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napOveD DOgODkOv

 

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Februar 2023
Številka 2/2023

Pletenice so informativno 
glasilo Občine Dol pri 
Ljubljani. Izhaja enkrat 

mesečno in ga brezplačno 
prejme vsako gospodinjstvo 

v občini. 

Naslednja številka izide 15. 
marca 2023. Prispevke za 

objavo pošljite na elektronski 
naslov pletenice@dol.

si. Zadnji rok za oddajo 
prispevkov je 1. marec 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
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Koledar dogodkov
Za vsako bolezen rož’ca raste
Brezplačno predavanje Jožice Bajc pivec
kulturni dom Dolsko
prijava na eva.vovk@dol.si ali 01 530 32 51

Otroško pustno rajanje z Malibujem
več na strani 32
kulturni dom Dolsko

Pustovanje z Duom Pustotnik
ples ob živi glasbi
kulturni dom Dolsko
Rezervacije na 041 879 354

Pacienti v čakalnici
komedija v izvedbi Dramske skupine kUD vrhpolje
Dvorana župnišča Dol

Pustovanje: Unforgiven4
Metallica tribute band
kmetski dom, Beričevo

Otroška predstava Kozle
kUD Jevnica
kmetski dom, Beričevo

Let v Rim
gledališka predstava Teatra Rampa iz Celovca
kulturni dom Dolsko
več na strani 32

Veliki koncert ob dnevu žena Senožeškega 
tamburaškega orkestra z gosti
kulturni dom Dolsko
prost vstop
več na strani 32

Elvis 
‘Sitdown’ koncert
kmetski dom, Beričevo

Otroška predstava Palčica, lastovičja zgodba
kulturni dom Dolsko
več na strani 32
vstop prost

Vročica
glasbena komedija
kulturni dom Dolsko
več na strani 32
vstopnina: 15 eUR

Džez koncert
Mladi kgBL
kmetski dom, Beričevo

Dan norcev: Slon in sadež & Vagabunda
kmetski dom, Beričevo

18.00 do 1.00

20.00

21.00
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UvODnik

S februarjem se začne prebujati narava 
in že stari slovenski rek pravi: 'Sveti 
Valentin ima ključe od korenin'. Tudi 
občinska uprava sledi naravnim le-

tnim ciklom z vsakokratnimi pomladanskimi 
novimi začetki, saj po novem svoje poslanstvo 
izvaja v novih občinskih prostorih, na naslovu 
Dol 18. Prav tako se je v nove prostore (Dol 18) 
preselil Krajevni urad Upravne enote Ljubljana, 
ki ponovno posluje vsak četrtek. In ne naza-
dnje, delo v novih prostorih, zdaj s še večjo 
predanostjo, opravlja zdravnica družinske me-
dicine, dr. Anja Černe. Nove prostore so si na 
povabilo župana Željka Saviča ogledali vsi 
zdravstveni in zobozdravstveni delavci na ob-
močju občine. Nad njimi so navdušeni, prav ta-
ko pa tudi pacienti dr. Černe, kar je predstavlja-
no v kratki anketi. Intervjujev in anket so vešči 
tudi mladi novinarji novinarskega krožka 
Osnovne šole Janka Modra. Od njih smo izve-
deli, kdo je najprijaznejši učitelj angleškega je-
zika, kako so se imeli sedmi razredi v Bohinju 
ter kaj šolarji menijo o nošenju šolskih uni-
form.
Nov začetek predstavlja tudi podpis konzorcij-
ske pogodbe za formalno vzpostavitev Lokalne 
akcijske skupine Srce Slovenije za obdobje de-
lovanja do leta 2027. Občina Dol pri Ljubljani si 
s članstvom v skupini obeta uspešno črpanje 
evropskih sredstev in razvojnih sredstev lokal-
nega sofinanciranja, saj je za razvoj območja 
LAS Srce Slovenije namenjenih kar 4,4 milijona 
evrov.
Februarja počastimo tudi Prešernov dan, slo-
venski kulturni praznik, ki ga praznujemo že 
od leta 1945. V Galeriji 19 na domačiji Pr’ Krač 
v Dolskem so pripravili odprtje slikarske raz-
stave Marjana Kolenca, Občina Dol pri 
Ljubljani pa je v sodelovanju z Javnim skladom 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pri-
redila slovesnost v Kulturnem domu Dolsko.
Kot smo že malo razvajeni, vsake Pletenice po-
ročajo tudi o uspehih naših mladih športnikov. 

Tokratne Pletenice 
poročajo o uspe-
hu Nike Ljubič na 
mladinskem sve-
tovnem prvenstvu 
v teku na smučeh 
ter o uspehih šahi-
stov Osnovne šole 
Janka Modra na osnovnošolskem regijskem in 
državnem šahovskem prvenstvu, kjer so bleste-
la zlasti dekleta.
Za rekreacijsko ukvarjanje s športom skrbijo 
občinska društva, tako Turistično društvo 
Dolsko poroča o dobri udeležbi, predvsem pa 
dobri volji na novoletnem pohodu. Društvo mi-
sijonarja dr. Janeza Janeža poroča o počastitvi 
110. obletnice rojstva našega rojaka, po kate-
rem si je društvo nadelo ime.
V nadaljevanju lahko preberete še kratko pred-
stavitev svetnikov ter prizadevanja občinske 
uprave, da čim hitreje reši zaplet z neustrezni-
mi kanalizacijskimi cevmi v projektu izgradnje 
kanalizacije na Vidmu in v Dolu.
Ker se bo narava počasi začela prebujati, je 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija pripra-
vila aktualne informacije za kmete, občani pa 
so seznanjeni z naborom kmetij, kjer lahko ku-
pijo kmetijske pridelke in izdelke. V tem sklo-
pu nas Čebelarska zveza Slovenije seznanja s 
pomenom čebelarstva in opraševalcev za proi-
zvodnjo hrane.
Kot boste brali v nadaljevanju, je februar izre-
dno pester mesec, v občini se je namreč veliko 
dogajalo. Prav gotovo si zato ne želite zamuditi 
prihajajočih dogodkov. V ta namen pozorno 
preberite povabila na prihajajoče gledališke, 
poučne, zabavne in glasbene dogodke v 
Kulturnem domu Dolsko, dvorani župnišča v 
Dolu ter v Kmetskem domu v Beričevem. Če 
pa se vseh ne utegnete udeležiti, boste o njih 
brali v prihodnjih Pletenicah. Do takrat pa pri-
jeten, pustno šegav pozdrav!.  
 •Nika Rovšek, podžupanja

letošnji februar je za otroke eden sijajnejših mesecev. 
Februarja nas je končno obiskala prava, mrzla zima, 
ki so jo šolarji takoj izkoristili za snežne radosti med 
zimskimi počitnicami. Takoj po počitnicah pa so na 
vrsto prišle pustne norčije, ki poleg vragolij postrežejo 
tudi s slastnimi krofi.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,
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nOviCe iz OBčinSke STavBe

Odprtje krajevnega 
urada

Ob selitvi občinske uprave naše občine na Rajhovo domačijo, na 
naslov Dol 18, je župan Željko Savič na redno srečanje v nove 
prostore občine povabil vse župane občin ustanoviteljic skupne 
občinske uprave (SOU). Sestanka so se poleg našega župana 
udeležili še župan Litije Franci Rokavec, župan Šentruperta Tomaž 
Ramovš in župan Šmartna pri Litiji Blaž Izlakar. Na sestanek so 
bili povabljeni tudi vsi direktorji občinskih uprav, vendar sta se 
sestanka udeležila le Rok Prevc, direktor občinske uprave Dol pri 
Ljubljani in Anne Marie Valentar, direktorica občinske uprave Šen-
truperta. Prisotni so bili tudi Helena Kozlevčar, vodja SOU, Domen 
Rozman, odgovoren za področje civilne zaščite in reševanja in 
oba medobčinska redarja – Nataša Desdimir in Tomislav Jukič. 
Seznanili so se z delom skupne občinske uprave v preteklem letu 
ter izpostavili nekaj najbolj perečih zadev, med njimi še posebno 
prometno obremenitev v občinah. Naslednje srečanje ustanovitel-
jic skupne občinske uprave bo potekalo v Litiji. • N. K.

V četrtek, 2. 2. 2023, se je ponovno odprl Krajevni 
urad, tokrat v novih prostorih na novi lokaciji, na 
Rajhovi domačiji, na naslovu Dol 18. Na odprtju je 
bila tudi načelnica Upravne enote Ljubljana Andreja 
Erjavec, sprejela pa sta jo župan Željko Savič, 
podžupanja Nika Rovšek in direktor občinske uprave 
Rok Prevc. Skupaj so si ogledali nove prostore in 
se strinjali, da to pomeni velik prispevek naši občini. 
Tako lahko vse dokumente ponovno urejate na tem 
mestu, vsak četrtek, zaželeno pa je predhodno 
naročilo po telefonu na številki 01 828 16 94.  •N. K.

Pridobitev novih prostorov za zdravstveno ambulanto dr. 
Anje Černe velja v naši občini za eno pomembnejših v 
zadnjih letih. Tega se zavedajo tudi preostali zaposleni 
v poklicih povezanih z zdravstvom, ki delujejo v naši 
občini. Tako so se odzvali vabilu župana Željka Saviča 
in se udeležili skupnega srečanja ter si ogledali nove 
prostore. Pomembna pridobitev novih prostorov je tudi 
popolnoma nov sistem prezračevanja, ki bo kljuboval 
vsem virusom, ki krožijo v sicer zaprtih prostorih. 
Srečanja so se udeležili zdravnici dr. Anja Černe in dr. 
Valerija Rus s svojima sestrama in referenčno sestro, 
zaposleni v zobozdravstvu, Zobotehničnem laboratoriju 
Dolsko, patronažni službi, Lekarni Pogačnik in Soči 
Opremi. Pridružil pa se jim je tudi Jure Benčina, na 
Občini zadolžen za gradbene zadeve, ki je bdel nad 
celotno prenovo.  • N. K.
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nOviCe iz OBčinSke STavBe

Občane obveščamo, da smo v 
sredo, 1. 2. 2023, izvedli ekspertni 
pregled kanalizacije v izgradnji, 
in sicer na lokaciji Dol–Videm, na 
območju od krožišča na regionalni 
cesti do JUB-a. Pregled bo pokazal, 
kdo ali kaj je krivo za poškodbe na 
delu že vgrajene kanalizacije, ki so 
se pokazale ob pregledu s kamero. 
Rezultati pregleda bodo pomembni 
tudi za odločitev glede tega, kakšni 
bodo nadaljnji postopki in časovnica 
dokončanja izgradnje kanalizacije.
Občina se ves čas trudi, da bi se 
postopki odvili čim hitreje. Ko so se 
pokazale težave s poškodbami cevi, 
smo od izvajalca zahtevali čimprejšnjo 
odpravo napak, ki pa so se v nadal-

jevanju pojavljale vedno znova, tudi na 
delu kanalizacije, kjer jih ob prejšnjih 
pregledih s kamero ni bilo. Ker se je 
pojavil dvom o ustreznosti cevi, je naj-
prej izvajalec naročil pregled cevi pri 
inštitutu ZRMK, ki pa ni nedvoumno 
pokazal, ali so cevi neustrezne.
Da bi pohitrili dogovore med izvajal-
cem in dobaviteljem cevi, smo se 
na občini odločili, da bomo tudi mi 
naročili ločen, neodvisen pregled 
cevi pri podjetju Igmat, a za izvedbo 
relevantnega pregleda ni bilo več na 
voljo dovolj cevi iz vgrajevane serije. 
Zato smo se odločili, da bomo s stro-
kovnjaki izvedli sondaže, kjer bomo 
pregledovali ustreznost vgradnje cevi, 
v nadaljevanju pa se bodo odvzete 

cevi tudi testirale. Tako bomo dobili 
odgovore glede vzrokov za težave in 
tudi, kako jih odpraviti. Vse stroške 
dodatnih analiz in izkopavanj nosi iz-
vajalec del. Gradbena dela na odseku 
od krožišča državne ceste proti JUB-u 
se bodo predvidoma nadaljevala 
marca, v vmesnem času pa se bodo 
izvajala dela po cesti od Pošte proti 
JUB-ovemu obratu Videm.
Na Občini Dol pri Ljubljani se 
zavedamo težav, ki jih imajo občani 
zaradi dolgotrajnih postopkov, in jih 
obžalujemo, a imamo hkrati v mislih 
tudi to, da mora biti kanalizacija čim 
bolj kakovostno izvedena.   
 • Občinska uprava

Občina Dol pri Ljubljani še ureja 
parkirne prostore na Rajhovi domačiji. 
Za ureditev parkirišča je prek LAS Srce 
Slovenije pridobila sredstva Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj in Re-
publike Slovenije. Parkirišče bo služilo 
kot večnamenski medgeneracijski 
prostor, in sicer kot klasično parkirišče 
za obiskovalce občinske uprave in 
različnih dogodkov na domačiji pa tudi 
kot manjši prireditveni prostor na pros-
tem. Uredila bo tudi prostor za počitek 
in postavila stojala za kolesa. Na prire-
ditvenem prostoru bodo v pomladnem 
času izvedeni sejemski dogodki in 
delavnice.  • Mija Bokal, Razvojni 
 center Srca Slovenije

Parkirišče na 
Rajhovi domačiji

Strokovni pregled kanalizacije v izgradnji
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Izpis sklepov konstitutivne seje občinskega sveta  
Občine Dol pri Ljubljani z dne 7. 12. 2022

AD 2 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
se seznani s poročilom občinske volilne 
komisije o izidu volitev v občinski svet in 
volitev župana. Sklep je bil sprejet.

