amandmaju št. 1 k Sklepu o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v Občini Dol pri Ljubljani, s katerim se 1. 
člen Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v Občini Dol pri Ljubljani 
spremeni tako, da se glasi: »Cene 
programov predšolske vzgoje v Občini Dol 
pri Ljubljani znašajo mesečno na otroka:
•Dnevni program prvega starostnega 
obdobja 570,00 EUR
•Dnevni program drugega starostnega 
obdobja  435,00 EUR
•Kombinirani oddelek 475,00 EUR«
Sklep je bil sprejet.
AD 3.2 SKLEP (Sklep): Občinski svet 
Občine Dol pri Ljubljani sprejme Sklep 
o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Dol pri Ljubljani. Sklep je 
bil sprejet.

AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani sprejme Odlok o organizaciji 
režijskega obrata v Občini Dol pri Ljubljani. 
Sklep je bil sprejet.
AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani sprejme sklep o potrditvi Načrta 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2023. Sklep je bil 
sprejet.
AD 6 SKLEP:
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
je opravil razpravo o predlogu Odloka o 
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 
2023 v predloženi vsebini (s prilogami) v 
prvem branju. 
2. Predlog Odloka o proračunu Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2023 je ustrezen za 
javno razpravo. Sklep je bil sprejet.
AD 7 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani sprejme Spremembe in dopolnitve 
Statuta Občine Dol pri Ljubljani v prvi 
obravnavi. Sklep je bil sprejet.
AD 8 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani sprejme Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani v prvi obravnavi. Sklep je bil 
sprejet.
AD 9.1 SKLEP (amandma): Občinski 
svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
amandma k amandmaju št. 1 k Odloku 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi vaških odborov Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi 
njihovih območij, s katerim se 2. člen 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi vaških odborov 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
in določitvi njihovih območij spremeni tako, 
da se glasi:

2. člen
v 3. členu se spremeni peti odstavek, ki se 
zdaj glasi:
»Članom vaškega odbora pripadajo tri 
sejnine na leto.« Sklep je bil sprejet.
AD 9.2 SKLEP (amandma): Občinski 
svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 

amandma št. 2 k Odloku o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških 
odborov Občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani in določitvi njihovih območij, 
s katerim se spremeni prvi stavek prvega 
odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi 
vaških odborov Občinskega sveta Občine 
Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij 
(Uradni list RS, št. 56/00, 55/07, 46/08 
in 4/15) tako, da se glasi: »Ustanovi se 
sedem vaških odborov, ki zagotavljajo 
zastopanost vseh naselij.« Sklep je bil 
sprejet.

AD 9.3 SKLEP (Odlok): Občinski svet 
Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi vaških odborov Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi 
njihovih območij v skrajšanem postopku. 
Sklep je bil sprejet.
AD 10 SKLEP:
1. Iz javnega dobrega se izloči 
nepremičnini z ID znakoma 1765 855/2 in 
1765 855/3.
2. Nepremičnini iz prve točke prenehata 
imeti značaj javnega dobrega in postaneta 
last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Sklep je bil sprejet.
AD 11 SKLEP:
1. Iz javnega dobrega se izloči 
nepremičnina z ID znakom 1765 860/6. 
2. Nepremičnina iz prve točke preneha 
imeti značaj javnega dobrega in postane 
last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Sklep je bil sprejet.  
 Željko Savič

Dvig cen vrtca je bil deležen 
dolge razprave, podrobnej-
še pojasnilo pa si lahko pre-
berete na strani 5. Ravnatelj 

Gregor Pečan je pojasnil, da so k zvi-
šanju pripomogli povišanje stroškov 
plač, dvig minimalnih plač, hrane in 
energentov, poleg tega pa je vrtec 
razpršen na šest dislociranih enot, 

kar še dodatno zvišuje stroške. Prav 
tako so se svetniki podrobneje posve-
tili prvemu branju proračuna Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2023. Nekaj 
največjih načrtovanih projektov je di-
rektor občinske uprave 
Rok Prevc izpostavil v 
svojem uvodniku na 
strani 3. Ponovno bo-
do uvedeni tudi odbo-
ri, ukinjeni v letu 2015, 
in sicer odbor za go-
spodarstvo, okolje in 
prostor, odbora za 
družbene dejavnosti in 
statutarno pravne ko-
misije, občina pa ima 

Novi občinski svet se je že 
takoj po vstopu v novo leto 
spoprijel z eno težjih nalog, 
s povišanjem cen vrtca in 
proračunom za leto 2023. 

2. redna seja občinskega sveta

Fo
to

: 
N

in
a 

K
ed

er

po novem tudi dva vaška odbora več. 
Naselji Dol in Videm imata zdaj svoj 
vaški odbor, prav tako tudi naselja 
Klopce, Križevska vas, Vrh pri 
Dolskem in Zagorica pri Dolskem. V 
preteklosti je bilo članstvo v vaškem 
odboru častno, zdaj članom pripada-
jo tri sejnine letno. •Nina Keder
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V  preteklem letu smo se že nau-
čili, kako si pridelamo zdravo 
in okusno sadje na domačem 
vrtu, na kaj vse moramo biti 

pozorni pri zasnovi, zasaditvi ter po-
znejšemu vzdrževanju sadnega drevja 
in jagodičevja v obhišnem vrtu in na 
travniškem sadovnjaku. V Dolskem je 
potekal sadjarski sejem, kjer so se 
predstavili lokalni in okoliški ponu-
dniki prehranskih pridelkov in obrtni-
ških izdelkov, udeleženci pa so lahko 
poskusili tudi široko paleto različnih 
sort jabolk.
Zeliščarske delavnice so bile lani name-
njene najmlajšim. Prek interaktivne de-
lavnice so spoznali zelišča, ki pomaga-
jo pri raznih tegobah, in jih poskusili v 
obliki napitkov, čajev in okusnih nama-
zov. Decembra pa so se prelevili v 
Miklavževe pomočnike in se preizkusi-
li v peki zdravih zeliščnih piškotov. 
V letu 2023 aktivnosti nadaljujemo. 
Cikel izobraževalnih aktivnosti bomo 
izvajali vse do maja, ko bomo projekt 
zaključili z zeliščarskim sejmom. Vse 
aktivnosti so za občane brezplačne. V 
nadaljevanju vam na kratko predsta-
vljamo vsebine, ki prihajajo v januarju 
in februarju:

Predavanje: PraVILNa rEZ 
SaDNIH raSTLIN Za ZDraV IN 
OBILEN PrIDELEK
Sreda, 25. 1. 2023, ob 17. uri, Kulturni 
dom Dolsko
Rez poleg pravilnega gnojenja predsta-

vlja najpomembnejši ukrep za zdravje 
rastlin in njihovih sadežev. Na predava-
nju bo s pomočjo nazornega slikovnega 
gradiva prikazana vzgojna, vzdrževalna 
in pomlajevalna rez široke palete sadnih 
rastlin in jagodičevja. Predstavljeno bo, 
kako lahko tudi drevesa, ki so bila mno-
ga leta napačno negovana, spet spravi-
mo v rodnost in ponovno ravnovesje 
ter kako tega tudi dolgoročno ohrani-
mo. Predavanje predstavlja teoretični 
uvod za delavnico praktičnega prikaza 
rezi, kjer boste ukrepe lahko spoznali 
tudi v praksi. Predavatelj: dr. Jan Bizjak, 
uni. dipl. inž. agr. (Prijava na eva.vovk@
dol.si ali 01 530 32 51)

Predavanje: Za VSaKO BOLEZEN 
rOŽ'Ca raSTE
Sreda, 15. 2. 2023, ob 17. uri, Kulturni 
dom Dolsko
Včasih so ljudje zdravilne rastline bolje 
poznali in jih uporabljali v več name-
nov. Danes si z njimi krepimo in ohra-
njamo zdravje, njihove skrite moči pa 
so utonile v pozabo. Veliko uporabnih 
možnosti in delček skritih moči zdravil-
nih rastlin boste udeleženci lahko spo-
znali na predavanju. Predavateljica: 
Jožica Bajc Pivec, Domačija Pivec. 
(Prijava na eva.vovk@dol.si  
ali 01 530 32 51)

Delavnica: PraKTIČNI PrIKaZ 
VZGOJNE, VZDrŽEVaLNE IN 
POMLaJEVaLNE rEZI SaDNIH 
raSTLIN
Sobota, 18. 2. 2023, ob 10. uri, 
predvidoma na posestvu Rajhove 
domačije
V okviru delavnice bo na posame-
znih drevesih v sadovnjaku prikazana 
vzgojna rez mladih, vzdrževalna rez 
odraslih in pomlajevalna rez slabše 
vitalnih oziroma starikavih dreves za 
široko paleto sadnih dreves in jagodi-
čevja. Opozorjeni boste na najpogo-
stejše napake, ki jih vrtičkarji delajo 
pri rezi dreves, s čimer porušijo nji-
hovo ravnovesje in padejo v začarani 
krog bujne rasti in premajhne rodno-
sti, iz katere v poznejših letih ne naj-
dejo več izhoda. Prikazano bo, kako 
lahko ravnovesje spet vzpostavimo in 
ga v prihodnjih letih tudi uspešno 
ohranjamo. Izvajalec: dr. Jan Bizjak, 
uni. dipl. inž. agr. (Število mest je 
omejeno, obvezna prijava na eva.
vovk@dol.si ali 01 530 32 51)
* V primeru slabega vremena bo 
delavnica izvedena teden dni 
pozneje, o čemer vas bomo obvestili 
na spletni strani občine, prijavljeni pa 
boste o spremembi obveščeni po 
elektronski pošti.

V okviru LAS projekta Park 
življenja, sofinanciranega 
iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, 
občina Dol pri Ljubljani 
od oktobra 2022 dalje 
organizira in izvaja različna 
predavanja, izobraževalne 
delavnice in tematske 
sejme na temo sadjarstva 
in zeliščarstva. 

Prihajajo nova brezplačna zeliščarska 
in sadjarska izobraževanja
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Po veliki poletni suši so lastniki in uporabniki 
kmetijskih površin v naši občini dali pobudo, 
da bi uvedli namakalni sistem.
Občina se je odzvala in v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije 
organizirala prvo srečanje in animacijsko 
predstavitev uvedbe namakalnih sistemov 
z več uporabniki v naši občini. Zbrali so 
se v kletnih prostorih gasilskega doma v 
Beričevem. Predstavitev je bila namenjena 
lastnikom in uporabnikom kmetijskih 
površin na lokaciji spodnje terase Save, 
kjer bi lahko uvedli namakalni sistem, 
to je v Brinju, Beričevem in Dolu. Za 
podrobnejšo predstavitev je poskrbel 
Marko Černe, specialist za namakanje pri 
KKZS. Predstavil je tehnologijo namakanja, 
prednosti skupnega namakalnega sistema, 
stroške namakanja in postopke, ki jih je 
nujno izpeljati pred uvedbo namakalnega 
sistema. Množico zainteresiranih je 
nagovoril župan Željko Savič in poudaril, da 
te načrte podpira in da bo k ukrepanju, torej 
z ustreznimi začetnimi postopki, pristopila 
tudi Občina. • Nina Keder

Eni prvih gostov na prenovljeni Rajhovi 
domačiji so bili člani sekcije za ohran-
janje naravne in kulturne dediščine 
kraja, ki se je ustanovila pred letom 
dni.
Člani sekcije, ki so že sodelovali 
pri pripravi jubilejnih dogodkov ob 
200-letnici obiska cesarja Franca I. 
v Dolu in 250-letnici rojstva barona 
Jožefa Kalasanca Erberga, svoje delo 
nadaljujejo v okviru Kulturnega društva 
Dol. In ker je eden izmed namenov 
sekcije med drugim tudi evidentiranje 
in zbiranje snovnega in nesnovnega 
zgodovinskega gradiva o krajih ter 
ljudeh na področju občine Dol, so 
pozdravili tudi županovo namero, da 
ohrani stari zemljevid, zelo dragocen 
dokument o položaju toka reke Save 
nekdaj. Restavriran je zdaj našel 
svoje mesto v novi županovi pisarni na 
Rajhovi domačiji.  • Nina Keder

Predstavitev uvedbe namakalnih 
sistemov za kmetijske površine

Srečanje ljubiteljev 
zgodovine 
naših krajev

Med prvimi so si prostore Rajhove domačije v družbi župana Željka Saviča ogledali člani 
skupine, ki v naši občini skrbi za ohranjanje kulturne dediščine: Alojzij Grebenc, Tea 
Kolar Jurkovšek, Nataša Zupančič, Božo Cerar, Viktor Grilc in Igor Gardelin.

Obnovljeni zgodovinski dokument 
krasi steno Rajhove domačije.Fo
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žive jaslice v Dolu

Na praznik svetih treh kraljev, 6. januarja 2023, so 
nam Senožeški tamburaši pri maši pri sv. Heleni 
zaigrali nekaj božičnih skladb. Hvala jim, da so 
obogatili praznik s svojo glasbo. Hvala pa tudi našim 
skavtom iz Dola in Dolskega, ki so v našo župnijo 
prinesli luč miru iz Betlehema, ob novem letu pa kot 
koledniki še novico o Jezusovem rojstvu.  • Mija Bokal

Trikraljevsko praznovanje

Rajhova domačija se je tudi tokrat izkazala 
za izjemno lokacijo za prireditve. Člani 
gledališke skupine KUD Jevnica so uprizorili 
Božično zgodbo z živimi jaslicami. Avtorica 
besedila Maja Morela je začela zgodbo z: »V 
majhnem jeruzalemskem mestecu se je pred 
več kot dva tisoč leti zgodilo nekaj velikega. 
Nekaj, kar je spremenilo svet, vse do danes 
…« Nastopajoče je s svojim petjem odlično 
dopolnil še Mešani pevski zbor Miha Vahen 
KUD Jevnica pod vodstvom zborovodkinje 
Natalije Šuštar. Številni obiskovalci so bili nad 
predstavo navdušeni, prav posebno noto pa 
so dodale živali, ovčja čreda, ki je prav tako 
sodelovala s svojimi glasovi.  •Nina Keder

Župan Željko Savič je 
posebej pozdravil litijskega 
župana Francija Rokavca.

Člani gledališke skupine KUD Jevnica

Prizorišče pred Rajhovo domačijo
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Kako zelo je zaseden zaradi 
službenih obveznosti, lahko 
sklepamo tudi iz dejstva, ker 
je bil Miro še edini od trinaj-

stih svetnikov, ki ga nismo predstavili 
v Pletenicah. Miro je direktor in sola-
stnik agencije Intours, mednarodne-
ga podjetja s poslovnimi enotami v 
Sloveniji, na Hrvaškem in v Črni gori 
ter s predstavništvi v državah 
Evropske unije in v Severni Ameriki. 
Podjetje, ki ga vodi, se ukvarja s po-
slovnim receptivnim turizmom. 
Potencialne kliente nagovarjajo k iz-
boru Slovenije, Hrvaške in Črne gore 
za cilj motivacijskega potovanja, po-
slovne konference ali predstavitve 
novega izdelka. Njihovi naročniki so 
uspešne mednarodne korporacije in 
tuja podjetja. Miro nam nekoliko od-
pre vpogled v njegov delovnik, ki po-
gosto traja deset in več ur: »Zadnje 
obdobje je bilo precej hektično. V 
dolgih dveh sušnih letih na področju 
turizma zaradi pandemije je bilo mo-
je delo predvsem usmerjeno v zago-
tavljanje sredstev, da smo lahko dve 
leti preživeli brez posla in obdržali 
zaposlene. Preteklo leto pa smo spet 
postali dejavni v svoji panogi. Večino 
leta sem preživel na poslovnih poto-
vanjih, med drugim sem poleg sose-
dnjih držav službeno potoval v 
Nemčijo, Francijo, Španijo, Belgijo, 
Nizozemsko, Veliko Britanijo in v 
Severno Ameriko. Če sem odkrit, se 
zaradi službenih obveznosti nisem 
mogel posvetiti svetniški funkciji ta-
ko, kot bi si sam želel. Sem pa kljub 
temu vesel, da se je predvsem v za-
dnjem mandatu naredil velik korak v 
infrastrukturnem razvoju občine in tu 
gre nedvomno večji del zasluge župa-
nu in zaposlenim v občinski upravi. 
Malo mi je sicer žal, da nismo bili 

uspešnejši na področju razvoja turiz-
ma v občini in pri črpanju sredstev iz 
evropskih in kohezijskih skladov. 
Občina ima ob močnem turističnem 
zaledju glavnega mesta velik potenci-
al za razvoj turistične panoge. Ljudje 
na potovanjih vse boj iščejo lokalne 
izkušnje in želijo na neki način vsto-
piti v življenje lokalnih prebivalcev. 
Naloga občine je vzpostaviti destina-
cijski menedžment, ki bo usmerjal in 
pomagal pri razvoju produktov, ki bi 
se uspešno tržili. Žal mi je tudi, da 
nam v dveh mandatih ni uspelo rešiti 
problema divjih odlagališč in tovor-
nega prometa skozi naselja. V obeh 
mandatih sem kot mantro ponavljal, 
da so Beričevo, Videm in Dol prome-
tno preveč obremenjeni in da bi bilo 
treba skozi ta naselja omejiti težek to-
vorni promet. Zavzemal sem se, da bi 
preverili nosilnost mostov v teh nase-
ljih, in prepričan sem, da večina mo-
stov za takšen promet ni primernih 
in da bi bila to lahko osnova za 
zmanjšanje prometa. Upam, da bo v 
prihodnosti občina posvetila več po-
zornosti temu problemu.« 
Miro izhaja iz gospodarstva, in ko je 
spoznaval delo občine, so ga prese-
netili postopki in obširna birokracija: 
»Predstavljal sem si, da je upravljanje 
občine veliko lažje, da lahko občin-
ska uprava hitreje odloča, da si lahko 
župan lažje izbere svoj tim, da ima 
bolj proste roke pri izbiri izvajalcev, 
predvsem ker najnižja cena zagotovo 
ne pomeni dobre storitve. Prav zato 
imam po dveh mandatih precej tole-
rance do zadev, ki se niso uredile. Če 
se ozrem nazaj, sem predvsem vesel, 
da nam je uspelo zvišati prispevek 
občine za nego na domu. Žal je temu 
sledila nesrečna izbira izvajalca, ki ne 
dosega standardov. Vesel sem tudi, 
da se občina sorazmerno razvija, da 
bo recimo na Vidmu končno lokalna 
cesta s pločnikom in ustrezno razsve-
tljavo in da se širi mreža kanalizacije. 
Kot je videti, pa bo večno obstajal 
problem sledenja infrastrukture nara-
ščajočemu številu prebivalcev. Zato 
še toliko bolj podpiram celostno ure-
ditev vaškega jedra, prebivalci potre-
bujemo dejavnosti, ki jih trenutno v 
občini pogrešamo, in predvsem neko 
normalno založeno trgovino. Kot 

odlično ocenjujem potezo župana, da 
mu je uspelo prepričati občinski svet 
za nakup Rajhove domačije. Poleg 
novih občinskih prostorov bomo na 
domačiji dobili nove vsebine, kori-
stne za vse generacije, hkrati pa v 
prejšnji občinski zgradbi nove, boljše 
prostore za zdravnika in knjižnico.«
Meni, da če se človek ozre nazaj, ve-
dno vidi, da bi lahko kaj postoril bolj-
še ali pa vsaj drugače: »Osemletni 
mandat je bil zame zelo dobra ži-
vljenjska izkušnja. Tvorno smo sode-
lovali ljudje z različnimi pogledi in 
pristopi. Cenim vsakega posebej, a če 
bi izpostavil le tri, potem bi zagotovo 
izpostavil srčnost in skrb za sokraja-
ne zdaj že tudi nekdanje dolgoletne 
svetnice Irene Prašnikar, pa zelo do-
ber analitičen in kritičen pristop 
Mihaele Mekše ter izredno zavzetost 
in delavnost Mojce Repanšek. Želim 
si, da bi se občina trajnostno razvija-
la, da bi bil v prihodnje promet bolj 
zmeren in prijazen, da bi bilo na vo-
ljo več storitev, ki jih prebivalci potre-
bujemo, da bi bile povezave z glav-
nim mestom boljše in da bomo mor-
da v prihodnosti ugledali tudi večje 
število turistov v občini. Nedvomno 
je občina v dobrih rokah, novim sve-
tnikom želim uspešno delo in pa 
morda nasvidenje nekoč prihodnjič.« 
 •Nina Keder

V preteklih dveh mandatnih 
obdobjih je bil del 
občinskega sveta tudi Miro 
Hribar. Kakšen je njegov 
pogled na to obdobje in 
kako vidi našo občino v 
prihodnosti, nam je zaupal 
v tokratnem pogovoru.

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

POPUSTI GLEDE NA 
ŠTEVILO OBJAV V LETU 

8–10 ponovitev 25 %
5–7 ponovitev 15 %
3–4 ponovitve 10 %

Podjetjem s sedežem ali poslovalnico v občini Dol pri 
Ljubljani je priznan dodatni popust v višini 50 %. 
Objava osmrtnic in zahval je za fizične osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava voščil je za društva in neprofitne organizacije, ki so 

registrirane v občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter za 
nosilce lokalnih kmetij odprtih vrat brezplačna do velikosti 
oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v primeru oglasov večje 
velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.

5. decembra se je v 
Kmetski dom po dol-
gem času vrnilo 
Miklavževanje za naj-

mlajše ob pomoči mladinskega dru-
štva Turnček. 
Prvi koncert se je odvil 6. decembra, 
nastopili sta skupini Koala Voice in 
Ekvorna. Obiskovalci so skoraj do 
konca napolnili Kmetski dom in uži-
vali v indie-rock večeru. 
23. decembra smo organizirali do-
brodelni koncert. Nastopili sta skupi-
ni Fallen Division in Rockn Dol. Vsa 
zbrana sredstva od pijače in prosto-
voljnih prispevkov smo namenili go-
spe na invalidskem vozičku iz naše 
občine. Hvala za vso podporo! 
Zadnji koncert v najbolj prazničnem 
mesecu je bil 30. decembra, le dan 
pred silvestrovim, ko sta nastopili 
skupini Janko Rocks in Fallen 
Division. 
Hvala vsem, ki ste v prejšnjem letu 
obiskali Kmetski dom. Upamo, da bo-
mo naslednje leto lahko priredili še 
več koncertov, predavanj in izobraže-
vanj. Hvala celotni ekipi organizator-
jev za pomoč. Z vami je vsak dogo-
dek zabava. Vabljeni tudi vsi, ki bi radi 
postali člani društva in vas zanima 
umetnost, glasba in zanimivi projekti, 
da nam pišete na: kudjurijfleisman@
gmail.com •Klemen Runtas

V Kmetskem domu v 
Beričevem se je decemba 
veliko dogajalo.

Utrinki z decembrskih koncertov v Kmetskem domu
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Pri pripravi dokumenta so bi-
le uporabljene različne jav-
no dostopne baze podatkov, 
izsledki rezultatov spletnega 

vprašalnika za podjetnike, delavnice 
s podjetji in podpornimi institucijami 
ter osebni in telefonski intervjuji z lo-
kalnimi podjetniki.
Avgusta 2022 je AJPES za potrebe te 
analize posredoval podatke vseh re-
gistriranih gospodarskih subjektov iz 
Poslovnega registra Slovenije (po sta-
nju na dan 21. 8. 2022). S seznama 
smo izločili vse subjekte, ki ne poslu-
jejo, in subjekte, ki so v celoti v dr-
žavni lasti, ter dobili 554 gospodar-
skih subjektov. 