AD 3/1 SKLEP:
V mandatno komisijo za potrditev 
mandatov občinskega sveta in župana 
Občine Dol pri Ljubljani se imenuje 
Slađana Brodnik. Sklep je bil sprejet.

AD 3/2 SKLEP:
V mandatno komisijo za potrditev 

mandatov občinskega sveta in župana 
Občine Dol pri Ljubljani se imenuje 
Tomaž Pogačar. Sklep je bil sprejet.

AD 3/3 SKLEP:
V mandatno komisijo za potrditev 
mandatov občinskega sveta in župana 
Občine Dol pri Ljubljani se imenuje 
Gregor Pirc. Sklep je bil sprejet.

AD 3/4 SKLEP:
Za predsednico komisije za otrditev 
mandatov občinskega sveta in župana 
Občine Dol pri Ljubljani se imenuje 

Slađana Brodnik. Sklep je bil sprejet.

AD 3/5 SKLEP:
Imenuje se mandatna komisija za 
potrditev mandatov občinskega sveta 
in župana Občine Dol pri Ljubljani v 
sestavi:
1. Slađana Brodnik – predsednica
2. Tomaž Pogačar – član
3. Gregor Pirc – član
Sklep je bil sprejet.

AD 4 SKLEP: 
Potrdijo se mandati za člane 

Želim vas seznaniti z organizacijo nadomeščanja 
zobozdravstvene službe v občini Dol pri Ljubljani med 
dopusti ali bolniškimi odsotnostmi. 
Od ponedeljka do petka so za nadomeščanje 
organizirani zobozdravstveni timi iz dveh občin, in sicer 
dva tima iz občine Dol pri Ljubljani in trije timi iz občine 
Mengeš. Med nadomeščanjem se zagotavlja samo 
oskrba nujnih zobozdravstvenih stanj. 
Pravila OZZ v drugem odstavku 103. člena določajo 
naslednja nujna zobozdravstvena stanja:
1. poškodbe zob in ustne votline: padci, udarci, izbitje 
zoba;
2. akutna infekcija oz. vnetje, ki se kaže kot oteklina, 
težje požiranje in odpiranje ust, zvišana telesna 
temperatura: semiimpaktirani modrostniki, abscesi;
3. večja in močnejša krvavitev, ki se sama ne zaustavi, 
predvsem po ekstrakcijah več zob, običajno pri pacientih 
z obstoječimi kroničnimi težavami, ki imajo predpisano 
neko obliko antikoagulantne terapije;
4. močan zobobol ali huda stalna bolečina v ustni 
votlini, ki je neodzivna na analgetike: zelo globok karies, 
pulpitisi, gangrene.
Pred prihodom pacienta z nujnim zobozdravstvenim 
stanjem je treba poklicati na objavljeno telefonsko 
številko zobozdravstvenega tima, ki takrat nadomešča 
izbranega zobozdravnika. Za te klice je zagotovljen 
časovni termin od 8.00 do 12.00 vsak dan, in sicer od 
ponedeljka do petka. Pacient takrat dobi termin za nujni 
obisk pri nadomestnem zobozdravniku znotraj njegovega 
ordinacijskega časa. 
Izven termina ordinacijskega časa izbranega 
zobozdravnika oziroma nadomestnega zobozdravnika 
lahko pacient z nujnim zobozdravstvenim stanjem 
poišče pomoč pri kateremkoli zobozdravniku, kajti 
nujno zobozdravstveno pomoč morajo ponujati vsi 

zobozdravniki, ne glede na vključenost v javno mrežo. 
Pacient v okviru javne mreže dostopajo do nujnih 
zobozdravstvenih storitev s svojo kartico zdravstvenega 
zavarovanja. Pomoč lahko poiščejo tudi pri zasebnikih, 
ki niso del javne zdravstvene mreže. Za opravljeno 
storitev pri zasebniku pacient plača sam, skladno s 
cenikom. Z računom pa lahko nato uveljavljajo povrnitev 
stroškov pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ravno 
tako lahko uveljavljajo povračilo stroškov, če so obiskali 
zobozdravnika v tujini zaradi nujnega zobozdravstvenega 
stanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške 
nujnih zobozdravstvenih storitev v tujini ali pri zasebniku 
v višini povprečne cene v javni mreži za opravljene 
storitve. Ali gre za nujno zobozdravstveno storitev 
skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
odloči zobozdravnik izvedenec Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Zavarovanec odda vlogo za 
povračilo stroškov skupaj z računom.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je organizirana 
dežurna zobozdravstvena služba v ZD Ljubljana na 
Metelkovi ulici 9, in sicer med 8.00 in 13.00. Tudi tu se 
je treba predhodno telefonsko najaviti. To določa 44. 
člen Splošnega dogovora 2022 – zdravstvena dejavnost 
zasebniki.
Med odsotnostjo izbrane zobozdravnice so vse 
informacije objavljene na spletni strani izbrane 
zobozdravnice, na telefonski tajnici in na vratih 
ambulante.
Za dodatno pojasnilo problematike želim poudariti, da 
glede na zakonodajo neprekinjene nujne zobozdravniške 
pomoči ni treba organizirati. Prav tako 41e člen ZZdrS 
pravi, da je koncesionar lahko brez nadomeščanja oz. 
nadomestnega zobozdravnika odsoten največ 14 dni na 
leto, od tega največ dva delovna dneva zapored.   
 • Vesna Fužir Urbančič, dr. dent. med.

Nadomeščanje zobozdravstvene službe
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Izpisi sklepov 1. dopisne seje 
občinskega sveta Občine Dol pri 

Ljubljani z dne 19. 1. 2023
AD 1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani v 
nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani 
imenuje naslednje člane:
Jana Žižek Kuhar
Andreja Šoštarec Osterc
Anja Stegu
Simona Kraupner
Tomo Dukarić 
Sklep je bil sprejet.  
 Željko Savič, župan

občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani, ki so bili izvoljeni na lokalnih 
volitvah 20. 11. 2023:
1. Marko Lunar
2. Petra Lešnjak
3. Jože Klemenčič
4. mag. Nika Rovšek
5. Željko Savič
6. Slađana Brodnik
7. Drago Sredenšek
8. Mojca Repanšek
9. Branko Škarja
10. Gregor Pirc
11. Rafael Jeras
12. Karina Medved Bregar
13. Tomaž Pogačar
Sklep je bil sprejet.

AD 5.1 SKLEP: 
Potrdi se mandat županu Občine Dol pri 
Ljubljani Željku Saviču, ki je bil izvoljen 
na lokalnih volitvah 20. 11. 2022. Sklep 
je bil sprejet.

AD 5.2 SKLEP:
1. Ugotovi se, da občinskemu 
svetniku Željku Saviču preneha 
mandat občinskega svetnika zaradi 
nezdružljivosti funkcije župana s 
funkcijo člana občinskega sveta.
2. Občinska volilna komisijo se pozove, 
da začne ustrezni postopek potrjevanja 
kandidata nadomestnemu članu 
občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.3 SKLEP: 
Potrdi se mandat za občinskega 
svetnika Janeza Grilja kot naslednjemu 
kandidatu z Liste Sotočje. Sklep je bil 
sprejet.

AD 8 SKLEP:
Imenuje se komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v 
naslednji sestavi:
1. Mojca Repanšek

2. Drago Sredenšek
3. Karina Medved Bregar
4. Gregor Pirc
5. Marko Lunar
Sklep je bil sprejet.
 Drago Sredenšek

A  vgusta 2022 so občine Dol 
pri Ljubljani, Litija, 
Šentrupert in Šmartno pri 
Litiji pod Skupno občinsko 

upravo (SOU) kupile lastni merilnik 
hitrosti, s katerim radarska služba 
SOU izvaja meritve. Helena 
Kozlevčar, medobčinska inšpektorica 
in vodja SOU, nam je zaupala: »Vsak 
dan merimo v eni občini. Ker vemo, 
da so meritve v občini Dol pri 
Ljubljani aktualne v jutranji konici, ko 
se ljudje vozijo v Ljubljano, in v po-
poldanskih urah, ko se vračajo, tudi 
mi merilnik postavljamo v teh časov-
nih terminih. Pred nakupom merilni-
ka smo ga najemali, in to za en dan, 
za sedem ur, zdaj pa merimo v eni 
občini dve uri, odidemo in se čez čas 
spet vrnemo.« Tako so na primer 25. 
1. 2023 v naši občini izvajali meritve 
od 13.15 do 15.45. Skupaj je bilo zabe-
leženih pet prekrškov, od tega so za-
beležili tri prekrške v Brinju – cesta v 

naselju (omejitev 40 km/h) z globo 
40 EUR. Dva prekrška pa so zabeležili 
v Vidmu, in sicer cesta v naselju 
(omejitev 30 km/h) z globo 40 EUR.
Statistični podatki meritev v naši ob-
čini v obdobju od 1. 1. 2023 do 2. 2. 
2023 pa pravijo: »Izvedene so bile šti-
ri meritve, izrečenih pa 28 glob zara-
di prekoračitve hitrosti v zne-
sku 1.840 EUR. Pojasniti je treba, da 
to ni fiksni prihodek, saj so možna 
plačila polovičk, pritožbe in izvršb, 
tako da je končni pri-
hodek lahko popolno-
ma drugačen. Največ 
prekrškov je bilo izre-
čenih v Brinju (22), 
nato v Vidmu (4) in v 
Beričevem (2).
Devetnajst prekorači-
tev hitrosti je bilo do 
vključno 10 km/h 
(67,86 %) in 9 prekora-
čitev nad 10, do vključ-
no 20 km/h (32,14 %). 
Povprečna hitrost pri 
omejitvi 30 km/h je bi-
la 38,75 km/h, največja 
izmerjena hitrost je bi-
la 41 km/h v Vidmu. 
Povprečna hitrost pri 
omejitvi 40 km/h je bi-
la 49,83 km/h, največja 
izmerjena hitrost je bi-
la 57 km/h, in to v 

Brinju. Lokacije meritev so bile stan-
dardne – Brinje, Beričevo, Videm, 
Laze.« Helena Kozlevčar še dodaja: 
»Ni nekega pravila, da se število pre-
krškov zmanjšuje, enkrat jih je 20, čez 
teden dni trije, naslednji teden spet 
več kot 10. Pravila ni.« Lahko pa doda-
mo le nasvet, da upoštevate prome-
tne predpise in se držite omejitev hi-
trosti, da ne boste naslednjič tudi vi 
del teh statističnih podatkov.  
 •Nina Keder

Vozniki ste najbrž že 
opazili, da se na najbolj 
kritičnih točkah naše 
občine izvajajo meritve 
hitrosti. Odgovorne smo 
povprašali, kakšni so zadnji 
izsledki meritev.

Meritve hitrosti v Brinju, Beričevem in Vidmu
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vpRašaLi STe, ODgOvaRJaMO

 1. VPRAŠANJE
Ob Zasavski cesti južno od naselja 
Podgora je načrtovan nov poslovno-
-oskrbni center. Kaj to pomeni in ka-
kšna dejavnost je predviden? Ali so 
svetniki seznanjeni, na kakšnem ob-
močju se bo gradil ta poslovno-
-oskrbni center? Ali svetniki vedo, da 
je to območje gramozna jama, glo-
boka pribl. 6 metrov, in je zasuta z 
materialom, ki se poseda? Ta mate-
rial je sporen glede vsebine (odpad-
ki so iz industrije, ki je sporna), kaj 
to pomeni, pa morajo vedeti tisti, ki 
imajo analizo o odloženem materia-
lu. Kdo bo odgovarjal, ko se bodo 
objekti začeli posedati? To je degra-
dirano območje, primerno edino za 
manjšo obremenitev, kot je gradnja 
sončne elektrarne. Občina naj pre-
vzame pobudo za ta projekt, vlaga-
telji pa bi bili občani, ki nimajo mo-
žnosti gradnje sončne elektrarne na 
lastnih strehah.