4 KLJuČNI CILJI 
Iz izsledkov analize ter pogovorov z 
lokalnimi podjetniki ter drugimi de-
ležniki je zaznati večjo težnjo po tem, 
da občina Dol pri Ljubljani še naprej 
sledi zasnovi razvoja podeželske ob-
čine. 
Tudi dolgoročna vizija za podeželska 
območja EU do leta 2040 priznava 
podeželska območja – spodbujanje 
teritorialne kohezije, ustvarjanje no-

vih priložnosti za privabljanje inova-
tivnih podjetij, zagotavljanje dostopa 
do kakovostnih delovnih mest, spod-
bujanje novih in izboljšanih znanj in 
spretnosti, zagotavljanje boljše infra-
strukture in storitev ter krepitev vlo-
ge trajnostnega kmetijstva in različ-
nih gospodarskih dejavnosti so ključ-
na področja ukrepanja za močnejša, 
povezana, odporna in uspešna pode-
želska območja in skupnosti. 
Ključno pri nadaljnjem razvoju je, da 
občina zagotovi ustrezne razmere za 
kakovostno bivanje in delovanje vseh 
deležnikov v lokalni skupnosti, tako 
za prebivalce, nevladne organizacije 
kot tudi za različne gospodarske su-
bjekte – od kmetijskih gospodarstev, 
turističnih ponudnikov kot tudi go-
spodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov ter obrtnikov. Dobra po-
vezljivost z mestnimi območji 
(Ljubljano) pa bo omogočila lažji do-
stop do širšega nabora storitev za go-
spodarske subjekte in celotno lokal-
no skupnost.     
Na področju podjetništva in gospo-
darstva so bili identificirani naslednji 
ključni cilji:

1. ZaGOTaVLJaNJE uSTrEZNE 
INfraSTruKTurE Za OBSTOJE-
Ča IN NOVa PODJETJa
Pod infrastrukturo je mogoče zaznati 
predvsem potrebo po ustreznih ze-
mljiščih za poslovno gradnjo ter po-
slovne prostore, predvsem za stori-
tvene dejavnosti in mikropodjetja, 
kar gre z roko v roki z ustreznim dol-
goročnim prostorskim načrtovanjem 
s premišljenimi pozidavami, ki ne 
posegajo na kmetijska zemljišča v 
ravninskem delu območja občine. 
Poslovna cona je zagotovo pomemb-
no gospodarsko-podjetniško središče 
v nastajanju, ki ima velik potencial za 
nadaljnji razvoj podjetništva.

2. SPODBuJaNJE PODJETNIŠTVa 
MED MLaDIMI 
Ključni motivi so pozitiven naravni 
prirast, upadanje števila diplomatov 
ter pomanjkanje usposobljenega ka-
dra. Ideja je okrepiti povezovanje šo-
le (mladino) z gospodarskimi subjek-
ti ter podjetniškim podpornim oko-
ljem, kot sta območni obrtni zbornici 
in druge institucije, ki spodbujajo 
podjetništvo med mladimi (npr. prek 
štipendiranja deficitarnih poklicev, z 
dnevi odprtih vrat s predstavitvami 
poklicev, prek organizacije počitni-
škega dela mladih v lokalnih podje-
tjih, organizacije podjetniških sej-
mov). Za spodbujanje podjetništva 
med mladimi (in novimi podjetniki) 
je bila poudarjena tudi potreba po 
vzpostavitvi prostorov za sodelo 
('coworking').

3. SPODBuJaNJE PODJETNIŠTVu 
PrIJaZNEGa OKOLJa
Ključni motivi za identifikacijo tega 
cilja so predvsem seznanitev z že ob-
stoječimi gospodarskimi subjekti in 
njihovo ponudbo, njihovo medseboj-
no povezovanje ter spodbujanje kori-
ščenja njihovih storitev ter se nanaša-
jo na aktivnosti informiranja, promo-
cije in mreženja za podjetnike. Sem 
spada uvedba mesečnega informira-
nja o podjetništvu v lokalnem glasilu 
(npr. možnosti za izobraževanja, 
predstavitve posameznih podjetij, 
predstavitev aktualnih nacionalnih/
evropskih razpisov in podobno), za-
gotovitev primernega prodajno-raz-

Občina Dol pri Ljubljani je preteklo leto pristopila k pripravi 
razvojnih usmeritev na področju podjetništva z namenom, 
da preveri stanje, identificira prednosti, slabosti, priložnosti 
in nevarnosti ter ključne cilje na področju lokalnega 
podjetništva ter tako pridobi osnovo in usmeritve za 
načrtovanje nadaljnjih podjetniških aktivnosti. 

Razvojne usmeritve za področje podjetništva
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stavnega prostora ('showroom') za 
predstavitve in prodajo lokalnih pro-
duktov, organizacija večjega števila 
podjetniških dogodkov (formalna in 
neformalna srečanja, sejmi) in nad-
gradnja obstoječega podjetniškega 
kataloga s spletnim iskalnikom po 
dejavnostih.

4. raZVOJ TurIZMa IN IZKOrI-
ŠČaNJE POTENCIaLa KMETIJ-
STVa
Občina Dol pri Ljubljani je leta 2021 
pripravila dokument razvojnih usme-
ritev na področju turizma za obdobje 
2021–2027, v katerem je definiranih 
7 ciljev ter 5 glavnih vsebinskih in 3 
horizontalna področja za nadaljnji ra-
zvoj turizma, ki bodo pripomogli k 
razmahu te pomembne gospodarske 
panoge in vanjo vključili tako obsto-
ječe kot tudi nove gospodarske su-
bjekte. S področjem turizma so nepo-
sredno povezane tudi dopolnilne de-
javnosti na kmetiji,  izpostavljene kot 
ene izmed pomembnih spodbujeval-
nikov razvoja podjetništva. Iz tega vi-
dika se je izluščila predvsem potreba 
po spodbujanju registracij dopolnil-
nih dejavnosti na kmetiji, pomoč pri 
prijavi projektov in večji promociji 
lokalnih ponudnikov in izboljšanju 
trženja kmetijskih izdelkov, tudi v 
podjetjih in javnih zavodih (splet, tr-
žnice ipd.). •Pavla Jemec

Nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor se je ob zaključku 
svojega predsedovanja spomnil tudi na Slovence, ki so pripomogli k 
osamosvojitvi naše države. Med njimi je tudi naš sokrajan, Rafko Kokalj 
iz Podgore. Iz rok predsednika je prejel častni znak svobode Republike 
Slovenije kot nekdanji član enote voda vojaške policije 5. pokrajinskega 
štaba teritorialne obrambe. Rafko in njegov brat Robert sta bila člana te 
enote pred, med in tudi po vojni za slovensko osamosvojitev. Priznanje mu 
pomeni veliko in mu daje dober občutek, da njegova dejanja tudi po dobrih 
30 letih še štejejo. O njihovi enoti je bila tudi napisana knjiga, katere avtor 
je Andrej Jurjevič, njen naslov pa je Naš prispevek k osamosvojitvi, vod 
vojaške policije 5. PŠTO. Pozneje se je Rafko podal v poslovne vode, kjer 
je še danes. Ima svoje podjetje, ki se ukvarja s transportno dejavnostjo, in 
osem zaposlenih.   •N. K.

Priznanje iz rok 
nekdanjega predsednika

Nečakinja 
Neja, Rafko in 
Robert Kokalj, 

sin Aljoša, 
hčerka Lucija, 

predsednik 
in Rafko 

prijateljica 
Štefi.

Častni znak svobode Republike Slovenije
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Šolska svetovalna služba je sre-
di decembra organizirala ak-
cijo zbiranja živil za učence iz 
socialno ogroženih družin. 

Letos je potekala že tretjič, s tem pa so 
želeli vsaj malo polepšati praznične 
dni družinam v stiski. Proti koncu no-
vembra so učenci in učitelji začeli zbi-
rati velike nakupovalne vrečke, ki so 
jih pozneje uporabili za pripravo daril-
nih paketov. Zbirali so živila z daljšim 
rokom uporabe, kot so prehrambni iz-
delki (testenine, moka, olje, sladkor, 
sol, polenta, riž, zdrob, čokolino, koru-
zni kosmiči), konzervirana živila (fižol, 
omake, koruza, paštete, tunina), pri-
boljški (piškote, bombone, čokolade, 
čipse, smokije) in izdelki za osebno 
higieno (mila, šamponi, geli, zobne 
ščetke in kreme). Odziv staršev je bil 
izjemen. Več kot 70 družin se je od-
zvalo klicu po obdarovanju in osreče-
vanju. Prejeli so celo prostovoljni de-
narni prispevek in ga namenili šolske-
mu skladu za pomoč učencem. Poleg 
tega so jim iz parka Trampolin Woop 
v Ljubljani izročili donacijo v obliki 
osnovnih paketov za uporabo trampo-
lin parka, s katero so razveselili 15 
učencev osnovne šole.  

Zbranih sredstev je bilo na koncu do-
volj za pripravo 48 velikih nakupoval-
nih vrečk z izdelki. Obdarili so kar 33 
družin, po pakete pa so prišle v sobo-
to, 17. 12. 2022. Izrazile so veliko hvale-
žnosti ter veselja ob takšni pozornosti. 
Preostale pakete so izročili župniku g. 
Alojziju Grebencu in župnijski Karitas 
Dol. 
Osnovna šola Janka Modra z obema 
podružnicama želi tudi v bodoče 
spodbujati akcije in projekte, kot je bi-

la njihova Modrova dobrodelnost. 
Učence s tem učijo ter ozaveščajo o 
pomenu solidarnosti, humanitarnosti, 
medgeneracijski povezanosti, soču-
tnosti in socialnih veščinah. Vsem, ki 
so kakorkoli pripevali k izvedbi tega 
dogodka, se šolska svetovalna služba 
iskreno zahvaljuje za dar in želi, naj bo 
leto 2023 polno dobrot za vse.    
 •Mia Prudo 

Dobrodelna akcija na 
osnovni šoli Janka Modra 
in na vseh podružnicah 
počasi dobiva podobo 
tradicionalnega dogodka.

Modrova dobrodelnost 
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naročanje gradiva v paketnik 
Občina Dol pri Ljubljani, Knjižnica Jurij Vega 

Dol pri Ljubljani in Mestna knjižnica 
Ljubljana vam ponujamo storitev, naročanje 
knjižničnega gradiva v paketnike Direct4me 

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

KAKO NAROČIM REZERVIRANO GRADIVO ZA 
PREVZEM V PAKETNIKU? 
V knjižničnem katalogu Cobiss+ ali mCobiss v knjižnici 
Bežigrad rezervirate želeno gradivo in izberete 
prevzemno mesto Dol-paketnik,
gradivo iz knjižnice Bežigrad rezervirate po telefonu 
01/ 308 53 00 in se dogovorite za prevzemno mesto 
Dol-paketnik.
Ko bo naročeno gradivo za vas pripravljeno in 
pripeljano iz knjižnice Bežigrad, boste na vašo 
mobilno telefonsko številko (zabeleženo v COBISS+, 
Moj profil) prejeli SMS obvestilo in digitalno zvočno 
kodo za odpiranje paketnika.

KAKO PREVZAMEM GRADIVO V PAKETNIKU?
Vratca paketnika odprete s klicem na številko, prejeto v 
SMS obvestilu, ali z aplikacijo Direct4me.
Gradivo v paketniku vas čaka 72 ur od poslanega SMS 
obvestila.
Za gradivo, ki ga ne boste prevzeli, vam zaračunamo 
strošek v skladu s cenikom. 

KAKO VRNEM GRADIVO?
Gradivo lahko vrnete v paketnik z aplikacijo Direct4.
me, za vračilo v paketnik se dogovorite s klicem v 

knjižnico Bežigrad ali ga brezplačno vrnete osebno v 
knjižnici Bežigrad. Podrobnejša navodila za prevzem 
in vračilo izposojenega gradiva so navedena na 
paketniku. Paketniki so na voljo tudi v drugih 
knjižnicah Mestne knjižnice Ljubljana in uporabniki so 
s storitvijo zelo zadovoljni. Vabljeni k uporabi tudi vi. 
 •Branka Vodenik, Nataša Grubar Praček
 

Naj bo vroče ali mraz, 
vedno prideš pravi čas. 

Ko motor zaropota, vem, da pošta je prišla. 
Če je slaba ali vesela, vse z veseljem sem sprejela. 

Vsak dan nosiš nam reklame, ki nam delajo skomine.  
Hvala ti za vse reči, ki prinesel si jih ti. 
V novem letu naj te spremlja zdravje, 

sreča in denarja polna vreča. 

Marija Cerar

Čas je tiho, čas beži,
ko ga ustaviš, v njem si ti.

Vsak trenutek da ti dar,
sprejmi ga, naj bo ti mar.

To, kar si, lahko deliš,
srce v nas je večje od stvari.

Tople objem in stik dlani,
prav vsakega naj osreči!

Marjana Kralj

Poštar Naj osreči!
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Funkcionalna živila izboljšujejo fiziološke učinke 
telesa ter s tem pripomorejo k boljšemu počutju. 
Med funkcionalna živila spadajo tudi živila s 
probiotično funkcijo. Najprej poglejmo, v čem je 

razlika med probiotiki in prebiotiki. Probiotiki so žive 
bakterije, ki imajo ugodno delovanje v prebavnem traktu. 
Ohranjajo zdravo in dobro delujočo črevesno mikrobioto. 
Zdravo in dobro delujoče črevesje prispeva k splošnemu 
dobremu počutju in dobremu imunskemu sistemu. Najbolj 
poznane in najbolj prisotne dobre črevesne bakterije 
prihajajo iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium. V živilih 
jih najdemo v jogurtu in drugih fermentiranih izdelkih. 
Prebiotiki pa so snovi, ki omogočajo ugodne pogoje rasti, 
aktivnosti in razmnoževanja probiotičnim 
mikroorganizmom. V to skupino spadajo kompleksni 
ogljikovi hidrati, kot so prehranska vlaknina, različni 
oligosaharidi, rezistenten škrob … V živilih so predvsem v 
polnozrnatih izdelkih, sadju in zelenjavi. Pozitivni učinki 
prebiotikov se kažejo tudi v lažjem odvajanju, krepijo 
imunski sistem in zmanjšujejo možnost nastanka alergij ter 
črevesnih okužb. 
Tudi med uvrščamo med prebiotična živila, saj vsebuje 
disaharide in oligosaharide (kompleksne sladkorje), ki 
spodbujajo delovanje in rast laktobacilov in bifidobakterij. S 
tem med ustvari ugodne pogoje za obstoj dobrih bakterij. 
Polifenoli, prisotni v medu, prispevajo k imunosti črevesja 

in uravnavajo črevesno mikrobioto, saj omogočajo dobre 
pogoje za rast in razmnoževanje črevesne mikrobiote. 
Polifenoli varujejo telo pred oksidativnim stresom in 
prostimi radikali. Za probiotično delovanje medu je 
odgovorno tudi protimikrobno učinkovanje medu, ki zavira 
rast oportunističnih in patogenih bakterij v črevesju. S tem 
ko zavira rast patogenih bakterij, omogoča razvoj in 
delovanje normalne črevesne mikrobiote, kar prispeva k 
ohranjanju dobrega počutja. 
Najugodnejše učinke na rast in aktivnost probiotikov je 
pokazala kombinacija fermentiranih mlečnih izdelkov in 
medu. S to ugotovitvijo lahko potrdimo dolgoletno tradicijo 
naših prednikov, ki so kombinirali med in mlečne izdelke.  
 •Ana Janžekovič, svetovalka za varno hrano JSSČ, Čebelarska 
 zveza Slovenije 

Vse večje zanimanje potrošnikov po zdravi pre-
hrani, ki preprečuje razvoj civilizacijskih bolezni, 
je ustvarilo potrebo po funkcionalnih živilih. 

Med ima tudi prebiotično delovanje

Viri: Mohan A., Quek S.-Y., Gutierrez-Maddox N., Gao Y., Shu Q. 2017. Effect of honey in improving the gut microbial balance. Food Quality and Safety, 1, 2: 
107-115.  Wu D., Chen L., Teh J., Sim E., Schlrundt J., Conway P. L. 2022. Honeys with anti-inflammatory capacity can alter the elderly gut microbiota in an ex 
vivo gut model. Food Chemistry, 392, 133229.

Slikarska razstava portretov

Umetniško ustvarjanje je prišel podpret tudi župan Željko 
Savič in ljubiteljske slikarje obdaril s cvetjem.

Konec preteklega leta so člani likovnega 
oddelka KUD Dol pri Ljubljani priredili 
Razstavo portretov in drugih likovnih del v 
Erbergovih paviljonih. Pod mentorstvom 
Nine Pečar so ustvarili čudovite izdelke, ki 
so si jih prišli ogledat tudi njihovi bližnji in 
sokrajani. Razstavljavci so bili Marta Cerar, 
Mojca Godec, Irena Golob, Maša Golob, 
Kaja Hribar, Ani Karo, Marija Kosec Bratun, 
Ana Mitrevska, Andreja Schwarzbartl 
Pevec, Maja Umek, Aleš Žnidaršič in Zoja 
Žvanut.  • Nina Keder
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Dan po božiču, na štefanovo, je bil 
izveden že 32. tradicionalni pohod čez 
Zasavsko Sveto goro, zadnja leta orga-
niziran v okviru TD Senožeti. Udeležilo 
se ga je kar 28 pohodnikov iz 7 vasi 
naše občine, za to pa je bilo najverjet-
neje ‘krivo’ tudi pomladansko prijetno 
toplo vreme. Kot običajno smo se zbrali 
ob 7.00 na jevniški postaji. V pravem 
pohodniškem duhu smo vsi na zborno 
mesto pripešačili, kar je za nekatere 
pomenilo tudi do eno dodatno uro hoje. 
Začetni del ture od Save je najstrmejši, 

zato se prileže krajši odmor na Tirni, 
naprej do koče na Zasavski gori pa gre 
lažje. Okrepčali smo se z malico (za-
jtrkom) iz nahrbtnika, oskrbnik pa nam 
je z veseljem postregel s toplo in tudi 
manj toplo pijačo. Sledilo je skupinsko 
fotografiranje na hribčku pod cerkvijo 
in lepa položna pot mimo Vovš, Klenka 
nad Vačami do Slivne. Na terasi gos-
tilne Vrabec smo malce pretegnili noge 
in potešili predvsem žejne želodčke, 
da je bilo nadaljevanje do Ušt lažje. Še 
slaba urica žal asfaltne poti do Miklavža 

oziroma do Zgornjega Mežnarja pod 
cerkvijo, kjer nas je s klobaso in zeljem, 
pasuljem in zavitkom pričakal Bojan 
Miljaš. V veselem vzdušju smo pohod 
uradno zaključili, pohodniki pa so se v 
manjših skupinah vračali domov. Vsem 
pohodnikom najlepša hvala za prijetno 
družbo, Bojanu za okusno malico, TD 
Senožeti in Občini Dol za organizacijo 
in povračilo stroškov malice. Ob letu se 
vidimo.
Planinski pozdrav!  
 • Franci Jaklič, organizator in vodnik

32. tradicionalni pohod čez Zasavsko Sveto goro

v Dolu nas druži 
Tek na smučeh!
Ker je bila udeležba na prvem terminu odlična, 
tečajniki pa zadovoljni, razpisujemo drugi 3-urni sk-
upinski tečaj smučarskega teka v Ratečah - Ponca. 
Za stare znance drsalne tehnike bomo tečaj izvedli v 
drsalni tehniki, za vse začetnike pa v klasični.
Tečaj vodi Petra Majdič z ekipo, število mest pa je 
omejeno.
Oprema za vse udeležence, ki nimajo svoje, je zago-
tovljena. Na lokacijo se udeleženci pripeljejo sami.
Vozovnico za poligon + napitek + toplo malico + vso 
opremo za izvedbo (čevlje, palice, smuči) zagotovi 
organizator (Nordic by Petra Majdič).
Drugi datum izvedbe je 28. 1. 2023, z začetkom ob 
9.00, zbor pa bo v Ratečah - Ponca.
Prijave sprejemamo na info@nordic.si. Nujno 
opomba ob prijavi: participativni prispevek (projekt 
podpira Občina Dol pri Ljubljani).
Prijave sprejemamo do 25. 1. 2023.
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Prijetno je bilo ponovno ob-
čutiti tisto pravo tekaško 
vzdušje pri nas. Za tekaške 
pekovske dobrote je poskr-

belo Turistično društvo Dolsko, tik 
pred startom pa nas je ogrel en in 
edini Elvis Presley iz Beričevega ter 
tako še dodatno ogrel ozračje. Letos 
smo prvič v zgodovini uvedli elek-
tronsko merjenje časov s pomočjo te-
kaških čipov. 

Na 4,5 kilometra sta zmagala Špela 
Grilj (ŠD Zagorica pri Dolskem) in 
Uroš Marjanovič iz Dolskega. S sre-
dnjo razdaljo (10,5 km) sta najbolje 
opravila Matejka Ahčin iz Ljubljane 
in Matej Sladič (Gibit). Na najdaljši 
razdalji pa je 1. mesto osvojila sloven-
ska atletska reprezentantka na dolge 
proge Neja Kršinar (Kladivar Celje). 
V sezoni 2022 se je ob Istanbulu, 
Dunaju (kjer je bila najhitrejša 
Evropejka v maratonu) ter Ljubljani 
ustavila tudi v Dolskem. Med moški-
mi je s kraljevo razdaljo najhitreje 
opravil Jure Orehek (ATD Savinjčan). 
Med člani ŠD Partizan Dolsko je izvr-
stno tekel Matej Bajde (2. absolutno 
na 14,5 km). Irena Auersperger in 
Jelka Runtas sta na razdalji 10,5 kilo-
metra dosegli 4. in 11. mesto absolu-
tno. Miha Bandalo pa je postavil 19. 
čas absolutno na 14,5 kilometra. 
Ker je Novoletni tek tradicionalno za-
dnja prireditev v sklopu Juriša na 4 

smo podelili tudi nagrade vsem, ki 
so se udeležili najmanj 4 od 5 špor-
tnih prireditev v naši občini. To so bi-

Prijetne temperature za 
tek so pričakale nekaj več 
kot 150 tekačic in tekačev. 
Od najmlajših, ki so se 
potegovali na najkrajših 
progah (300 in 500 metrov), 
do malo starejših, ki so tekli 
na 4,5, na 10,5 in najdaljši 
razdalji, to je 14,5 kilometra. 