O: Za navedeno območje ob 
Zasavski cesti južno od naselja 
Podgora (Po02) je po Občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) zahtevana 
predhodna izdelava Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta 
(OPPN). Navedeno je naslednje:
Po02: Obstoječe degradirano obmo-
čje. Objekti morajo biti gabaritno 
usklajeni z obstoječo gradnjo v nepo-
sredni bližini, največja dopustna viši-
na objektov znaša 12 metrov. Mase 
objektov naj bodo členjene z zeleni-
mi površinami. Rob območja naj bo 
obsejan z vegetacijo, ki bo prekrivala 
poglede na objekte. Projekt za prido-
bitev gradbenega dovoljenja mora 
vsebovati tudi krajinsko ureditveni 

načrt in sanacijo terena. Osnovni do-
stop urediti z regionalne ceste. 
Možna sta samo en uvoz in en izvoz, 
ki sta lahko združena. Podgora pri 
Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 
19565), dediščina; kulturna krajina.
Gre torej za degradirano območje, 
kjer je zahtevana tudi sanacija terena. 
Pred začetkom priprave OPPN je tre-
ba obvezno pridobiti mnenje zavoda, 
pristojnega za ohranjanje narave, o 
verjetno pomembnih vplivih na varo-
vana območja in o obveznosti izved-
be presoje sprejemljivosti na varova-
na območja.
Na občini do današnjega dne še ni-
smo prejeli vloge za začetek postop-
ka OPPN na tem območju. V prete-
klem letu so zainteresirani podali po-
budo, na podlagi katere je občina 
potencialnemu investitorju pomagala 
povezati lastnike med seboj in orga-
nizirati začetni sestanek, ki je potekal 
v KD Dolsko. O morebitnem dogo-
voru med lastniki zemljišč in investi-
torji nimamo informacij.
Morebitno pobudo za gradnjo sonč-
ne elektrarne bi morali podati inve-
stitorji, ki so lahko hkrati tudi lastniki 
zemljišč. Postopek priprave OPPN 
vodi Občina, stroški bi bili na strani 
investitorjev – lastnikov zemljišč.  
 Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Zanima me, katere investicijske, 
vzdrževalne ali razvojne projekte 
imate v načrtu za Brinje. V zadnjih 
letih namreč v tem kraju ni bilo veli-
ko investicij. Vaška pot čez Brinje je 
tudi izjemno prometno obremenje-
na in zelo nevarna za pešce.

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

8

O dodatni zdravnici in 
prepovedi za pse okoli šole

O: Občina želi zgraditi pločnik v 
neposredni bližini postajališč za šol-
ski avtobus. Tako je bilo pred tremi 
leti zgrajen v Beričevem nasproti 
Žleta. Spomladi se bo pločnik gradil 
v Beričevem pri cerkvi, trenutno se 
čaka na potrditev proračuna. V 
Brinju občina ni bila uspešna z odku-
pi zemljišč, zato tam pločnika še ne 
bo, bo pa občina v centru vasi zgra-
dila dodatno avtobusno postajališče. 
V Brinju je gostota prometa zaradi 
dnevnega tranzita največja. Prav tako 
so v letošnjem predlogu proračuna v 
Brinju namenjena sredstva za posta-
vitev varnostne ograje nasproti hišne 
številke 25.  Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
6. decembra je prišlo do Reaktorja v 
Brinju večje število gasilskih vozil. 
Zanima nas, kaj se je dogajalo, je 
šlo le za vajo ali je dejansko prišlo 
do kakšne nevarnosti?

O: Šlo je za redno letno vajo. 
Novica je bila objavljena na spletni 
strani Občine in na družbenih 
omrežjih. Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Na gasilski vaji na Reaktorju v 
Brinju so sodelovali gasilci iz 
Gasilske brigade Ljubljana ter gasil-
ci prostovoljnih gasilskih društev 
Vižmarje-Brod in Podgorica 
Šentjakob. Zanima pa nas, kako to, 
da k vaji niso bili pozvani in niso 
sodelovali tudi gasilci, ki prihajajo 
iz iste občine kot Reaktor, torej pro-
stovoljna gasilska društva Beričevo-
Brinje, Dol, Dolsko …

O: Iz Instituta Jožef Stefan (IJS) so 
nam sporočili, da je bila vaja na 
Reaktorskem centru organizirana 
skupaj s PGD Vižmarje-Brod. Vaja je 
bila v osnovi namenjena Gasilski bri-
gadi Ljubljana (pristojna enota za po-
sredovanje na Reaktorskem centru), 
saj je bil poudarek na nesreči z radio-
aktivno snovjo. Zaradi sistema točko-
vanja in nagrajevanje znotraj Gasilske 
zveze Ljubljana je bila želja gasilcev, 
da sodelujejo tokrat društva iz njiho-
ve zveze. Občina je o predvideni vaji 
občane obvestila prek spletnih medi-
jev, so pa na IJS priznali napako, da o 
njihovi vaji niso neposredno obvestili 
okoliških gasilskih društev. Na IJS so 
se za napako opravičili in sporočili, 
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da so v prihodnosti vsekakor odprti 
za sodelovanje, kar so do zdaj že več-
krat dokazali. Občinska uprava

6. VPRAŠANJE
Ciprese pri gasilskem domu v Dolu 
so v zelo slabem stanju in res kazijo 
podobo našega kraja. Se bodo mor-
da odstranile oziroma zamenjale? 

O: Drži. Ciprese je napadla bole-
zen. Poskušali smo jih rešiti, a se nič 
ni obneslo. Iščemo rešitev, ki bi jo 
predstavili sosedom na naslovu 
Videm 52 in bi bila sprejemljiva za 
vse. Za kakršenkoli poseg bomo na-
mreč potrebovali njihovo soglasje, saj 
ciprese zaznamujejo parcelno mejo. 
Če bo vse v redu, bi živo mejo zame-
njali še letos. PGD Dol pri Ljubljani

5. VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj točno lahko odlaga-
mo v rjave zabojnike, torej zabojni-
ke za biološke odpadke? Se lahko tja 
odlagajo tudi kavna usedlina in me-
sni ostanki? Se je to spremenilo? Zdi 
se, da je bilo prej to prepovedano.

O: V rjave zabojnike odlagamo ku-
hinjske odpadke in zeleni vrtni od-
pad. To so zelenjavni in sadni odpad-
ki vseh vrst, jajčne lupine, kavna use-
dlina in filter vrečke, pokvarjeni pre-
hrambeni izdelki, ostanki hrane, pa-
pirnati robčki, brisače in papirnate 
vrečke, vejevje, trava in listje, rože in 
plevel, stelja malih rastlinojedih živa-
li. V zabojnike za biološke odpadke 
pa ne sodijo cigaretni ogorki, kosti, 
plenice in higienski vložki, mačji pe-
sek, žvečilni gumiji, pluta (odlagamo 
jih med preostale odpadke), tekstil, 
usnje, gume (odpeljemo jih v zbirni 
center), zdravila, kemikalije, maščobe 
ali odpadno kuhinjsko olje (spadajo 
med nevarne odpadke) in poginule 
živali. Vokasnaga

7. VPRAŠANJE
Pred osnovno šolo na Vidmu stoji 
tabla 'Prepovedano za pse'. Ali to 
pomeni, da je prepovedano 
sprehajanje psov le na tisti zelenici, 
kjer stoji tabla, ali velja to za 
celotno območje okoli šole, tudi za 
asfaltirane površine? 

O: Tabla je namenjena prepovedi 
sprehajanja psov na celotnem obmo-
čju šole in vrtca. Treba se je zavedati, 
da se na omenjenem območju dnev-

no giblje več kot 500 otrok ter da 
pasji iztrebki vsekakor ne spadajo na 
to površino.  
 Občinska uprava

8. VPRAŠANJE
Zaradi zaprtja družinske medicine 
v Zdravstvenem domu Vevče je veli-
ko naših krajanov ostalo brez izbra-
nega družinskega zdravnika. Naši 
zdravnici ne sprejemata novih paci-
entov, zdravstveni domovi v sose-
dnjih občinah sprejemajo oziroma 
dajejo prednost pacientom iz svojih 
občin. Ker so izbrisani pacienti pre-
puščeni sami sebi, nas zanima, kaj 
bo naša občina storila na področju 
zdravstvenega varstva krajanov?

O: Občina je v preteklem mesecu v 
pritličju objekta na naslovu Dol 4 (bi-
vša Občina) pridobila uporabno do-
voljenje za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti. Svojo zdravstveno ambu-
lanto je na novo in primernejšo loka-
cijo preselila zdravnica Anja Černe. 
Na omenjeni lokaciji je dovolj prosto-
ra za prihod eventualno še enega 
zdravnika družinske medicine. 
Občina je januarja na Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije posre-
dovala poizvedbo za večji obseg pro-
grama izvajanja zdravstvene oskrbe. 
V primeru pozitivnega odgovora bo 
občina sprejela odlok, na podlagi ka-
terega bi se lahko pripravil razpis za 
podelitev dodatne koncesije. Po iz-
boru koncesionarja mora soglasje 
dati še pristojno ministrstvo.   
 Občinska uprava

9. VPRAŠANJE
Kdaj se bo popravljala cesta v 
Zajelše, predvsem od naselja novih 
hiš na ovinku do vključno ovinka, 
kjer je odcep na Korant? Cesta je v 
obupnem stanju, polna ostrih lu-
kenj, brez možnosti, da se sploh še 
kam umakneš, ne da bi padel v no-
vo luknjo, tudi na obeh precej nepre-
glednih ovinkih. Na klancu je tudi 
veliko vode, ki teče s hriba še nekaj 
časa po tem, ko je drugje že suho, 
ker ni ustreznega odvodnjavanja 
(poleg tega je polno peska, ki ga na-
nese ob vsakem dežju). Kje je tu po-
skrbljeno za varnost in kaj če se pri-
peti nesreča? Pa tudi možna škoda 
na vozilu (kljub zelo počasni vo-
žnji) ni nepomembna. Cesta se je 
dolgo krpala le z vrečami asfalta, 
zdaj se pa še to ne dela več. Prometa 
pa tudi ni malo, zlasti ko je sezona 
aktivnosti na Korantu.

O: Razširitev ceste in gradnja eno-
stranskega pločnika od koloparka do 
križišča za Korant je bila predvidena 
že v lani, vendar z lastnikom zemlji-
šča ni bilo doseženega soglasja, zato 
investicija ni bila izvedena. Letos so v 
predlogu proračuna rezervirana 
sredstva za preplastitev te ceste. 
Občinski svet bo čez približno mesec 
dni potrjeval proračun za leto 2023. 
Če bo ta potrjen, se bodo aktivnosti 
za prenovo ceste lahko začele. 
 Občinska uprava

9
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Občinski svet v 
mandatnem obdobju 
2022–2026 sestavlja 
13 občinskih svetnikov, 
kar nekaj jih je v tej 
vlogi novincev. Tokrat 
jih predstavljamo s 
krajšimi opisi, v prihodnjih 
številkah Pletenic pa 
bodo predstavljeni še 
podrobneje. 

Kratke predstavitve občinskih svetnikov
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MarkO LuNar  
(LISTa Za vSe ObčaNe)
Starost: 55 let
Od kod prihajate in kje živite: 
Zaboršt pri Dolu.
Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Kemijski inženir, vodja proizvodne 
odličnosti ter vodja proizvodnje.
Za kaj se boste kot svetnik najbolj 
zavzemali: Za razvoj infrastrukture 
(predvsem ceste, pločniki, kanalizacija, 
javna razsvetljava), za razvoj oskrbe, za 
razvoj predšolske in šolske vzgoje 
(predvsem prostorov).
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: V gasilstvu in civilni zaščiti.

Dosedanje izkušnje z Občino: Kot 
član štaba za civilno zaščito.

PeTra LeŠNjak  
(LISTa Za vSe ObčaNe)
Starost: 34 let
Od kod prihajate in kje živite: 
Prihajam iz Vidma, natančneje 
Kostanjevih cvetov. Preden sem se 
preselila na Videm, sem od svojega 
rojstva živela v Črnučah.
Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Po poklicu sem univerzitetna diplo-
mirana pravnica, trenutno pa sem za-
poslena v gospodarski družbi kot 
pravna svetovalka.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Kot občinska svetni-
ca si bom prizadevala za enakome-
ren in trajnostni razvoj naše občine. 
Verjamem, da je v slogi moč in da 
skupaj zmoremo več.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Pred vložitvijo kandida-
ture za občinsko svetnico sem opra-
vljala funkcijo članice občinske volil-
ne komisije. 
Dosedanje izkušnje z Občino: 
Življenje tukaj mi je izredno všeč za-
radi miru in narave, predvsem pa za-
radi prijaznih in odprtih ljudi, ki živi-
jo tu. Tudi z zaposlenimi v občinski 
upravi imam same pozitivne izku-

šnje, saj so mi bili vedno pripravljeni 
priskočiti na pomoč. 

jOže kLeMeNčIč  
(NOva SLOveNIja)
Starost: 60 let
Od kod prihajate in kje živite:  
Od rojstva živim v Dolu.
Poklic in delo, ki ga opravlja-
te: Zaposlen sem na Smučarski zvezi 
Slovenije kot koordinator panoge tek 
na smučeh.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Za nadaljnji razvoj 
celotne občine Dol pri Ljubljani, za 
podporo kmetijstvu na področju na-
makanja in komasacije kmetijskih ze-
mljišč, za nadaljnjo podporo športni 
dejavnosti domačih društev, za aktiv-
no preživljanje prostega časa otrok 
in mladine, za podporo ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Na področjih športa, na-
tančneje Tekaškega smučarskega klu-
ba JUB Dol pri Ljubljani.
Dosedanje izkušnje z 
Občino: Sodelovanje v vaškem od-
boru.

NIka rOvŠek (LISTa SOTOčje)
Starost: 46 let
Od kod prihajate in kje živite: 

Občinski svet in župan mandatnega obdobja 2022–2026, od leve proti desni: Jože Klemenčič (Nova Slovenija – krščanski 
demokrati), Petra Lešnjak (Lista za vse občane), Marko Lunar (Lista za vse občane), Slađana Brodnik (Lista Sotočje), Nika Rovšek 
(Lista Sotočje), Drago Sredenšek (Lista Sotočje), Mojca Repanšek (Lista Sotočje), Janez Grilj (Lista Sotočje), župan Željko Savič, 
Karina Medved Bregar (Gibanje Svoboda), Tomaž Pogačar (Gibanje Svoboda), Gregor Pirc (Lista krajanov Senožeti), Branko Škarja 
(Lista krajanov Senožeti) in Rafael Jeras (Slovenska demokratska stranka).
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Petelinje, izvorno iz Dolskega.
Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Sem magistra prostorskega in urbani-
stičnega načrtovanja. Kot podsekre-
tarka na Ministrstvu za infrastrukturo 
RS sem skrbnica nepremičnega pre-
moženja na območju letališč ter so-
delujem pri državnem in občinskem 
prostorskem načrtovanju za področji 
zračnega in pomorskega prometa.
Za kaj se boste kot svetnik najbolj 
zavzemali: Za kakovostno bivalno 
okolje za vse občane, kar bomo poiz-
kušali dosegati z učinkovitimi pro-
storskimi regulacijami in ureditvami, 
z investicijami v infrastrukturo šol-
stva, športa, rekreacije, sociale ter s 
spodbujanjem družabnih in kulturnih 
dejavnosti na območju občine.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: V Športnem društvu 
Partizan Dolsko, v mladosti pa sem 
delovala v Kulturnem društvu 
Dolsko, skupini TOPATO ter vodila 
lokalno taborniško organizacijo 
Žerjavov rod.
Dosedanje izkušnje z Občino: 
Mandat in pol sem bila občinska sve-
tnica, nato pa podžupanja, že pred 
tem pa sem kot aktivna občanka so-
delovala v Razvojnem svetu, organizi-
rala svetovanja občanom glede ne-
premičninskih evidenc ipd.

jaNI GrILj (LISTa SOTOčje)
Starost: 42 let
Od kod prihajate in kje živite: 
Križevska vas.
Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Spec. dipl. ing. elektrotehnike, vodja 
projektov v telekomunikacijah.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Za prostorske in ko-
munalno infrastrukturne ureditve.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Pri vzpostavitvi nove te-
matske pohodniške poti Vegova pot 
v šolo in pri športnih dogodkih v 
sklopu Športnega društva Zagorica. 
Dosedanje izkušnje z Občino: 
Sodelovanje z občino na športnem 
področju, sodelovanje na projektih 
WiFi4Eu, LAS, Vegova pot … 

SLađaNa brODNIk (LISTa 
SOTOčje)
Starost: 42 let
Od kod prihajate in kje živi-
te: Prihajam iz Litije, že več kot 20 let 
pa živim v Kamnici.

Poklic in delo, ki ga opravlja-
te: Sem diplomirana varstvoslovka, 
trenutno pa sem zaposlena kot asi-
stentka strokovnega sodelavca v od-
vetniški pisarni.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Kot svetnica se bom 
– tako kot v prejšnjem mandatu – za-
vzemala za optimalno porabo prora-
čunskih sredstev in obravnavo tema-
tik glede na nujnost in ne glede na 
to, koliko je že dobil kakšen del obči-
ne.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Redno se udeležujem do-
godkov, ki mi omogočajo ohranjati 
stik z občani, kot nekdanja predse-
dnica Sveta Zavoda OŠ Janka Modra 
pa še vedno negujem dobre odnose 
z vodstvom šole, ki mi omogočajo 
kakovostno spremljanje vrtčevske in 
šolske problematike.
Dosedanje izkušnje z Občino: Ne 
moremo prevečkrat poudariti, kako 
sem ponosna na ekipo, ki je novem-
bra 2022 zaključila mandat in v malo 
spremenjeni sestavi začela novega. 
Del tega, po mojem mnenju uspešne-
ga dela, pa je tudi rezultat dobrega so-
delovanja z občinsko upravo pod vod-
stvom mag. Roka Prevca. Delo z zapo-
slenimi mi je bilo vedno v veselje. 

DraGO SreDeNŠek  
(LISTa SOTOčje)
Starost: 71 let
Od kod prihajate in kje živite: 
Vinje. 
Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Upokojenec.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Za primarno zdra-
vstveno oskrbo, izgradnjo doma za 
starejše ter preskrbo s pitno vodo.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Sodelujem z vaškim od-
borom Dolsko. 
Dosedanje izkušnje z Občino: 
Dobre. V zadnjem obdobju je bilo v 
naši občini narejenih mnogo stvari, 
ki kažejo, da smo na dobri poti. Želja 
po boljšem in dobrem nikoli ne 
zmanjka. Tako bo potrebnih še več 
aktivnosti na področju širitve dosto-
pnosti do javnega zdravstva, skrb za 
mlade in starejše. Stekel je postopek 
izgradnje doma za starejše, kar je še-
le začetek. Kar čudno se sliši, da v 
naši občini nimajo vsi dostopa do 
neoporečne pitne vode. Dela na tem 

področju potekajo, pričakovanja so 
velika. Da so odločitve za doseganje 
ciljev prave in izvedene v pravem za-
poredju, lahko veliko pripomore še 
večja prisotnost vaških odborov, ki 
najbolje poznajo lokalne potrebe. 
Sodelovanje je tu nujno potrebno. 
Skupaj bomo lahko dosegli več in se-
gli dlje.

MOjca rePaNŠek (LISTa 
SOTOčje)
Starost: 58 let
Od kod prihajate in kje živi-
te: Živim na Vidmu, s starši sem se 
priselila pred skoraj 50 leti iz Ribč, 
občina Litija.
Poklic in delo, ki ga opravlja-
te: Sem višji upravni delavec, sveto-
valec za odnose z uporabniki v tele-
komunikacijskem podjetju.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Za skrb za starejše 
in medgeneracijsko povezovanje, 
skrb za okolje in izboljšava infra-
strukture, šport in rekreacijo za vse 
generacije.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Odkar sem se vključila v 
politiko občine in postala občinska 
svetnica, poskušam aktivno delovati 
v občinskem svetu v korist vseh ob-
čanov in veliko časa posvetim tudi 
funkciji v Komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja ter vsem 
dogodkom, ki prispevajo k povezo-
vanju in izboljšanju kakovosti življe-
nja v občini.
Dosedanje izkušnje z Občino: V 
mladosti sem bila podpredsednica in 
aktivna članica Mladinske organizaci-
je v Dolu, dolga leta članica 
Upravnega odbora Tekaško-
smučarskega kluba Jub Dol, kjer sem 
sodelovala z občino za pridobitve 
podpore in pomoči za funkcionira-
nje kluba, bila sem članica vaškega 
odbora, preteklo mandatno obdobje 
sem bila občinska svetnica in sem z 
občinsko upravo in županom odlič-
no sodelovala. So dostopni, odzivni 
in profesionalni.

braNkO Škarja  
(LISTa krajaNOv SeNOžeTI)
Starost: 59 let
Od kod prihajate in kje živi-
te: Živim v Senožetih, kjer so živeli 
tudi moji starši.
Poklic in delo, ki ga opravlja-
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te: Po poklicu sem komercialni teh-
nik, opravljal sem delo vodje prodaje 
v enem od večjih podjetij, ob koncu 
minulega leta pa sem se upokojil.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Najprej se bom za-
vzemal za program, ki ga je lista 
predstavila na preteklih volitvah, ter 
da bi bil kraj Senožeti deležen enako-
vrednega razvoja kot preostali večji 
kraji v občini. Tu izstopajo predvsem 
problematični prostorski pogoji na 
POŠ Senožeti. Poleg šole je v kraju 
Senožeti velik problem, da društva in 
mladina za svoje delovanje in razvoj 
nimajo nobenega prostora. Tu bi že-
lel, da bi nam župan in občinski svet 
prisluhnila. Podpiral bom vse dobre 
ideje, ki bodo v korist občank in ob-
čanov naše občine.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Kot prostovoljni gasilec 
aktivno delujem v PGD Senožeti in 
Gasilski zvezi Dol-Dolsko. 
Dosedanje izkušnje z Občino: 
Glede na to, da sem v preteklem ob-
dobju že opravljal tako funkcijo sve-
tnika kot podžupana, lahko rečem, 
da so moje izkušnje z občino dobre, 
predvsem me veseli, da se je na naši 
občini vse skozi strmelo k čim boljše-
mu zagotavljanju življenjskih pogo-
jev naših občank in občanov.

GreGOr PIrc  
(LISTa krajaNOv SeNOžeTI)
Starost: 46 let
Od kod prihajate in kje živite: 
Prihajam iz Ljubljane, natančneje iz 
Novega Polja, v Senožetih sva leta 
2000 z ženo naredila hišo, kjer zdaj 
živimo.
Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Po poklicu sem elektroenergetik in 
logistični tehnik, delam pa kot elek-
tričar.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Najbolj se bom za-
vzemal za varnost v prometu, šolstvo 
in predšolsko vzgojo, pomoč obča-
nom, za gasilce in civilno zaščito ter 
za vse, kar potrebuje vas Senožeti.
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: Sem aktiven predsednik 
Gasilske zveze Dol-Dolsko, član 
upravnega odbora PGD Senožeti ter 
član kulturnega društva.
Dosedanje izkušnje z Občino: V 
preteklem mandatu sem bil občinski 
svetnik, v preteklosti pa tudi član sve-

ta za preventivo v cestnem prometu 
ter član KMVI.

raFaeL jeraS (SLOveNSka De-
MOkraTSka STraNka)
Starost: 64 let
Od kod prihajate in kje živite: 
Prišel sem iz občine Lukovica, zdaj 
pa že 23 let živim na Klopcah.
Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Upokojenec. 
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Kot novopečeni 
svetnik se bom zavzemal za celostni 
razvoj občine, zlasti za ureditev in sa-
nacijo cest, plazov, ureditev kanaliza-
cije in tudi čistilnih naprav, za oskrbo 
starejših občanov in izgradnjo doma, 
skrb za mlade; šole, vrtce. Samemu 
središču mesta želim dodati kaj ži-
vljenja npr. tržnico. 
Dosedanje izkušnje z 
Občino: Dosedanje delo občine je 
zadovoljivo, se pa vedno najdejo pri-
pombe. Moti me, da je poraba denar-
ja večja, kot je prilivov v proračun 
občine, tega si sam ne bi upal privo-
ščiti. Glede razmer, v katerih je obči-
na kot taka lahko delovala, pa sem 
kar zadovoljen, razen nekaterih stva-
ri, ki se odvijajo prepočasi in so pre-
drage.

karINa MeDveD breGar 
(GIbaNje SvObODa)
Starost: 38 let
Od kod prihajate in kje živite: Rodila 
sem se v Trbovljah in svoje otroštvo 
preživela v Zagorju ob Savi. Po življe-
nju v Ljubljani in Bruslju sem si dom 
z družino ustvarila izven mestnega 
vrveža, v Vidmu v občini Dol pri 
Ljubljani. 
Poklic in delo, ki ga opravlja-
te: Po izobrazbi sem uni. dipl. polito-
loginja mednarodnih odnosov, kot 
samostojna svetovalka za energetske 
politike in EU zadeve pa sem zapo-
slena na Holdingu Slovenske elek-
trarne (HSE).
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Vsekakor za trajno-
stni razvoj občine ter čim višjo sto-
pnjo samooskrbe, zlasti na področju 
energetike. Za to se bom trudila z 
vlaganjem v obnovljive vire energije 
in okrepitev črpanja evropskih sred-
stev, saj trenutno na tem področju 
kot občina precej zaostajamo. 
Na katerih področjih v občini ste 

še aktivni: V občini nameravam de-
lovati na vseh področjih, ki se nave-
zujejo na zeleni prehod. Sicer pa sem 
športno aktivna in v čim večji meri 
kupujem lokalno pridelano hrano, 
zato si želim tudi vzpostavitve redne 
sobotne tržnice.
Dosedanje izkušnje z Občino: Kot 
mamici mi je v občini predvsem po-
membna bližina kakovostne infra-
strukture in storitev (vrtec, šola, 
zdravnik), zlasti pa cenim medseboj-
no povezanost v soseski, kjer živim, 
česar v večjem mestu ni mogoče najti. 