Praznični 26. december je že 33 let rezerviran 
za največji tekaški praznik v središču Slovenije 
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li Tinkara Grilj, Jure Grilj, Peter 
Fekonja, Matej Bajde, Brane Vodnik 
in Jernej Rebolj.
Zahvala vsem sponzorjem, občini 
Dol pri Ljubljani in čisto vsem, ki so 
pomagali pri tradicionalni izvedbi 
Novoletnega teka v Dolskem: 
• Občina Dol pri Ljubljani 
• Lekarna Pogačnik, Dol pri Ljubljani 
• Kmetija Pr' Ros, Zlatopoljsko jabol-
ko, Trnovče 
• Aleš Rode, Prodaja športne opre-
me, Dob 

• Top dom, Dol pri Ljubljani 
• TopAtlet, Ljubljana 
• Nordic Petra Majdič, s. p, Dol pri 
Ljubljani 
• Porsche Slovenija 
• Nelim, d. o. o. 
• Kmečki turizem Pr' Krač, Dolsko 
• Mesarstvo Domes, Zajelše 
• Cvetličarna Orehek, Dolsko 
• Mlin Rotar, Ples pri Moravčah 
• Aktiv žena Plamen, TD Dolsko 
• Pekarna Rž, Zajelše 
• Perskindol, Ljubljana 

• Pohištvo Šlibar, Osredke 
• PGD Vinje 
• PGD Dol pri Ljubljani

Rezultate in fotogalerijo najdete na 
naši spletni strani www.sddolsko.si in 
na Facebooku www.facebook.com/
sddolsko. Za lepo fotogalerijo teka-
čev je poskrbel Studio M4 (Ivan 
Marjanovič).  
Se vidimo tudi letos ob koncu leta. 
 •Miha Bandalo,  
 predsednik ŠD Partizan Dolsko

Letos nas je obiskala televizijska ekipa RTV Slovenija. Za oddajo Migaj 
z nami so naredili lepo reportažo, mi pa smo se njihovega obiska zelo 
razveselili. Tako hkrati tudi vsi dobimo potrditev, da gre športna prired-
itev v pravo smer. Oddaja je bila predvajana 30. decembra. Prispevek 
je na voljo na FB-strani https://www.facebook.com/sddolsko in na 
spletni strani https://www.rtvslo.si/tv/oddaja/migaj-z-nami/21235727 

novoletni tek na RTv slovenija

Vse oblike nestrpnosti, ki jih danes opažamo na cesti, 
televiziji, družbenih omrežjih, v parlamentu ali pa v trgo-
vini, se poskušajo tihotapiti tudi v šolski prostor med naše 
učence. Nobena izjema nismo. S pomembno razliko – v 
šoli imamo do zasmehovanja, preziranja, nespoštljive ko-
munikacije in vsakršnega nasilja ničelno toleranco. Vendar 
pa je kazen za nestrpnost skrajni ukrep, saj verjamemo v 
pogovore z učenci, spodbujamo odkrito razpravo o dru-
gačnih in drugačnosti, prirejamo predavanja za starše s 
strokovnjaki, učence pa vključujemo v različne projekte in 
delavnice. Eno takšnih smo organizirali, ko smo v goste 
povabili gospoda Vladana N., nekdanjega vrhunskega 
igralca namiznega tenisa, in gospoda Endija Edija Pašića, 
ki se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot ilustrator; 
narisal je največjo pobarvanko na svetu. Vsak od njiju ima 
težko diagnozo, otežuje jima gibanje in celo govor, toda 
odločila sta se, da z ljudmi delita svoje izkušnje o tem, kako 
je biti drugačen. Učenci so ju lahko spraševali, karkoli jih je 

zanimalo, pri čemer so se odzvali zelo zrelo. »Kaj si želite?« 
smo vprašali Vladana, ki ima cerebralno paralizo. 
»Da bi bil viden. Da bi me ljudje na cesti vprašali, ali 
potrebujem pomoč, kadar vidijo, da nekaj težko nesem.« 
Skupaj sta naredila tudi nadvse inovativno didaktično igro 
s kartami Ringring12, namenjeno spoznavanju oseb s 
posebnimi potrebami. Igro sestavlja 55 igralnih kart, na 
katerih je predstavljenih 30 simptomov duševnih motenj in 
bolezni.  
 • Katarina Turnšek, svetovalna služba OŠ Janka Modra

Drugačnost v šoli
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V si bomo nekoč dočakali leta, 
ki jim rečemo tretje življenj-
sko obdobje. To je čas, ko 
nam kar naenkrat lahko po-

stane dolgčas in vključitev v dejavno-
sti, ki jih ponuja Društvo Lipa, je lahko 
priložnost za nova doživetja in izku-
šnje. V društvu lahko tako pridobivate 
ali obnavljate znanje iz različnih de-
javnosti, se udeležujete kulturnih do-
gajanj, delavnic, v športno rekreativ-
nih skupinah poskrbite za svoje fizič-
ne sposobnosti, na zanimivih strokov-
no vodenih izletih pa si ogledate kul-
turne, naravne in zgodovinske zani-
mivosti tako doma kot v tujini. Ko pri-
sluhnemo sebi, zadostimo željam in 
potrebam, za kar med aktivnim obdo-
bjem ni bilo časa, lahko rečemo, da 
ustrežemo svoji duši.
Društvo Lipa, univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Domžale, je pra-
znovalo srebrni jubilej – 25-letnico 
delovanja. Pomembna obletnica 
je obudila spomine na plodno in raz-
gibano pot, v počastitev katere so 

pripravili jubilejno fotografsko raz-
stavo v sliki in besedi, ki so jo s kraj-
šim kulturnim programom in slavno-
stnim govorom odprli v Galeriji 
Domžale. Na razstavi so razstavili tu-
di pisano paleto Unicefovih punčk iz 
cunj. Razstave in kulturnega progra-
ma se je udeležilo lepo število men-
torjev iz Društva Lipa Domžale, sluša-
teljev in tudi gostov. V kulturnem 
programu so nastopili folklorna sku-
pina Folklornega društva Groblje 
Domžale in člani pohodniške skupi-
ne Društva Lipa Domžale, Janka 
Jerman in Milojka Lunar iz literarne-
ga krožka Društva Lipa Domžale ter 
citrarska skupina Kresničke in kitari-
sti Tesere pod vodstvom citrari-
ce prof. Damjane Praprotnik. 
Prireditev je vodila Mira Smrkolj. 
Okrogle mize so se udeležili zanimi-
vi gostje: Marjan Ravnikar, predse-
dnik Društva Lipa, univerze za tretje 

življenjsko obdobje Domžale, Alijana 
Šantej, predsednica univerze za tretje 
življenjsko obdobje Ljubljana, Andrej 
Jus, predsednik Čebelarskega društva 
Domžale, Manica Perdan Ocepek, 
animatorka študijskega krožka. 
Okroglo mizo je vodila moderator-
ka Vera Vojska. Sodelovali so tu-
di mentorji in slušatelji nekaterih štu-
dijskih krožkov. Udeleženci okrogle 
mize so predstavili svoje izkušnje in 
odgovorili na vprašanja, kako lahko v 
tretjem življenjskem obdobju staro-
stniki dopolnjujemo svoje znanje, širi-
mo obzorja, se posvečamo konjičk-
om, za katere prej ni bilo časa, hodi-
mo na izlete, potujemo, ustvarjamo in 
uživamo v družbi podobno mislečih 
ljudi, ki hočejo še kaj od življenja. Za 
razvedrilo so z glasbo poskrbele citra-
rice Kresničke in kitaristi Tesere pod 
vodstvom mentorice prof. Damjane 
Praprotnik. •Miro Pivar

Društvo Lipa, univerza za 
tretje življenjsko obdobje, 
že 25 let omogoča aktivno 
preživljanje starejšim, ne 
glede na njihovo stopnjo 
formalne izobrazbe, 
politično, narodnostno ali 
versko pripadnost oziroma 
drugo osebno okoliščino. 

Obeležili prvih 25 let delovanja 
Društva Lipa Domžale
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Vabljeni, da se preizkusite v vaših 
šahovskih sposobnostih. V vsaki številki 
se spoprijemamo s tremi šahovskimi 
problemi, ki so razvrščeni po težav-
nosti. Ob vsaki šahovski poziciji je na 
voljo tudi kratek opis problema. Rešitve 
ugank bodo objavljene v naslednji 
številki. Veliko uspeha pri reševanju!

Rešitve iz prejšnje številke:
Primer 1: 1 ... Lg2 + 2. Tg2: Df1+ 3. Tg1 Sg3+! 4. 
hg3: Dh3 #
Primer 2: 1. Dh7:+! Kh7: 2. Sg5+! Kh8 3. Th3 #
Primer 3: 1. ...Tg3:+ 2. hg3: Dh1+! 3. Sh1: Tg2 #
 Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

Šahovski kotiček

Primer 3: beli na potezi; mat v 4.

Primer 2: beli na potezi; mat v 3.

Primer 1: črni se preda; 4 poteze

Na prazničnem rajanju decemba smo se imeli zelo lepo. Ustvarili smo kar 
veliko snežakov in Božičkov, plesali, se igrali igre in si privoščili poslikavo 
obrazov. Sodelovali smo tako otroci kot tudi starši. •Tjaša Pustotnik

Otroško plesno rajanje v 
Kulturnem domu Dolsko

Nekaj najbolj zagnanih obiskovalcev hriba nad Dolom se je tudi na 
silvestrovo podalo na lep, pretopel zimski sprehod. V prijetni družbi so 
ob kresu, ki ga je že 21. pripravil duhovni oče tega silvestrovanja Stane 
Zupančič, pričakali novo leto 2023. • Jože Klemenčič

Novo leto 2023 dočakali na Ajdovščini
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Sveti Ambrož je bil zgodnjekrščanski učitelj in milanski škof. 
Legenda pravi, da mu je kot dojenčku roj čebel pustil sledi 
medu na obrazu in ustih, kar naj bi pomenilo, da bo imel 
medeni jezik, torej da bo dober govorec. To se je pozneje tudi 
uresničilo. Opisani dogodek iz otroštva in želja po identifikaciji 
z odlično osebnostjo sta verjetno glavna razloga, da so si 
čebelarji, medičarji in svečarji izbrali sv. Ambroža za svojega 
zavetnika, ki goduje 7. decembra. Običajno se na ta dan ali 
okoli tega dneva čebelarji zberemo pri Ambroževi sveti maši, 
kjer se želimo zahvaliti za vse pridelke, ki smo jih prejeli od 
marljivih čebel, ter prosimo za uspešno prihajajočo sezono. 
Še posebej pa se spomnimo rajnih čebelarjev. Tako smo se 
letos, v soboto, 10. decembra, zbrali čebelarji iz Čebelarskega 
društva Dolsko pri Ambroževi sveti maši v farni cerkvi sv. He-
lene v Dolskem. Prisotna sta bila tudi praporščaka iz sosednjih 
društev Domžale in Moravče. Sveto mašo je daroval domači 
župnik Primož Meglič. Član našega društva Peter Uršič pa je 
okrasil oltar s čebelarskimi in medenimi motivi. Po maši je sle-
dilo prijetno druženje v misijonarskem domu dr. Janeza Janeža.  
 • Janez Šimenc, ČD Dolsko

Ambroževa sveta maša 
za čebelarje v Dolskem

Ko se jesen začne prevešati v zimo, nam večere 
polepšajo čudoviti rdečkasti sončni zahodi in po 
pripovedovanju modrih ljudi takrat Miklavž peče 
piškote. Letos jih je očitno napekel kar precej, 
zato je otrokom že vnaprej poslal pismo, da misli 
nanje in da jih bo, če se ne bodo preveč jezili na 
bratce in sestrice ter pozabljali domačih nalog in 
hišnih opravil, tudi letos obiskal. V ponedeljek, 
na predvečer godu sv. Miklavža, so v Dolskem, v 
cerkvi sv. Helene zbrani otroci lahko najprej uživali v 
prigodah angelov in parkeljnov. Eni so hiteli po-
magat Miklavžu z dostavo daril, drugi pa jim pri tem 
nagajali. Angeli so se morali res potruditi. Uporabili 
so vsa možna prevozna sredstva, od sani, ki so jih 
parkeljni prežagali, do avtomobila, ki mu je zmanj-
kalo bencina, in na koncu, ko je že kazalo, da bodo 
otroci ostali brez daril, je prav prišla tudi stara ‘kar-
jola’. Miklavž je tako lahko otrokom razdelil darila, še 
prej pa je z njimi dobro poklepetal – saj se vendarle 
niso videli že leto dni! Otroci so mu zaupali, kaj vse 
so počeli čez leto, kaj so se novega naučili, najbolj 
pogumni so zapeli kakšno pesem ali zmolili na glas, 
skoraj vsi pa zatrjevali, da so bili prav oni najbolj 
pridni. Ker so otroci obljubili, da bodo v prihodnje 
še bolj pridni, da bodo staršem narisali kakšno ris-
bico med počitnicami in da se res ne bodo prepirali 
z bratci in sestricami, jim je tudi Miklavž obljubil, da 
jih bo pozorno opazoval iz nebes in da se oglasi 
prihodnje leto. Zahvala gre tudi Društvu misijonarja 
dr. Janeza Janeža in Občini Dol pri Ljubljani, ki sta 
Miklavžu priskočila na pomoč z darili.  •J. K.
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Ko je na sveti večer ura odbila enajst, smo se počasi zbrali 
v Kamnici in nato skupaj romali ob soju bakel in otroških 
latern skozi temno noč v našo farno cerkev sv. Helene, 
v kateri smo s polnočno mašo poskušali doživeti veselje, 
kakršno so doživeli pastirji, ko se je na betlehemskih 
poljanah pred več kot 2 tisoč leti rodil mali Jezušček, naš 
veliki Odrešenik! Dogodek smo organizirali v Društvu misi-
jonarja dr. Janeza Janeža skupaj s skavti dveh župnij Dol in 
Dolsko. Pohoda so se v velikem številu udeležili tudi sami. 
Skupaj se nas je tako zbralo okrog 80, zaradi česar je bilo 
veselje v skupini še večje. Ko smo prišli v cerkev, je tam 
že potekala božičnica, ki so jo pripravili člani Mešanega 
pevskega zbora Sv. Helena. Po slovesni polnočnici smo 
ob čaju in piškotih pred cerkvijo v tej sveti noči še malo 
pokramljali in si zaželeli blagoslovljene praznike. Želimo si, 
da bi se nam ob naslednjem božičnem večeru pridružilo 
še več bakel in lučk, da bo božična noč še bolj svetla in 
topla. Veseli bomo tudi vas!  • Tina Mavec

Skupaj pri polnočnici

V Društvu misijonarja dr. Janeza Janeža so v ponedel-
jek, 26. decembra 2022, za člane in druge župljane 
Svete Helene v Dolskem organizirali ogled živih jaslic v 
Vipavskem Križu.  Zanimanje za izlet je bilo zelo veliko, na 
koncu se nas je zbralo kar 72, od tega 27 otrok. Zaradi 
velikega števila smo poleg celega avtobusa napolnili tudi 
minibus, osebni kombi in še osebni avtomobil. 
Na poti proti Vipavi nas je Veronika Lapič, ki je tudi orga-
nizirala in vodila izlet, najprej lepo pozdravila in predstavila 
program, nato pa smo se z molitvijo Bogu priporočili za 
srečno vožnjo in lep dan. Ob spremstvu vodnice smo si 
ogledali Vipavo s čudovitim baročnim dvorcem Lanthieri, 
ki stoji na Glavnem trgu. Zgrajen je bil leta 1659, pred 
leti pa lepo obnovljen. Ob obnovi so se ohranile čudovite 
freske, ki se raztezajo po vsem dvorcu. Vodnica Natali 
nam je razložila, da danes prostori služijo Visoki šoli za 
vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, v njem 
pa je tudi lepa poročna dvorana. Po ogledu dvorca smo si 
ogledali vinsko klet z razstavo tradicionalnih pripomočkov 
za pripravo vina in žganja.

Pot nas je nato vodila do Vipavskega Križa, kjer nas je 
že čakal vodnik Patrik, ki nas je popeljal skozi čarobno 
mesto, polno razstavljenih jaslic domačinov. Tako rekoč 
ni hiše, ki ne bi imela jaslic pred vhodom, na oknu ali 
dvorišču. Izvedeli smo tudi veliko zanimivosti o zgodovini 
in gradnji mesta, burji in življenju včasih. Sledil je ogled 
Božične zgodbe z živimi jaslicami, katere prizori so se od-
vijali po celotnem mestu. Zaključni prizor nas je pripeljal 
nazaj v središče mesta, kjer smo obiskali grajsko vinsko 
klet z razstavo jaslic. Tam smo se lahko tudi okrepčali z 
dobro hrano in kozarčkom rujnega. Na božičnem sejmu 
na prostem smo kupili okusne lokalne pridelke in druge 
ročno izdelane izdelke. V domu krajanov nismo zamudili 
razstave jaslic domačinov in ljudi iz okolice, nekaj pa tudi 
od malo bolj daleč. Navdušenosti nad izvirnostjo oblik in 
materialov ni bilo konca. 
Na poti domov je bilo opaziti navdušenje ob izpovedi 
o čudovitih vtisih ter smeha ob pripovedovanju vicev. 
Še posebej navihani so bili otroci, ki so drug za drugim 
hodili na mikrofon. Veseli, da smo si tako lahko popestrili 
praznični ponedeljek, smo se Veroniki zahvalili za orga-
nizacijo in ves njen trud. Hvala Občini Dol pri Ljubljani za 
finančno podporo projekta.
Poslovili smo se z željo, da bi se lahko kmalu spet srečali 
ob kakšnem podobnem druženju.  •Jelka Godec 

Ogled jaslic v vipavski dolini
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Ko smo izvedeli, da boste naš ra-
zrednik, so nas začeli vsi strašiti, 
da ste zelo strogi. a čez nekaj časa 
ste se nam zdeli zelo zabaven in 
prijazen učitelj. Vsi na šoli vas po-
znamo in tisti, ki nas učite, vas 
imamo v glavnem zelo radi. Kaj 
mislite o tem, da se vas nekateri 
učenci še kar bojijo?

To, da se me učenci bojijo, je malo 
neupravičeno. Nobene potrebe ni, 
da bi se me bali. Po mojem mnenju 
se bojijo reda in discipline. Strah ni 
nikoli slab. Zakaj? Zato, ker strah na-
redi človeka previdnega, čuječega, 
občutljivega. Pozorni ste na to, kaj se 
dogaja. Je pa res, da sem strog, da 
zahtevam znanje, pri meni veste, da 
mora biti v šoli neki red, da je po-
trebna disciplina, ker če tega ni, se 
zgodi kaos. In v kaosu se ne ve, kdo 
pije, kdo plača, ne more se delati. 
Lahko se pojavijo poškodbe in po-
dobne zadeve. Saj potem, ko me 
učenci bolje spoznajo, vidijo, da ni-
sem noben bavbav, da se da čisto 
normalno delati, če se le seveda upo-
števajo pravila. Tako kot jih upošte-
vam tudi sam, če grem kam na sesta-
nek ali če sem del kakšne druge 
družbe; treba je upoštevati tista pra-
vila, ki so pač tam jasna. Šolanje ni 
nič drugega kot upoštevanje pravil, 
reda in discipline. Če vse to je, se ni 
treba nikomur bati.
Zakaj ste se odločili, da boste rav-
no učitelj?

Ker se mi zdi, da sem se rodil za 
učitelja. Vsak človek v nekem trenut-
ku odraščanja začuti in približno ve, 
kaj bi rad v življenju počel. Sam sem 
pač začutil to poslanstvo. Da bi imel 

možnost vzgajati in na neki način po-
magati otrokom. To je bila moja želja, 
ki sem jo seveda moral uresničiti.
učili ste tudi na srednji šoli. ali so 
bili učenci kaj bolj poredni kot 
mi?
Ne, morate razumeti, da ne gre za 
porednost, ker s porednostjo ni nič 
narobe. Porednost je del odraščanja, 
je pa prav, da je ta porednost znotraj 
nekih meja, mora biti omejena. Je pa 
srednja šola nekaj popolnoma dru-
gega.
Zanima nas tudi, ali ste imeli v šo-
li pri naravoslovju in biologiji do-
bre ocene?

Če se prav spomnim, sem jih imel. 
Takrat je bil ob koncu leta zapisan še 
uspeh, mislim, da sem bil odličen v 
vseh osmih razredih – takrat je bila 
še osemletna osnovna šola. V srednji 
šoli sem bil ves čas prav dober. 
Ampak uspeh je pravzaprav nepo-
memben, pomembno je, koliko zna-
nja ste usvojili in koliko ga nesete s 
seboj.
Včasih so vas v šoli še tepli in hu-
do kaznovali. ali se strinjate, da 
so učitelji prenehali fizično ka-
znovati?

Absolutno je prav, da so učitelji 
opustili to. Vedno smo dobili kazen 
po pravici, nikoli je nismo dobili 
brez veze. Ko smo nekaj ušpičili, smo 

dobili vzgojno zaušnico, in je to de-
lovalo. Ni pa bilo nasilja. V šoli tega 
ni več, bi pa morali doma starši kdaj 
kakšnega svojega mulca malo po ta 
zadnji.
Se morda spomnite kakšne neu-
mnosti iz tistega časa, ki ste jo na-
redili?

Ja, seveda. Učiteljici smo na stol na-
stavili žebljiček, in ker nikoli ni po-
gledala, preden se je usedla, smo se 
mi zadrli, ker smo ugotovili, da bi jo 
lahko to seveda poškodovalo. Potem 
smo za kazen dobili nalogo, in sicer 
smo morali očistiti stranišča. 
Žebljička seveda nikoli več nismo na-
stavili.
Če bi lahko izbirali, katero super 
moč bi izbrali in zakaj?

Mislim, da bi izbral znanje. Rad bi 
ga imel veliko, tudi zato, da bi se znal 
boriti proti kakšnim hinavskim zade-
vam. Da bi znal odreagirati pravilno 
v različnih situacijah. 
Katera stvar vas še ob najslabšem 
dnevu spravi v dobro voljo?

Otroci me vedno spravijo v dobro 
voljo. Ta njihova igrivost. Mogoče še 
kakšen šport in odhod v naravo.
Imate tudi vi radi šport?

Ja, seveda. Za rekreacijo igram dva-
krat tedensko nogomet. Drugače pa 
sem skoraj več kot 40 let radioamater.
Kaj pa ste si mislili, ko ste prvič 

Boštjan Železnik je učitelj, 
ki se ga vsi bojimo, ampak 
ga imamo vsi zelo radi. 
Pozna ga vsa šola. Je 
razrednik 7. a razreda, 
ki uči naravoslovje in 
biologijo. Včasih rečemo, 
da je Železnik car. Res je 
poseben. 

Najstrožji učitelj na OŠ Janka Modra

Fo
to

: 
K

at
ar

in
a 

Tu
rn

še
k



25

kaJ DeLaJO naši OTROCi

prestopili prag naše šole?
Nisem vedel, kam prihajam, vedel 

pa sem, kako institucija deluje. Komaj 
sem čakal, da bom videl otroke v ra-
zredu.
ali se vam kdaj res ne da v službo 
in zakaj?

Pride dan, ko se mi ne da v službo, 
ampak se potem z veseljem odpra-
vim zaradi otrok.
Kdaj pa običajno vstajate med te-
dnom?

Tam med četrto in peto uro, in to 
vsak dan.
ali ste jutranji ali večerni tip?

Sem nočni tip. Čeprav ponoči de-
lam, nimam nobenih težav zjutraj 
vstati, tako da lahko tudi vso noč de-
lam.
Koliko let že vozite motor in ali je 
težko opraviti izpit?

Motor vozim že več kot 25 let. 
Vožnja motorja je bistveno težja od 
vožnje avtomobila, ker je bistveno 
bolj nevarna.
Kam pa hodite na dopust?

Na dopust običajno hodim v tujino. 
Rad imam grške otoke, Turčijo in 
Ciper. Bil sem praktično že po vsem 
svetu.
Katera je vaša najljubša jed, sladi-
ca in pijača?

Moja najljubša jed je hrana na žlico, 
na primer jota. Najljubša pijača je na-
ravno stisnjen hruškov sok. Najljubša 
sladica pa je strjenka.

ali kuhate sami?
Absolutno, pri tem pa rad tudi eks-

perimentiram. Pregledam vse recep-
te, potem pa je treba samo poskusiti.
ali imate kakšnega brata ali se-
stro?

Nič, bi pa želel imeti enega in dru-
gega. Na žalost se moja starša nista 
odločila, da bi imel še kakšno sestro 
ali brata.
S kakšnim namenom si puščate 
brado in kdo vam splete kitko?

Namen te dolge brade je čisto mo-
toristična zgodba. Kitko mi spleta se-
veda moja žena.
Kateri je vaš najljubši film in kate-
re vrste filmov gledate?

Najrajši gledam trilerje, tudi gro-
zljivke, z ženo pa si kdaj ogledava tu-
di romantičen film. 
Vedno, ko pridemo v razred, je od-
prt YouTube kanal z glasbo. ali jo 
radi poslušate?

Absolutno, vse delam ob glasbi. 
Glasba me spremlja na vsakem kora-
ku.
Kateri je vaš najljubši praznik?