TOMaž POGačar  
(GIbaNje SvObODa)
 Starost: 38 let
 Od kod prihajate in kje živite: 
Dolsko.
 Poklic in delo, ki ga opravljate: 
Diplomirani inženir strojništva, upra-
vljavec strojnih naprav.
Za kaj se boste kot svetnik naj-
bolj zavzemali: Nujna je razširitev 
oziroma izgradnja šole in vrtca v 
Dolskem in Senožetih. Nujni sta po-
sodobitev in širitev vodovoda – upo-
rabnikom je treba omogočiti nove 
priklope. Nekje je potrebna izgradnja 
ali obnova lokalnih cest, vključno s 
celostno pripadajočo infrastrukturo 
– graditi je treba celostno in kakovo-
stno. Želja je uvesti redno lokalno tr-
žnico po vzoru nekaterih sosednjih 
občin. Potrebna sta pregled in obno-
va nekaterih mostov v občini – žal je 
vse povezano z vedno premajhnim 
proračunom, idej in želja pa je veli-
ko. 
Na katerih področjih v občini ste 
še aktivni: To je moj prvi mandat 
občinskega svetnika. Nisem član 
športnih sekcij, kolikor mi le čas do-
pušča, sem aktiven na kolesu ter na 
sprehodih v naši bližnji okolici. Sem 
član ČD Dolsko.
Dosedanje izkušnje z Občino: 
Menim, da je življenje v tem okolju 
prijetno, saj je v neposredni bližini 
naselij veliko gozda ter zelenja, torej 
je ponujenih veliko možnosti za re-
kreacijo v naravi. Ni vse tako beton-
sko kot v mestih. Dobrine, ki jih po-
trebujemo za življenje, so po večini 
dokaj blizu. Če se na delo vozimo v 
prestolnico, nam je ta blizu. Morda 
bo treba poiskati ter še izboljšati mo-
žnosti uporabe javnih prevozov.
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Dr. Anja Černe v naši 
občini deluje od 
marca 2017, vse do 
danes v izredno 

majhnih prostorih vrtca na Vidmu. 
Prav zato so nekdanji občinski pritlič-
ni prostori, preurejeni v zdravstveno 
ambulanto, izjemnega pomena za de-
lovanje zdravniške službe. Svoje vtise 
na novi lokaciji nam je zaupala dr. 
Černe: »Tu smo od 16. januarja letos, 
torej že nekaj tednov. Najprej bi se ra-
da zahvalila Občini za posluh in res 
dobro sodelovanje pri načrtovanju 
teh prostorov. Mislim, da nam zagota-
vljajo veliko boljše pogoje za delo. 
Niti ni toliko pomembno za nas za-
poslene kot za paciente, ki zdaj hodi-
jo sem. Razlika v primerjavi s prejšnji-
mi prostori je, da ima-
mo še eno dodatno 
sobo, kjer se lahko je-
mlje kri, delajo preve-
ze in posegi, torej da 
lahko delo poteka 
vzporedno in da tam 
medicinska sestra že 
kaj pripravi. Vse pote-
ka hitreje, hkrati pa 
imajo pacienti tudi 
več zasebnosti. Poleg 

tega imamo tudi dodatni prostor za 
referenčno sestro, tako da lahko tudi 
ona dela vzporedno z mano. 
Opravlja preventivne preglede pri 
odraslih in spremlja kronične bolni-
ke. Tako imamo dodatno sestro, ki je 
zaposlena za polovični delovni čas.« 
Zdravnica pa je ob vsem zadovoljstvu 
še poudarila, da čeprav imajo zdaj 
dosti boljše pogoje za delo in obrav-
navo bolnikov, so vseeno kadrovsko 
omejeni, zato žal ni možen sprejem 
dodatnih novih pacientov, čeprav je 
veliko povpraševanje. Na občini se te-
ga problema zavedajo in v tej smeri 
že delujejo. Radi bi zagotovili še eno 
dodatno koncesijo za novega zdrav-
nika, saj so v obstoječi stavbi že ure-
jeni prostori za še enega. •Nina Keder

V novih prostorih na naslovu Dol 4 smo obiskali 
ambulanto zdravnice dr. Anje Černe. Prostorna in svetla 
ambulanta je dobrodošla in prepotrebna pridobitev za 
našo občino. 

Zdravnica in njeni pacienti 
so nadvse zadovoljni Franci Lukežič, 

Beričevo
»Sem bil kar 
presenečen, kako 
lepo imajo urejeno. 
Lokacija je v redu, 
parkiraš lahko zraven, 
meni se zdi dobro. Ni kaj za 
pripomniti. K zdravnici tukaj sicer 
ne hodim pogosto, a je dobro, 
ker imamo vse druge stvari tudi 
zraven – lekarno, trgovino.«

Tina Vidic, Zalog
»Vse je v redu. 
Prostori so lepi, 
sodobni in tudi več jih 
je, tako da ni gneče. 
Morda je bilo prej le 
nekoliko več parkirišč na 
voljo, ampak nič zato.«

Anton Ipavic, Videm
»Bravo, občinarji, da 
so se odselili in dali 
prostor zdravnici. 
Lepo je. Prijazni so in 
vse je super. In tudi to 
je dobro, da je zdravnica mlada. 
Mi smo starejši in že večkrat 
potrebujemo zdravnika. Tudi 
lokacija ja krasna in parkirni 
prostor zraven.« 

Martin Ogrinc, Videm
»Z uslugo samo sem 
bil izredno zadovoljen 
že prej, zdaj, ko 
so dobili še nove 
prostore in možnost 
normalo delati, pa je 
to izjemno velik napredek in 
pridobitev, tako za zaposlene kot 
za paciente in vse krajane.«

Marinka Skubi, Dol
»Super lepo je. 
Spomnim se, da je 
to že tretja prenova. 
Najprej je bilo tu 
župnišče, potem občinski 
prostori, zdaj pa zdravstvena 
ambulanta. Vse mi je prav prišlo, 
ampak zdaj mi pa to še najbolj 
prav pride, ker lahko pridem peš. 
Stanujem namreč v bližini.«

Anketa med pacienti 
ambulante dr. Anje Černe

V ambulanti 
zdaj delujejo 

dr. Anja Černe, 
njena se

stra Barbara 
Mihelčič in ref

erenčna sestra.
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Podpisniki konzorcijske po-
godbe so predstavniki javne-
ga sektorja (občine, javni za-
vodi), ekonomskega sektorja 

(podjetja, nosilci dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah) in zasebnega sek-
torja (društva, posamezniki). Članstvo 
v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, 
brezplačno in dostopno vsem pod 
enakimi pogoji, zato se lahko novi 
člani pridružijo kadarkoli, tudi po 
podpisu konzorcijske pogodbe.  
Tudi v novem programskem obdobju 
do leta 2027 je namen LAS Srce 
Slovenije spodbujanje celovitega in 
uravnoteženega razvoja podeželja na 
območju Srca Slovenije. Za razvoj 
Srca Slovenije je bilo od leta 2007 
prek LAS namenjenih 4,4 milijona 

evrov evropskih sredstev in razvojnih 
sredstev lokalnega sofinanciranja. 
Skupaj je bilo potrjenih že 123 pro-
jektov občin, javnih zavodov, nevla-
dnih organizacij, podjetij, fizičnih 
oseb z dejavnostjo in posameznikov 
iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, 
Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno 
pri Litiji. LAS je doslej sodeloval v 8 
projektih sodelovanja z 19 LAS iz 
Slovenije in 9 iz tujine, kar ga umešča 
na pomembno mesto tudi v evrop-
skem prostoru.
Zbrane je nagovorila Mojca Štepic, di-
rektorica Razvojnega centra Srca 
Slovenije, ki bo vodilni partner LAS 
Srce Slovenije tudi v programskem 
obdobju do leta 2027: »Z lokalno ak-
cijsko skupino vstopamo že v tretje 

programsko obdobje. Naša pot je bila 
vedno zanimiva, povezovalna in ja-
sno usmerjena v cilje, ki smo si jih za-
stavili in skupaj uspešno udejanjili. 
Za uspešno črpanje 2,5 milijona 
evropskih sredstev, ki nam bodo na 
voljo za naprej, smo odgovorni vsi, 
zato pozivam vse, da se aktivno vklju-
čijo v pripravo nove strategije.« 
Predsednik LAS Srce Slovenije Željko 
Savič je pozdravil vse člane, se jim za-
hvalil za zaupanje in aktivno sodelo-
vanje. Izrazil je veselje, da se je večina 
članov odločila za nadaljevanje član-
stva tudi v novem programskem ob-
dobju, in pozdravil »18 novih članov, 
ki bodo prinesli v LAS novo pomoč, 

V Dolskem je v torek, 31. januarja 2023, 70 predstavnikov 
javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in 
posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom 
konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno 
akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja 
do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno 
partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje 
evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do zdaj 
med najuspešnejšimi v Sloveniji.

V Srcu Slovenije ustanovili nov 
LAS – med prvimi v Sloveniji 
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DOgaJanJe v naši OBčini

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. gf6! Sg6: 2. hg6+ Kg8 3. Th8+! Kh8: 
4. f7 črni se preda
Primer 2: 1. Da8+ Kh7 2. Dh8+! Sh8: 3. Tg7 #
Primer 3: 1. Te5:+! de5 2. De5:+! De5: 3. Lc6+! 
Tc6: 4. Td8 #
 Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

Šahovski kotiček

Primer 3: beli na potezi. Mat v 7.

Primer 2: beli na potezi. Mat v 3.

Primer 1: črni na potezi. Mat v 4.

Vam je mar za razvoj vašega kraja in območja, kjer  živite? Vidite 
priložnosti, kaj bi v kraju potrebovali? Zdaj je čas, da prispevate svoje 
ideje. Vaše mnenje šteje, delite ga z nami!  

Vabimo vas na DELAVNICO za pripravo nove strategije lokalnega 
razvoja, ki bo potekala v torek, 14. marca 2023, od 16.30 do 20.00 v 
Kulturnem domu Dolsko. Ideje in usmeritve za razvoj občine in širšega 
območja LAS Srce Slovenije, ki jih bomo dobili, bodo podlaga za 
razpise LAS Srce Slovenije od leta 2024 dalje, zato je zelo pomembno, 
da se delavnice udeležite v čim večjem številu. 

K udeležbi vabimo predstavnike občine, javnih zavodov, podjetnike, 
nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predstavnike društev in 
posameznike. Vsem zainteresiranim smo ob predhodni najavi na 01 89 
62 713 ali las@razvoj.si na voljo tudi za individualne razgovore, svoje 
ideje pa lahko sporočite tudi prek obrazca na naši spletni strani www.
las-srceslovenije.si.

pOTReBUJeMO vaše iDeJe! 

nove vsebine in nove ideje za projekte«. Dodal je še, da je z delovanjem 
LAS izjemno zadovoljen: »Od nas se pogosto učijo druge skupnosti LAS, 
na podlagi uspešnosti smo dobili tudi dodatna razvojna sredstva za ra-
zvoj podeželja. Želim si, da bi tudi za naprej prepoznali prave razvojne 
vsebine in ostali tako povezani, kot smo bili do zdaj.« Posebno zahvalo 
je namenil tudi občinam, ki finančno podpirajo delovanje LAS Srce 
Slovenije. 
Za glasbeno spremljavo dogodka je poskrbela Saša Lešnjek, za pogosti-
tev pa članice Aktiva žena Plamen Dolsko. 
Podpisniki konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije za 
obdobje do leta 2027 iz občine Dol pri Ljubljani so: 
• Občina Dol pri Ljubljani • Anton Čič, nosilec dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji • LB&T, d. o. o. • Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Ljubljana Bežigrad • VODE IN, d. o. o. • Vrt zdravilnih rastlin, d. o. o.  
• U&I, Irena Soban, s. p. • Čebelarsko društvo Dolsko  
• Turistično društvo Dolsko • Samo Upelj • Željko Savič  
 •Mija Bokal, LAS Srce Slovenije



akTUaLnO

16

V račilo trošarine za goriva, ki se 
uporabljajo za pogon kmetij-
ske in gozdarske mehanizacije 
za leto 2022, poteka enako kot 

lani, in sicer prek portala e-Davki. 
Možnost oddaje zahtevka za vračilo 
Trošarine je do 30. junija 2023. Oddate 
ga lahko prek kmetijske svetovalne služ-
be ali sami (z digitalnim potrdilom oz. s 
prijavo v portal e-Davki). Januarja 2023 
se je z uvedbo Goriva za kmetijstvo 
(KOEL-KG) sistem znižanja trošarine 
spremenil, saj se je uvedlo takojšno zni-
žanje že pri nakupu goriva. Do nakupa 
kmetijskega goriva, ki je rdeče obarva-
no plinsko olje in je namenjeno za po-
gon kmetijske in gozdarske mehaniza-
cije ter vozil, prirejenih za prevoz čebe-
ljih panjev, so upravičeni vsi člani kme-
tijskega gospodarstva, ki je bilo upravi-
čeno do povračila trošarine za leto 
2022, ter čebelarji z najmanj 41 panji 
čebel, ki so imeli na dan 30. junija pre-
teklega leta evidentirane premike čebe-
ljih panjev na oddaljena stojišča v odda-
ljenosti vsaj 10 km zračne linije. 
Upravičenost je še vedno možno preve-
riti na portalu e-Davki z 11-mestno 
identifikacijsko število (davčna številka 
upravičenca in zadnje 3 številke EMŠA), 
kjer je možno natisniti tudi svojo kodo 
QR za nakup goriva.

ZbIrNe vLOGe 2023
Z letom 2023 se začenja izvajanje nove-
ga Strateškega načrta skupne kmetijske 
politike 2023–2027, ki prinaša kar pre-
cej sprememb za slovensko kmetijstvo. 
Tako v veljavo prihajajo nove interven-
cije, ki smo jih v prejšnjem program-
skem obdobju poznali pod izrazom 
ukrepi. Zaradi novosti, ki jih je treba 
predstaviti širši javnosti, se bo kampa-
nja oddaje zbirnih vlog za kmetijske 
subvencije iz novega programskega ob-
dobja predvideno zamaknila na obdo-
bje od 31. marca in vse do 10. julija 
2023. 
Pred oddajo zbirne vloge mora kmetija 
urediti morebitne nepravilnosti v 
Registru kmetijskih gospodarstev 
(RKG). Tukaj je predvsem poudarek, da 
kmetija uredi podatke za GERK, ki jih 

obdeluje, in jih uskladi glede na dejan-
sko stanje v naravi. Vse spremembe v 
RKG (osnovni podatki in GERK) se ure-
dijo na Upravni enoti Ljubljana.

ekOLOŠkO kMeTIjSTvO, 
INTeGrIraNa PrIDeLava IN 
SeNeNa PrIreja
Vsi pridelovalci, ki boste želeli uvelja-
vljati finančno podporo v sklopu strate-
škega načrta SKP 2023–2027 v letu 
2023 za ekološko kmetijstvo, ekološko 
čebelarjenje, seneno prirejo in integri-
rano pridelavo (zelenjadnic, poljščin, 
sadja in oljk, hmelja ter grozdja), mora-
te obnoviti prijavo oziroma se vključiti 
v kontrolo, najpozneje do 28. februarja 
2023 pri enem od pooblaščenih organi-
zacij za kontrolo in certificiranje (KON-
CERT, IKC-UM itd.).

reGISTer kMeTIjSkIH 
GOSPODarSTev – NOvOSTI
Januarja je stopil v veljavo posodobljen 
pravilnik o Registru kmetijskih gospo-
darstev (RKG), ki v skladu s spremem-
bo zakona o kmetijstvu prinaša novosti 
na tem področju. Novosti so, da se uki-
nja namestnik nosilca kmetijskega go-
spodarstva (KG), vpis članov kmetije je 
prostovoljen in se vpiše le s soglasjem 
nosilca in člana kmetije. Glavna novost 
pa je, da bodo upravne enote preverile 
pravice do uporabe kmetijskega zemlji-
šča pri vsaki spremembi podatkov o ze-
mljiščih v RKG od nosilca, ki ni lastnik 
zemljišč, tudi če gre za lastništvo dru-
žinskih članov. Prav tako ima vsako KG 
zdaj pripisano v sistemu podatek o 
standardnem dohodku in tipu kmeto-
vanja.

SOPOTNIk – SaTeLITSkO 
SPreMLjaNje POvrŠIN
Z letom 2023 je z uveljavitvijo nove SKP 
2023–2027 aplikacija Sopotnik postala 
tudi uradni del spremljanja izpolnjeva-
nja pogojev upravičenosti za posame-
zne površinske zahtevke, ki se uvelja-
vljajo v sklopu zbirnih vlog 2023. 
Kmetijam omogoča pregled površin, ki 
jih imajo prijavljene v zbirni vlogi, in 
možnost neposredne komunikacije gle-

de ugotovitve dejanskega stanja povr-
šin z Agencijo RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja. Komunikacija poteka 
na način prilaganja fotografij in dodaja-
nja komentarjev na ugotovljena stanja. 

NaPOveDNIk kGZ LjubLjaNa
- V torek, 21. februarja, ob 9. uri, organi-
ziramo spletno izobraževanje za upora-
bo aplikacije Sopotnik. Potrebna je 
predhodna prijava. Vabilo s povezavo 
bo dostopno na spletni strani pod ru-
briko Dogodki in izobraževanja: www.
lj.kgzs.si
- V sredo, 22. februarja, bo ob 9. uri 
spletno predavanje z naslovom Kolobar 
v zelenjadarstvu, obdelava tal, nove kul-
ture vrtnin in tehnološki trendi v zele-
njadarstvu. Vabilo s povezavo je na vo-
ljo na spletni strani (www.lj.kgzs.si) pod 
rubriko Dogodki in izobraževanja.
- V četrtek, 23. februarja, bo ob 9. uri 
spletno predavanje z naslovom 
Predstavitev intervencij novega 
Strateškega načrta SKP 2023–2027. 
Potrebna je predhodna prijava. Vabilo s 
povezavo bo dostopno na naši spletni 
strani pod rubriko Dogodki in izobra-
ževanja: www.lj.kgzs.si  
 •Barbara Jugovic

Aktualne informacije za 
kmetijske pridelovalce

ODDELEK ZA KMETIJSKO 
SVETOVANJE

Izpostava Tomačevo
Tomačevo 16

1000 Ljubljana
Barbara Jugovic

Tel: 01 561 26 70
barbara.jugovic@lj.kgzs.si

www.lj.kgzs.si

ODDELEK ZA KMETIJSKO 
SVETOVANJE

Izpostava Dobrunje
Cesta II. Grude obreda 43

1261 LJ-Dobrunje
Andreja Jenko

Tel: 01 542 97 72
andreja.jenko@lj.kgzs.si

www.lj.kgzs.si

URADNE URE: 
Ponedeljek in sreda: 8.00–10.00

ter po dogovoru.
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Seznam kmetij v občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke
Seznam regiStriranih kmetij naSlov telefonSka številka Ponudba
Marjan in Vera Belcijan  
(Pr' Sirk)

Kleče pri Dolu 14 01 56 47 565, 051 353 165 mleko, mlečni izdelki, žganje, sadni kis,  
peka iz nove krušne peči

Janez in Tatjana Bitenc  
(Pr' Goset)

Kleče pri Dolu 21 01 56 47 501, 041 336 571 vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni kis, mošt, 
domač kruh in potice

Jelka in Janko Godec  
(Kmetija Pr' Hrvat)

Dolsko 39 031 460 342 mleko in mlečni izdelki, krompir, jajca

Silvester Grilj (ekooška kmetija)  
(Kmetija Pr' Travnikarju) 

Velika vas 19 01 56 47 368, 051 441 126 začasno samo sir (aprila-septembra izdelki 
iz kozjega in ovčjega mleka) 

Andreja Hilbert (Pr' Hrašar) Senožeti 16 041 596 283 vsa zelenjava in krompir (sezonska 
zelenjava), šparglji

Andrej Kralj (Pr' Antonuc) Brinje 12 01 56 26 782, 041 830 493 krompir, solata, zelje, koleraba, šparglji, 
repa, fižol, kislo zelje in repa, strokovno 
škropljenje večjih površin

Stanislav Kralj (Pr' Slavkot) Brinje 14 01 56 26 785 povrtnine, živinoreja
Darka Levičar (Pr' Jernač) Laze pri Dolskem 44 040 224 091, 041 539 842, 

01 56 47 738 
sezonski pridelki (sadje in zelenjava),  
kis, med, kapsl iz sadja, sadike

Marjan Majdič (Pr' Medišku) Brinje 5 041 334 319, 01 56 26 789 sezonska zelenjava
Jožef Pokovec (Pr' Vehuc) Zagorica pri Dolskem 12 01 56 47 276 sadje, krompir, žganje, kis, krhlji
Mojca in Franci Rak (Pr' Kovač) Kleče pri Dolu 16 041 568 982, 01 56 47 572 zelenjava, krompir
Jože Rihtar (Pr' Flajšman) Beričevo 48 041 506 140, 01 56 26 170 zelenjava
Branka Slabanja (Pr' Mežnarju) Beričevo 26 01 56 268 53, 031 635 959 zelenjava, goveje meso
Andrej Šimenc (Pr' Pečnikar) Zaboršt pri Dolu 12 041 880 020, 01 56 47 776 krompir, zelje, zelenjava
Boštjan in Maja Uštinc (Pr' Uštinc) Beričevo 40 01 56 26 839, 051 321 226 zelenjava, prodaja sadik
Jani in Milena Velepec  
(Pr' Velepcu) 

Beričevo 21 01 56 26 862, 01 56 27 127,  
031 568 000, 031 802 222

jagode, krompir, korenje, solata, zelje

Vinko Vode ekološka kmetija  
(Pr' Jakopc)

Vinje 32 01 56 47 186, 040 377 090 jabolka (sredina avgusta-maja),  
čebula, česen

Toni Zajc (Pr' Zajčk) Dol pri Ljubljani 8 041 334 895, 01 56 47 590 zelenjava (zelje), krompir
Rok, Mateja in Andrej Žle  
(Pr' Vadamuc) 

Beričevo 45 01 562 61 71, 041 950 790 vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst solate, 
sadike za zelenjavo/zelje, repa, sarma

Klemen Pleško (Pr Vodet) Beričevo 15a 031 212 413 mleko, majaron

z ekipo Petre Majdič
Že tradicionalno vsako začenjamo z vadbo nordijske hoje. S prihajajočo 

a začetnike
izkušene . Dobra družba in dobra volja sta zagotovljeni ☺

bčanom Dola pri Ljubljani občina % mesečne vadnine. 
Občani za vadbo zato plačajo le 1 € na mesec Vadba teka znaša 2 € na mesec

reme smo vedno na svežem zraku. Na vadbi raziščemo 
gozdne poti po Korantu in Ajdovščini. Naučimo se pravilne tehnike nordijske hoje

in spoznamo pravilno izvedbo vaj za moč in gibljivos

na travniku za našo trgovino.