Moj najljubši praznik je božič. 
In še zadnje vprašanje. Bi nam za-
upali svoj življenjski moto?
Imej se rad, bodi ponosen in vedno 
pomagaj drugim, ker če boš ti srečen, 
boš lahko srečo delil tudi drugim. 
 •Hana Starec, Anika Pogačar in Lea 
 Pečar – novinarski krožek OŠ Janka 
 Modra

srečanje upokojenih zaposlenih naše šole Obiskale so nas upokojene 
učiteljice naše šole. Pa ne le 
one, ampak tudi kuharice, čis-
tilke in drugi. Že zbiranje je bilo 
ganljivo. Objemi, tople besede in 
veselje. Lepo je bilo videti mamo 
in hčer – našo sedanjo učitel-
jico Natašo Lovše Pepelnak, ki 
je prišla skupaj z mamo Tinko 
Lovše – spomnili se je boste 
tisti, ki ste se šolali v šentjakob-
ski podružnični šoli. Gospod 
Janez Hromc, ki je bil na šoli 
veliko let ravnatelj, še vedno rad 
igra šah in ima veliko veselja z 
vnuki. Naši kuharji so nam vsem 
skupaj pripravili zgodnjo večerjo, 
nato pa smo odšli na koncert, ki 
so ga pripravili naši učenci.  
 •Hana Starec, novinarski krožek 
 OŠ Janka Modra 

Naša učenka Jovana Marinković Trampevska iz 3. razreda je zaigrala na violino.
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Vodstvo Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad 
je povabil Mešani pevski zbor Senožeti, da se 7. 12. 
2022 predstavi njihovim oskrbovancem. Zbor se je 
odločil predstaviti stare slovenske pesmi, kot so Vrtec 
ogradila bodem, Dekle je po vodo šla, V dolinci prijetni 
in Doli v kraju. Obiskovalci so bili povabljeni, da skupaj 
z nastopajočimi zapojejo vse znane pesmi, kar so tudi 
zelo glasno izvedli. V povezovalnem tekstu so bili opisani 
kmečki običaji, pri katerih so ljudje radi prepevali in se 
družili. Obiskovalci koncerta so nemo pritrjevali z glavo. 
Več poslušalcem se je med poslušanjem spremenil izraz 
na obrazu, od nasmejanega do solz. Minil je še en dan, 
ki ga je Mešani pevski zbor Senožeti polepšal starejšim 
občanom v domu. • Vida Zorič

Izvedeli smo, da so si učitelji dveh srbskih osnovnih šol, in 
sicer iz Beograda in Novega Sada, želeli ogledati najboljšo 
slovensko šolo. In izbrali so prav našo! Kar 50 se jih je 
pripeljalo z avtobusom na obisk v Dol pri Ljubljani. Gostil jih je 
naš ravnatelj Gregor Pečan, pozdravil pa jih je tudi naš župan 
Željko Savič.  
Tudi novinarski krožek je bil prisoten na srečanju, srbski 
učitelji pa so nam ves čas ponavljali, kako lepo in urejeno 
šolo imamo. Zelo všeč so jim bile barve, saj je tudi notranjost 
naše šole zelo pisana, čudili so se, da ima vsak učenec 
predmetne stopnje svojo garderobno omarico. Pri njih ni 
tako, omarice so morali kupiti in urediti kar starši. 
Izvedeli smo, da je pri njih lahko v razredu tudi več kot 
30 učencev, in ker imajo takšno prostorsko stisko, imajo 
ponekod dvoizmenski pouk, ki traja do sedmih zvečer! 
Povedali so nam, da so plače srbskih učiteljev zelo nizke 
(pomočnica ravnatelja ima 600 evrov plače), vrtci pa so brez-

plačni. Toda … Vrtcev ni. In ker jih ni, morajo starši plačati 
zasebni vrtec, ki stane 300 evrov.
Ravnatelj OŠ Lazar Savatić Zemun (Beograd) Goran Petrović 
nam je predstavil še zanimive dodatne dejavnosti, ki jih imajo 
na njihovi šoli, in sicer so to zadruge. Imajo na primer tis-
karski stroj in tako zaslužijo nekaj denarja s tiskanjem majic, 
kemičnih svinčnikov in drugih predmetov.  
 • Ula Vodnik in Zala Bakovnik – novinarski krožek OŠ  Janka Modra

Na obisku učitelji iz Srbije

Mešani pevski zbor Senožeti v domu starejših 
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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

Urad ostaja zaprt, ponovno odprtje je 
predvideno 2. 2. 2023 na novi lokaciji 

Dol 18, Rajhova domačija.
Več informacij na strani 4. 

Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek: 

8.00–18.00, sobota: zaprto

Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si   

(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si

(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006

Oddelek v župnišču:  
030 641 005

Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Župnija sv. Marjete  
Dol pri Ljubljani

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

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

(01) 564 72 58
 

Karitas
(01) 56 39 096

Družinska medicina  
dr. Anja Černe

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

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

Hišni obiski in administracija ob 
ponedeljkih 16.00–18.00  

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

Ordinacija splošne medicine,  
Valerija Rus, dr. med.  

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

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

Telefon je odprt ves delovni čas,  
razen zadnjo uro. 

valerija.rus@siol.net 

Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra 

031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra 

031 652 196

Zobozdravstvena ambulanta  
Vesna Fužir Urbančič

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

sreda–petek: 7.00–13.00
 

Zobozdravstvena ambulanta  
Špela Potočnik
(01) 56 38 023,  

031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30

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

 
Pomoč na domu, Deos, d. o. o.

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

040 204 530

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08

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

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50

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

 
LAS Srce Slovenije

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

Društvo upokojencev  
Dol - Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

Občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič

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

aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250

Vzdrževanje  
lokalnih vodovodov  

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

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

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center Repče 

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

 
Javna razsvetljava

Napake na delovanju omrežja javne 
razsvetljave sporočite na: 

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

Okvare lahko javite tudi na občinsko 
upravo občine Dol pri Ljubljani na  

tel. št. (01) 530 32 40 ali 
e-naslov obcina@dol.si.

Vzdrževanje cest 
Nepravilnosti javite občinski upravi  

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

 
Rdeči križ 

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

vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Prostofer
Zavod Zlata mreža 080 10 10 
vsak delovnik: 8.00–16.00

 
Gasilska zveza Dol-Dolsko

041 683 962
Gregor Pirc, predsednik

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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RaznO

Črna kronika kriminaliteta

DolVidemBeričevo Kleče
Zaboršt Dolsko

Vinje

za obdobje od 4. decembra 2022 do 1. januarja 2023

•Tatvina počitniške prikolice, materialna škoda znaša nekaj 
tisoč evrov, policisti še zbirajo obvestila. 
•Tatvina peči na drva, materialna škoda znaša okoli 300 
evrov, policisti tam še zbirajo obvestila.
•Prometna nesreča z lažjimi telesnimi poškodbami.

•Vlom v hišo, kjer 
materialna škoda znaša okoli 
2.500 evrov, policisti o tem 
še zbirajo obvestila.

•Prometna nesreča z 
materialno škodo na Zasavski 
cesti v križišču za Kleče. 

•Vlom v hišo, kjer je nastalo za nekaj 
tisoč evrov škode, policisti pa o tem še 
zbirajo obvestila.

•Zatajitev denarja na bankomatu, kjer je bilo odtujeno 550 evrov.
•Prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami,  
voznik je trčil v pešca na prehodu. 
•Prometna nesreča z materialno škodo.  
•Tatvina kolesa v Dolskem. 

•Poskus vloma v hišo.

•Prometna nesreča z materialno škodo.
•Vlom v 2 stanovanjski hiši, od koder je bila 
odtujena gotovina, skupna materialna škoda znaša 
nekaj manj kot 5000 evrov. 

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
•Vožnja brez veljavnega vozniškega 

dovoljenja. Zaseženo je bilo vozilo, zoper 
kršitelja pa podan obdolžilni predlog. 

•Kršitev javnega reda in miru v zasebnem 
prostoru, kjer je bil kršitelj pridržan, zoper 

njega pa vodijo postopek o prekršku.
•Nasilje v družini, izrečena je bila 

prepoved približevanja. 
•2-krat zaseg pirotehnike.

prometne nesreče Ostalo

Vi
r 

fo
to

gr
af

ije
: 

w
w

w
.p

is
o.

si

Ob izgubi našega dragega Marjana Igličarja se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

cvetje, sveče in darovane maše.
Hvala dr. Majdi Oberstar za pomoč pri zdravljenju, zavodu 

Vrbančič, g. Petru Avscu, ge. Vandi Kovač za poslovilni govor in 
župniku Grebencu za lep obred.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga 
ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Ob nenadni izgubi drage mame, 
sestre in babice Jožefe Merela, 

po domače Pepce iz Zagorice pri 
Dolskem, se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, 

Sonji Povirk, Mimi Vodnik za 
vso podporo, pomoč, izrečena 

sožalja, darovane maše, cvetje in 
sveče. Hvala trobentaču Romanu 
Grabnarju, hvala župniku Primožu 
Megliču za lepo opravljen obred in 
pogrebno mašo, hvala cvetličarni 
Orehek za okrasitev vežice, hvala 
pogrebnemu zavodu Vrbančič za 

korekten odnos in izvedbo storitev, 
hvala dr. Valeriji Rus in sestri Mateji 

ter hvala osebju Vegov Hram za 
pogostitev na sedmini. Iskrena 

hvala.
Hčerka Ljuba z možem Petrom, 

hčerka Mira z možem Francijem ter 
vnuk Damjan z družino.

Odgovorov na večna vprašanja ni, spomin je tisto, kar živi. Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

ZAHVALA
ZAHVALA

Neozdravljiva bolezen nam je vzela moža, očeta, dedka, brata, strica 
Lojzeta Žnidaršiča. Ob njegovem slovesu se srčno zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam pomagali v najtežjih trenutkih: zdravnici z Nevrološke klinike, 

doc. dr. Lei Leonardis, koordinatorici skupine za ALS, mag. Stanki 
Ristić – Kovačič, patronažni sestri Martini Kumer, Boštjanu Celestini 
in negovalkam DEOS-a. Hvala vsem prijateljem in sosedom, ki ste ga 
obiskovali v zadnjih mesecih. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim pri 

pogrebnem slovesu; g. župniku Primožu Megliču in pevcem, posebna 
zahvala pa gasilcem. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, 

hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše.  
Družina Žnidaršič
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V občinskem proračunu smo v občini za leto 2023 
zagotovili 120.000 EUR za izvedbo projektov, in 
sicer po 20.000 EUR (z DDV) za posamezni vaški 
odbor. Krajani ste lahko predlagali projekte za 

izvedbo na območju svojega vaškega odbora, pri čemer 
vrednost posameznega projekta ni smela biti manjša od 
2.000 EUR ali večja od 20.000 EUR. Zbiranje in prijava 
projektnih predlogov je potekala do 16. 12. 2022.

Letos vas je pri prijavi projektnih predlogov sodelovalo 
21, nekateri celo v dveh prijavah, za kar se vam iskreno 
zahvaljujemo. Najbolj aktivni ste bili prebivalci VO 

Beričevo in VO Dol, sledili so prebivalci VO Dolsko, VO 
Senožeti in VO Klopce. Za območje VO Laze nismo 
prejeli nobenega predloga.

Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov v sestavi 
Špela Banič (predsednica komisije, občanka in 
predsednica OVK), Simon Prebil (občinska uprava), Sara 
Jaklič (občinska uprava) in Eva Vovk (občinska uprava) je 
28. 12. 2022 in 5. 1. 2023 vse predloge skrbno pregledala 
ter na podlagi meril za upravičenost predloge ovrednotila 
in preverila ustreznost finančne ocene. Vsebine, ki so se 
podvajale, je komisija združila, nekatere vsebine, ki niso 
ustrezale merilom, je izločila ali pa jih smiselno zamenjala 
tako, da se je ohranilo bistvo predlogov. Natančnejše 
obrazložitve komisije o tem, kaj se je s posameznim 
projektnim predlogom zgodilo, lahko preberete na 
občinski spletni strani. 