Pridružite se nam na vadbi (tek), sreda, četrtek ali petek

Več informacij in prijave na 

ŠPORTNA TRGOVINA          45    (občani) →
45    (občani)→

ČETRTEK   17 45    (občani)→
15      (občani in upok →
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na OBiSkU

Oiskali smo ga v Ljubljani, še 
pred kratkim pa je bil 
Tadej tudi naš sokrajan, ži-
vel je namreč na Vidmu, v 

naselju Kostanjevi cvetovi. Po spletu 
okoliščin je zamenjal lokacijo bivanja, 
a kot pravi, ima na naše kraje tako le-
pe spomine, da se namerava v priho-
dnjih letih vrniti. Z navdušenjem je 
pripovedoval: »Ko sva s partnerico 
pred leti prvič prišla v Dol, naju je na 
ulici pozdravi župnik z besedami: 'O, 
vidva sta pa nova tukaj.' Prišla sva oko-
li božiča in takoj sva bila povabljena 
na ogled jaslic, tam pa sva spoznala 
tudi župana. Tako je življenje na obro-
bju mesta. Otroci te pozdravljajo in 
povsod si opažen, ne spregledan, tako 
kot v velikih mestnih središčih.«

NajPrej SLIkarSTvO, NaTO ar-
HITekTura
Otroštvo je sicer preživel v Vevčah, 
pozneje pa so se z družino preselili 
na Kodeljevo. Obiskoval je Gimnazijo 
Moste, nato pa se je vpisal na študij ar-
hitekture: »Razmišljal sem, da bi se 
vpisal na slikarstvo, ker sem že veliko 
slikal na gimnaziji, tudi prvo razstavo 
sem imel takrat. Letos mineva že 50 
let, odkar slikam. Vseeno je prevlada-
la arhitektura. Svet akademskega sli-
karstva se mi je zdel preveč boemski.« 
Arhitektura mu je pomenila velik iz-
ziv. Občudoval je Plečnika, Fabianija, 
Ravnikarja, Mihavca, o njih se je veliko 
govorilo in je tudi dobro poznal njiho-
vo delo. Poleg njih pa sta ga navduše-
vala tudi secesijski arhitekt Ivan 
Vurnik in njegova žena, slikarka 
Helena Kottler Vurnik: »Kot arhitekt 
sem ustvarjal predvsem stanovanjske 
stavbe. Ljudem sem približal njim pri-
jazen prostor. Naredil sem kar nekaj 
projektov, potem pa sem dolga leta le 
občasno slikal.« Za slikarstvo in foto-
grafijo ga je navdušil očetov prijatelj, 
slikar in fotograf Ludvik Palka. Z oče-
tom sta potovala po Sloveniji in foto-
grafirala pokrajino, in ravno motivi 

pokrajine so bili 
Tadejeve prve slike, mo-
tivi, na katerih je študiral 
barvno skladnost, kom-
pozicijo in druge slikar-
ske zakonitosti. Kljub 
navdušenju nad slika-
njem ga je bolj pritegni-
la arhitektura, a je po-
tem leta 2008 prišla veli-
ka kriza na področju 
gradbeništva in arhitek-
ture. Bila je lepa prilo-
žnost, da sta leta 2010 s 
sinom Davidom obiska-
la Pariz, med drugim tu-
di znameniti 
Montmartre, kjer je velik 
trg, namenjen le portre-
tistom. »Ko sem videl te 
portrete, se mi niso zde-
li impresivni, dobil sem 
občutek, da bi to tudi 
jaz znal. Okoli leta 2010 
sem tako naredil inven-
turo pri sebi, pri 50 le-
tih. Dosegel sem svoje 
cilje kot študent, mladostnik in eno iz-
med vprašanj je bilo, kaj sem naredil 
iz svojega slikarstva.« Prve portrete je 
ustvaril za darila za rojstne dneve. 
Začel je s svinčnikom, nato pasteli in 
šele nato z oljnimi barvami. Kot slikar 
je Tadej Žugman, lahko rečemo, sa-
mouk. V veliko pomoč pri ustvarjanju 
so mu bila prav sodobna družabna 
omrežja, kjer slikarji iz vsega sveta ob-
javljajo, kako slikajo. Seveda je imel 
slikarsko in risarsko izobrazbo tudi na 
študiju arhitekture, imel je zelo zah-
tevnega profesorja Janeza Suhadolca 
in profesorja Sergeja Pavlina, tudi ar-
hitekta in slikarja, a veliko je tudi sam 
raziskoval. Navduševal se je nad 
Rubensom, Valaskesom, Van Dyckom 
in velikim secesijskim slikarjem 
Gustavom Klimtom, med našimi sli-
karji pa so ga pritegnili Božidar Jakac, 
Savo Sovre, Rudi Španzel in Tomaž 
Perko.

NajTežjI SO žeNSkI POrTreTI
Čeprav njegov oče najprej ni bil nav-
dušen, da se je ponovno v tolikšni 
meri posvetil slikarstvu, pa ga je na 
koncu vendarle prepričal. Najprej s 
portretom, ki ga je za mamo in očeta 
ustvaril ob njuni 60. obletnici poroke, 
nato pa še z oltarno sliko škofa bl. 
Antona Martina Slomška, ki jo je 
ustvaril za cerkev sv. Lenarta v 
Slovenskih goricah, od koder prihaja-
jo njihovi predniki. Danes Tadej pravi, 
da je zanj eden najtežjih izzivov nari-
sati in naslikati portret ženskega obra-
za. Zakaj? »Ker se ženska želi zjutraj 
pogledati v portret in šele nato v ogle-
dalo. Portret je jutranji izziv in stimula-
cija dneva, ko se postavi pred portret 
in ozavesti najlepši portret svoje du-
še.« Portret duše pa nosi naslov tudi 
njegova slikarska razstava, ki gostuje 
po Sloveniji, trenutno je na ogled v 
Galeriji Gunclje. •Nina Keder

Že pred nekaj meseci, v precej bolj toplem obdobju 
leta, je imel slikar in arhitekt Tadej Žugman razstavo 
v Erbergovih paviljonih v Dolu. Tokrat pa smo obis-
kali njegov atelje, kjer ustvarja nove portrete.

Pri slikarskem mojstru portretov
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DOgaJanJe v naši OBčini

Občina Dol pri Ljubljani je v 
sodelovanju z Javnim skla-
dom Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti pri-

redila dogodek, posvečen slovenski 
kulturi in našemu največjemu pesni-
ku dr. Francetu Prešernu. Nastopili so 
Mešani pevski zbor Senožeti, pesnik 
Tone Kuntner, Trobilni kvintet 
Schaka Brass in učenki OŠ Janka 
Modra, Sara Lukežič in Lucija Nose. 
Obiskovalci smo se lahko naužili tako 
Prešernovih poezij kot tudi sloven-
skih zimzelenih popevk v prirejenih 
izvedbah nastopajočih. Ob koncu pri-
reditve so bila podeljena še jubilejna 
priznanja Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. 
Zlato jubilejno priznanje je prejela 
Lilijana Meden Fuchs z obrazložitvijo: 

»Članica Kulturno prosvetnega dru-
štva Anton Mehle Senožeti je že 30 
let. Vse od začetka je prevzela aktiv-
no vodilno vlogo pri pripravi in reži-
ranju prireditev in proslav. Je mento-
rica najmlajših članov društva, ki jih 
motivira za udejstvovanje v različnih 
društvih. Pod njenim vodstvom je ra-
stel mladi rod in nekateri od njih so 
danes prepoznavni v domači občini 
in širše v Sloveniji. Je vodja Otroškega 
pevskega zbora Senožeti, sama pa je 
tudi članica MePZ Senožeti.« Prav ta-
ko je zlato jubilejno priznanj prejela 
Ivanka Peterka Gregurovič z obrazlo-
žitvijo: »Je ena izmed ustanovnih čla-
nov Kulturno prosvetnega društva 
Anton Mehle Senožeti. V dolgih letih 
delovanja je bila aktivna v dramski 
skupini, kjer je igrala nekaj vidnih 
vlog pri nastopih v občini in drugih 
krajih po Sloveniji. Dolga leta je pela 
v MePZ Jevnica. Pred 13 leti je bila 
ena izmed pobudnikov ustanovitve 
MePZ v Senožetih, katerega članica je 
tudi zdaj.« Častno jubilejno priznanje 
pa je prejel Janko Sopotnik z obrazlo-
žitvijo: »Je predsednik Kulturno pro-

svetnega društva Anton Mehle 
Senožeti že vse od ustanovitve dru-
štva oziroma od leta 1977, torej že 45 
let. Kot režiser in igralec je prevzel tu-
di vodilno zadolžitev pri nekdaj zelo 
prepoznavni igralski skupini, ki je go-
stovala po vsej Sloveniji. Je član MePZ 
Senožeti, aktiven pa je tudi v drugih 
društvih kraja. Janko Sopotnik s svo-
jim delom, tako preteklim kot seda-
njim, pomaga kulturnemu razvoju 
kraja Senožeti in Občine Dol.«  
 •Nina Keder

Ob slovenskem kulturnem 
prazniku je bila v 
Kulturnem domu Dolsko 
izvedena prireditev s 
pestrim programom. 

Poklon kulturi

Župan Željko Savič je Janku Sopotniku, Ivanki Peterka 
Gregurovič in Lilijani Meden Fuchs podelil jubilejna priznanja.Trobilni kvintet Schaka Brass

Mešani pevski zbor Senožeti

Sara Lukežič in Lucija Nose

Pesnik Tone Kuntner je doživeto recitiral.
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učitelj Ivanović, pred osmimi le-
ti ste se na šolo vrnili kot učitelj 
angleščine. kakšni so vaši spo-
mini na šolanje tu?
Zelo lepi, najbolj pa mi je bilo všeč 
druženje s prijatelji in sošolci. Zelo 
rad sem imel šport in angleščino. Po 
učnem uspehu nisem izstopal, bil 
sem prav dober, z učitelji sem se do-
bro razumel. Proti koncu šolanja sem 
malo izstopal v športu, na šolski 
olimpijadi sem na primer zastopal 
šolo v skoku v višino in teku na 60 
metrov. Nisem bil ravno najbolj 
uspešen, sem se pa potrudil. Tako 
kot vam vedno pravim, ne moreš biti 
povsod najboljši, lahko se pa povsod 
potrudiš. 
ali se je podoba šole od takrat 
zelo spremenila?
Da, se je. Zdaj je veliko večja, več po-
nuja ter je bolj prijetna in prijazna. Je 
bolj barvita in bistveno svetlejša, kot 
je bila. Tako pohištvo – vrata, okna, 
stoli, mize – kot tudi tehnologija sta 
vsa posodobljena. Mislim, da bi da-
nes še raje hodil v to šolo kot takrat, 
prav zaradi naštetih razlogov.
kaj pa način poučevanja, se je to 
tudi kaj spremenilo?
To pa zdaj težko rečem. Kot učencu 
so ti določeni učitelji bolj pri srcu 
kot drugi, pa ne veš, zakaj. Ali pa iz 

napačnih razlogov. Poučevanje je 
poklic, ki se vedno spreminja, če se 
seveda spreminjajo učitelji. Mislim 
pa, da smo učitelji ljudje, ki imamo 
znanje in izobrazbo za vrednoto. 
Tako kot vam vedno pravim, vse ži-
vljenje se učimo, a na koncu še ve-
dno neumni umremo. Se pa tudi uči-
telji med sabo razlikujemo in mislim, 
da je tudi prav tako. Sama vesta, da 
se gospod Boštjan Železnik razlikuje 
od gospe Romane Vrhovec, jaz sem 
drugačen od njiju, vsi smo drugačni, 
ker smo vsi ljudje. Menim, da je prav, 
da ste tudi otroci v stiku z ljudmi, ki 
imajo različne osebnosti in ki pouču-
jejo vsak po svoje. Na tej šoli je ogro-
mno dobrih učiteljev, ki to vedo. 
Obstaja dobro in slabo poučevanje, 
v sklopu dobrega poučevanja pa je 
ogromno prostora. Mislim, da ste v 
dobrem in prijaznem okolju.
ali kateri od takratnih učiteljev 
poučuje še danes?
Da. To je zanimivo, ko si star okoli 
12 let, se ti vsi učitelji zdijo pradavni. 
Ko pa se tako kot jaz po 13 letih vr-
neš, se ti zdijo takšni, kot so bili, ali 
pa še mlajši. Učitelji, ki so me takrat 
poučevali in učijo še danes, so na 
primer Majdič, Slabanja, Cvelbar, 
Vrhovec, Žibert, Števančec, Peklaj in 
Dukarič. Nekateri so se pa v tem ča-
su upokojili, na primer Dragica 
Setnikar, Tatjana Tomašič, tudi učite-
ljice za angleščino Irene Kraupner ni 
več na tej šoli, na žalost nikoli nisva 
bila sodelavca. 
kaj se vam zdi, da se je od takrat 
izboljšalo ali poslabšalo?
Zdi se mi, da je kakovost te šole ta, 
da ni samo zgradba, ampak je mreža 
ljudi. Imamo dolgo tradicijo čebelar-
stva, teka na smučeh, šola zelo veliko 
ponuja in s svojo okolico sestavlja 
spodbudno okolje, upošteva želje in 
talente učencev. Mislim, da vsi sesta-
vljamo to mrežo, ki gradi našo šolo.
kaj pa učitelji, se vam zdijo bolj 
strogi, morda več zahtevajo?
Ne, saj mora biti disciplina temelj de-
la v šoli. Vsaka šola ima nalogo vzga-
jati in izobraževati, podlaga za to pa 
je disciplina.
kaj pa odnos med učitelji in 
učenci ter med učenci višjih in 