Zdaj je na vrsti še sklepno dejanje pred samo izvedbo – 
to je glasovanje za najboljše projektne predloge. V 
nadaljevanju so navedeni projekti, ki se uvrstijo na 
glasovanje na območju posameznega VO. 

Občani Dola pri Ljubljani ste do vključno 
16. 12. 2022 na občino posredovali kar 23 
projektnih predlogov, s katerimi želite izboljšati 
kakovost življenja na območju svojega 
vaškega odbora. Komisija je odločila, da se 
10 predlogov uvrsti na glasovanje, 4 predlogi 
pa gredo direktno v izvedbo.

Za območje vaškega odbora Klopce, Zagorica, Križevska vas in Vrh so 
bili podani 3 projektni predlogi, vsi 3 se uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Izbrani so projektni predlogi občanov, ki 
se bodo uvrstili na glasovanje. Spoštovani 
občani, vi odločite, kateri naj se izvedejo!

Zap. št Naziv projektnega predloga Kratek opis projektnega predloga Vrednost projektnega predloga

1 Sanacija odseka ceste v 
Zagorici

Predlog sanacije ceste zaradi usada. Sanacija naj se izvede 
glede na predpise stroke. Lokacijsko opredeljeno v Zagorici 
pred hišno številko 3, pri znaku za omejitev 40. Glede na 
sredstva naj se sanira usad v razdalji 20 do 100 m.

20.000

2 Ureditev in dopolnitev 
otroškega igrišča 
Križevska vas - prenova 
faza 2

Nadaljevanje projekta iz leta 2022. Postavitev koša za smeti, 
klopi, pitnika, dodatne travne gume, peskovnika in zasaditev 
drevesa. Prenova stopnic do igrišča in ureditev dostopa do 
igrišča z vozički in kolesi.

20.000

3 Ureditev ceste - odcep 
Klopce

Predlaga se ureditev ceste v Klopce, in sicer od odcepa 
občinske ceste Kamnica–Križevska vas do hišne številke 
Klopce 6 (370 m). Ko se bo cesta sanirala, bo tudi vozišče 
temu primerno širše in varnejše za uporabnike.

20.000

..
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Za območje vaškega odbora Senožeti so bili podani 4 projektni 
predlogi, od katerih se 3 uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Za območje vaškega odbora Dol, Videm, Kleče, Zaboršt, Zajelše in Podgora je bilo 
podanih 5 projektnih predlogov, od katerih se 4 uvrstijo na glasovanje, in sicer:

Zap. št Naziv projektnega predloga Kratek opis projektnega predloga Vrednost projektnega predloga

1 Oktoberfejst Obuditev koncerta na igrišču v Senožetih. Stregli bi se 
litrsko pivo in klobase. Kot predskupine bi nastopali lokalni 
ansambli. 

11.000

2 Postavitev kolesarnice v 
Senožetih

Ureditev kolesarnice na parc. št. 552/2. Ljudje bi tukaj lahko 
pustili kolo in šli na avtobus. Predlog je predvideval tudi 
ureditev makadamskega parkirišča, a za to ni dovolj pros-
tora. Predlagano zemljišče 229/2, k. o. Senožeti, je sicer 
dovolj veliko, vendar je kmetijsko in ureditev parkirišča ni 
mogoča.

9.000

3 Dokončanje večnamen-
ske lope

Dokončanje projekta iz 2021 in 2022. Uredi se notranjost 
lope (stranišče, elektrika, vodovod ipd.)

20.000

Zap. št Naziv projektnega predloga Kratek opis projektnega predloga Vrednost projektnega predloga

1 Imejmo se fajn! Zabavni 
večeri za osnovnošolce

Izpeljava projekta Imejmo se fajn! Zabavni večeri za os-
novnošolce, ki so zasnovani na ideji druženja, sproščenega 
prostega časa med vrstniki. Organizacija 4 zabav na leto s 
pomočjo animacijske skupine. Vsebina zabav se oblikuje po 
posvetovanju z osnovnošolci. Povabljeni bi bili učenci od 4. 
do 9. razreda. Prostor: mala dvorana v OŠ Janka Modra.

5.400

2 Obnova kapelice v 
Podgori

Predlog predvideva obnovo dotrajane kapelice v Podgori 
(zemljišče s parc. št. 518/3, k. o. Podgora).

6.000

3 Film pod zvezdami na 
Rajhovi domačiji

Dogodki kina na prostem v Dolu (podobno kot kino pod 
zvezdami na Ljubljanskem gradu). Predlog predvideva 
najem projektorja in platna ter izvedba 5 filmskih večerov z 
različnimi tematikami.  

10.000

4 Kolesariti je krasno! Kaj 
pa če? - namestitev sto-
jal "Popravi si sam"

Kolesarska mreža v občini se izboljšuje in opaziti je vse 
več kolesarjev. Zgodi se, da nas kolesarska oprema pusti 
na cedilu. Predlog je postavitev stojala za servis in tlačilko 
"Popravi si sam". Gre za stojalo, ki je opremljeno z orodji za 
osnovna popravila in kvalitetno tlačilko. Postavijo se na javne 
površine. Namestili bi se 2 stojali (predlog - Korant in center 
Dola/Vidma).

4.500

Zap. št. Naziv projektnega predloga Kratek opis projektnega predloga Vrednost projektnega predloga

1 Izgradnja luči javne 
razsvetljave v Vinjah pri 
ekološkem otoku

V Vinjah, pri hišni št. 37, na razcepu ceste za Osredke je 
lociran neosvetljen ekološki otok, v neposredni bližini pa je 
informacijski kozolček. Razsvetljava bi služila lažji uporabi 
otoka v nočnem času in ogledu informacij na tabli. 

4.000

2 Izgradnja kolesarnice v 
Dolskem

V Dolskem ni kolesarnice, ki bi omogočala varno parkiranje 
koles uporabnikom avtobusa in preostalim, ki pridejo npr. k 
zdravniku, obiščejo igrišče itd. Podane so 3 možne lokacije. 
Najbolj primerna je pri športnem igrišču pri KD Dolsko (kjer 
so bili prej locirani smetnjaki).

9.800

Za območje vaškega odbora Dolsko, Petelinje, Vinje, Kamnica in Osredke je bilo podanih 5 
projektnih predlogov, od katerih je komisija ugotovila, da sta 2 ustrezna. Ker dosegata skupno 
vrednost 13.800 EUR, se neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre 
za naslednja predloga:

..



Za območje vaškega odbora Laze ni bilo podanega nobenega predloga. 

Glasovanje o projektnih predlogih 
Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s 
stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki je na dan 
oddaje glasu dopolnil/-a 15 let. Vsak lahko glasuje samo v 
svojem imenu. Prebivalci posameznega vaškega odbora 
boste lahko glasovali za predlagane projektne predloge za 
tisti vaški odbor, v katerem imate stalno prebivališče. 
Glasovalo se bo za največ 3 projekte s seznama na obmo-
čju, pri čemer boste najboljšemu projektnemu predlogu 
podelili 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu 
najboljšemu 1 točko. Glasovnice, na katerih bo občan gla-
soval za več kot 3 predloge oz. bo pri projektnih predlogih 
zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 
3 (ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice), bodo ne-

veljavne.  Prav tako mora občan glasovati za vse projekte 
(največ 3) in jim podeliti oceno, sicer bo glasovnica neve-
ljavna.
Če bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju preje-
lo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na se-
znam izglasovanih projektov opravilo žrebanje. 
Glasovanje bo potekalo v novih prostorih Občine na 
Rajhovi domačiji – Dol 18 (v glavni pisarni), in sicer od 16. 
1. 2023 do 17. 2. 2023 med uradnimi urami občinske upra-
ve. Za glasovanje je potreben osebni dokument!
Vsem velik HVALA za čas, skrb in trud, ki ste ga vložili v 
povezovanje s sokrajani, v razmišljanje o potrebah obmo-
čja in prijavo predlogov. Hvala tudi za vsa vprašanja, obi-
ske in predloge za nadaljnje izboljšave projekta Po izboru 
občanov! 

Mladim predlagateljem velika zahvala za čas, skrb in trud, ki ste ga vložili v oblikovanje in prijavo predlogov. Izvedba 
projektov bo zagotovo pripomogla h kakovostnejšemu okolju za mlade v naši občini. 

Za območje vaškega odbora Beričevo-Brinje je bilo podanih 6 projektnih predlogov, od 
katerih je komisija ugotovila, da sta 2 ustrezna. Ker dosegata skupno vrednost 20.000 EUR, se 
neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednja predloga:

Zap. št Naziv projektnega predloga Kratek opis projektnega predloga Vrednost projektnega predloga

1 Naravna senca na otroškem 
igrišču in zamenjava osvetlitve 
na igrišču 

Na otroškem igrišču pri gasilskem domu v Beričevem je 
treba poskrbeti za naravno senco. Predlaga se zasaditev 
dveh lip. Na košarkarskem igrišču bi bilo treba zamenjati 
razsvetljavo, saj so obstoječe svetilke dotrajane in potratne 
z energijo. Predlog za namestitev 4 novih LED-svetilk.

3.000

2 Zamenjava ograje na mostu 
čez Pšato v Beričevem in post-
avitev lesene brvi za prečkanje 
pešcev in kolesarjev 

Most čez Pšato v Beričevem ima zelo dotrajano ograjo, ki 
bi jo nadomestili z leseno ograjo. Mostu bi dodali še leseno 
brv za pešpot kot nadaljevanje pločnika.

17.000

Mladi občani Dola pri Ljubljani ste do vključno 16. 
12. 2022 na občino posredovali 5 projektnih 
predlogov, s katerimi želite izboljšati okolje za 
mlade v naši občini. Participativni proračun za 

mlade ni vezan na vaške odbore, prijavitelj pa je bil lahko 
vsak občan ali predstavnik neformalne skupine občanov, ki 
ima stalno prebivališče v občini Dol pri Ljubljani in v letu 
priprave participativnega proračuna dopolni najmanj 15 let 
in ni starejši od 29 let. Komisija je odločila, da se trije 
predlogi uvrstijo v direktno izvedbo. 
Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov v sestavi 

Špela Banič (predsednica komisije, občanka in predsednica 
OVK), Simon Prebil (občinska uprava), Sara Jaklič (občinska 
uprava) in Eva Vovk (občinska uprava) je 28. 12. 2022 vse 
predloge skrbno pregledala ter na podlagi meril za 
upravičenost predloge ovrednotila in preverila ustreznost 
finančne ocene. Vsebine, ki niso ustrezale merilom, je 
komisija izločila ali jih smiselno zamenjala tako, da se je 
ohranilo bistvo predlogov. Natančnejše obrazložitve 
komisije o tem, kaj se je s posameznim projektnim 
predlogom zgodilo, lahko preberete na občinski spletni 
strani. 

Po izboru mladih – v izvedbo gredo trije projekti

Naziv predloga Kratek opis projektnega predloga Vrednost

Band Battle 
(koncerti mladih 
bandov)

Organizacija raznovrstnih koncertov mladih ustvarjalcev iz naše občine z različnimi glasbenimi zvrstmi. Izbor 
bi ocenjevala strokovna žirija (znan glasbenik, producent in glasbeni kritik) ter glas ljudstva (glasovanje bi 
potekalo preko SMS). Zmagovalec prejme simbolično nagrado in dobi priložnost nastopiti na Dol festu 2024. 

3.000

DOL FEST 2023 Organizacija večjega koncerta na igrišču za OŠ Janka Modra. Občani bi z glasovanjem sami izbrali sloven-
skega izvajalca. Koncert bi se izvedel pod sloganom 'brez odpadkov' (povratna embalaža), pripomogel pa bi 
k večji prepoznavnosti občine. 

13.500

Mladinska soba Predlog predvideva ureditev mladinske sobe v Kmetskem domu Beričevo, s katero bi izboljšali druženje 
mladih v občini. Kupili bi mizo za namizni tenis in hokej ter različne družabne igre. Mladi bi pridobili prostor 
za aktivno druženje in ustvarjanje novih idej.

1.000