nižjih razredov, se je to kaj spre-
menilo?
To je spet odvisno od posameznih 
učiteljev. Nekateri delujejo manj, dru-
gi bolj dostopni. Nekaterim se dolo-
čene šale učencev zdijo smešne, 
medtem ko se drugim zdijo nezasli-
šane. Kot učitelj moraš vedeti, kje so 
meje, kdaj jo učenci prečkajo ali kdaj 
šala preide v nadlegovanje. Pri reše-
vanju tega moramo biti dosledni in 
ne sme se zgoditi, da bi nekateri kar 
vse dopuščali. Kar se pa odnosa med 
učenci tiče, pa moram priznati, da na 
tej šoli nimamo velikih disciplinskih 
težav. Z veseljem opažam, da si med 
seboj pomagate, tako v razredu kot 
zunaj njega, in to tudi mlajšim učen-
cem. Zdi se mi, da se s projektom 
Skupnost učencev učitelja Primca in 
učiteljice Turnšek to še bolj izvaja, 
prostovoljci ponujajo učno pomoč ti-
stim, ki si pomoči želijo in jo potre-
bujejo. Učenci, ki prejemajo pomoč, 
so zelo hvaležni, prav tako pa tudi ti-
sti, ki jo ponujajo. Ko nekomu poma-
gaš, je to tudi tisto, kar tebi samemu 
dvigne veljavo med vrstniki. Niso sa-
mo mišice in novo kolo, biti človek, 
ki lahko nekaj ponudi, je najtrajnejša 
valuta veljave med ljudmi. 
kdo vas je navdihnil za ta poklic?
Še na koncu gimnazije nisem imel 
ideje, no ja, ideja je bila. Toda če se 

Andrej Ivanović je prijazen 
učitelj angleškega jezika. 
Umirjen, a tudi razigran. 
Šolski novinarski krožek ga 
je na pogovor povabil zato, 
ker je pred dobrimi 20 leti 
obiskoval prav Osnovno 
šolo Janka Modra (OŠJM), 
česar marsikdo ne ve. Zdaj 
na njej poučuje. Se je v 
tem času kaj spremenilo? 
Kako se počuti kot 
nekdanji učenec glede na 
to, da so ga učile številne 
učiteljice, ki še vedno 
poučujejo?  

Prijazni učitelj angleškega jezika
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zdaj postavim na konec gimnazije, to 
ni bila moja prva izbira. Na prvo me-
sto sem napisal Fakulteto za družbe-
ne vede – novinarstvo, na drugo 
Filozofsko fakulteto – angleščina. Čez 
nekaj dni sem obžaloval, da nisem 
dal angleščine na prvo mesto in novi-
narstva na drugo. A na koncu sem bil 
vendarle sprejet na angleščino. Med 
študijem sem delal prek študentske-
ga servisa in poučeval v raznih jezi-
kovnih šolah. Prvo redno zaposlitev 
sem dobil v vrtcu Montessori, potem 
pa tu. 
ali zdaj, ko ste učitelj, drugače 
dojemate ta poklic kot prej, ko 
ste bili še učenec? 
Seveda. Kot učencu se ti ne sanja, kaj 
vse spada k temu delu, kaj vse zaje-
ma ta poklic. Tudi ko se vpišeš na 
faks, se ti ne sanja. Ko postaneš razre-
dnik, pa to dobi povsem novo di-
menzijo. V službi si tudi po službi, ob 
koncu tedna in tudi del dopusta. 
Pa pokukajmo še malo nazaj v 
vaša leta šolanja tu na OŠjM. ali 
ste kdaj doživeli kaj takega, kar 
bi pripovedovali še poznejšim 
generacijam? 
Bil sem zelo sramežljiv in se nisem 
hotel preveč izpostavljati, za to me v 
šoli ni doletelo nič takega. Ko se spo-
mnim na tisti čas, pomislim na nogo-
met za šolo, tam na asfaltnem igrišču. 
Ko je zazvonil šolski zvonec, smo že 
tekli igrat nogomet in igrali smo ga 
do zadnjega avtobusa.
Torej ste bili na neki način bolj 
družabni, kot pa smo mi danes?

Niti ne bolj družabni, bili pa smo 
pod manjšim nadzorom.
ali ste kdaj kaj ušpičili, kakšno 
lumparijo?
Učiteljici Majdič, ki nas je učila mate-
matiko, smo prestavili uro za 20 mi-
nut naprej. Ko naj bi bilo konec ure, 
smo jo začeli opozarjati na to. Ona je 
pogledala na svojo uro in rekla, naj 
preverimo še svoje, tisti, ki so jih ime-
li, ker njena ne kaže enako. Vsi smo 
zatrjevali, da naše kažejo enako kot 
tista na steni. Zato nam je dovolila 
oditi. Seveda smo stekli skozi vrata. 
Kmalu se ji je zdelo sumljivo, da so 
hodniki razen našega kričanja in teka 
zelo tihi. Hitro je ugotovila, koliko je 
ura. Dobesedno. Nato nas je okregala 
in naslednji test za matematiko je bil 
občutno težji od prejšnjega.
učitelj, vedno znova nam pou-
darjate, da ne smemo risati in pi-
sati po mizah. Nam je pa prišlo 
na uho, da so bile v vaših časih 
mize zelo popisane in porisane. 
Zanima me, ali ste tudi vi pustili 
na kakšni mizi kakšen svoj pe-
čat? 
Na mizo nič trajnega. S svinčnikom. 
To se da vse zradirati. Sva pa s prijate-
ljem pod stopnicami s flomastrom ja-
sno zapisala, da so najbolj luštne 
punce tiste iz 8. a, v paralelki.
ker ste ravno omenili, da so bile 
v 8. a najbolj luštne punce – tudi 
zdaj so. Ste imeli morda kakšno 
simpatijo?
Ja, ampak ji tega nisem upal nikoli 
povedati. Ko malo odrasteš, ugotoviš, 

da večinoma obžaluješ stvari, ki jih 
nisi naredil. Definitivno sem imel 
simpatije, vendar one tega še danes 
ne vedo.
Zdaj, ko na šolo lahko pogledate 
z dveh različnih plati – kot nek-
danji učenec in zdaj kot učitelj – 
kaj bi svetovali učencem? Morda 
kakšna sklepna misel? 
Težko bi izbral le eno. Zaupajte svo-
jim učiteljem. Čeprav ne more biti 
vsak pri vsem najboljši, pa se lahko 
vsak pri vsem potrudi. Naj vas ne bo 
strah neuspeha, ker če te je strah ne-
uspeha, potem se ničesar ne lotiš, ob-
žaluješ pa večinoma stvari, ki jih ne 
narediš. Wayne Gretzky, eden naj-
boljših hokejistov vseh časov, je rekel: 
»You miss 100 % of the shots you 
don´t take,« torej »Vse strele zgrešiš, 
če nikoli ne poskusiš.« Glede na to, 
da sem učitelj angleščine, bi s tem ci-
tatom zaključil. Upajte si, bodite is-
kreni, pristni in pogumni!  
 •Tai Đogić in Jure Troha,  
 novinarski krožek OŠ Janka Modra

Učitelj Ivanović, ko je 
še obiskoval OŠ Janka 
Modra

Učenci sedmih razredov Osnovne šole Janka 
Modra smo se sredi januarja odpravili v zimsko 
šolo v naravi v Bohinj. Pravzaprav smo tam samo 
spali, saj smo vse dneve smučali na Voglu. Uživali 
smo v vsakodnevni vožnji z gondolo med oblake. 
Smučanje nam je šlo zelo dobro, tudi začetnikom. 
Seveda je bilo veliko padcev in udarcev, a na 
zabavnih večerih smo nanje pozabili. Nobena 
šola v naravi ne mine brez ljubezenskih prigod, a 
te vam bomo zamolčali. 
Pa še malo jamranja: nekaterim se je zdelo 
nepošteno, da po deseti uri zvečer niso smeli 
brati knjig in da nismo smeli imeti s sabo telefonov 
- če ne za igrice pa za fotografiranje narave.   
 • Zala Bakovnik in Loti Višček, novinarski krožek 
OŠ Janka Modra

Šola v naravi, čas za nove simpatije 
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Cenik kOMeRCiaLnega OgLaševanJa
VELIKOST MERE CENA V EVRIH, BREZ DDV 
1/1 297 X 210 mm 300,00 
1/2 148,5 X 210 mm ali 297 X 105 mm 160,00
1/4 105 X 148,5 mm ali 210 x 74 mm 90,00
1/8 74 X 105 mm 50,00
1/10 72x 72 mm 45,00
1/30 (mali oglas) 70 X 54 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 %.

Članice novinarskega krožka na Osnovni 
šoli Janka Modra obožujemo modo. Zato 
smo se podale med učence in jih vprašale, 
kaj si mislijo o modi in šolskih uniformah. 
Bi se vi oblekli v majice brez rokavov in 
v strgane kavbojke? Za noben denar? 
Morda pa vendarle?

Šolske uniforme: 
da ali ne?

5. a
Kaj si mislita o šolskih uniformah?  
Eva: »Vsi bi bili isti in mi ne bi bilo všeč.«
Urban: »Izpisal bi se iz šole!«

Urban, kaj pa najraje oblečeš?
»Najraje oblečem kavbojke in pulover.«

Eva, kaj praviš na modo starejših?
»Vse je kul, če imajo krop tope (majice v 
višini popka, op. avtoric), saj je to njihova 
odločitev.«

Če bi ti nekdo ponudil denar, ali bi 
se v tem primeru oblekla tako kot 
starejše punce?
Eva: »Groza, za zdaj ne.«
Urban: »Ni govora! Sploh pa nisem 
punca.«

6. a
Kaj si mislita o šolskih uniformah?
Kaja: »V bistvu ne vem. Mislim, brez 
veze je, ker zakaj imamo potem doma 
obleke?« 
Žiga: »Ne, absolutno nočem uniform, 
ker bi bili vsi čisto enaki. Fuj.«

Kaj pa najraje oblečeta?
Kaja: »Ne vem, zelo rada oblečem 
eno lepo majico, navadne hlače in čez 
pulover. To je udobno.« 
Žiga: »Rad oblečem hlače in pulover, 
tako kot danes.«

Ali bi se oblekla, če bi ti kdo plačal, 
tako kot starejše punce?
Kaja: »Definitivno ne. Sem premlada in 
te punce so preveč razgaljene.«
Žiga: »Ja, za denar pa, mi je vseeno, če 
me kdo vidi.«

Kako pa bi vidva oblekla najstnika ali 
najstnico?
Kaja: »Preveliko majico, džins hlače na 
zvonec ter tako lepo kratko jopico.«
Žiga: »Majico Nike, definitivno eno ogr-
lico, uro, črn pulover ter črne hlače.« 

8. d
Kaj si misliš o šolskih uniformah?
Eva: »Zdi se mi, da kodeks oblačenja 
nima smisla, saj smo vsi različni in se 
dobro počutimo v svojem stilu. To, da 
punce nosimo krajše majice, je stvar 

mode. Težko je dobiti drugačna oblačila, 
ki bi bila še vedno lepa in primerna za 
naša leta. Moda se spreminja za oba 
spola. Če smo punce s krajšimi maji-
cami narobe oblečene, zakaj se potem 
fantom vidijo gate pod hlačami in to 
nikogar ne moti?«

9. d
Kaj si mislita o šolskih uniformah?
Alina: »Raje imam svoja oblačila, ker so 
lepša od uniform.«
Gašper: »Brez veze, šola bi bila bedna, 
tako pa lahko gledaš, kako so oblečeni 
drugi.«

Gašper, kako bi ti oblekel Alino?
»Ene lepe črne pajkice ter krop top.«

Alina, kako bi pa ti obleka na primer 
učitelja Primca za zgodovino?
»Mogoče kakšen lep volnen pulover ter 
kavbojke, zdi se mi, da bi mu pristajalo. 
 • Lea Pečar, Anika Pogačar in  
 Hana Starec, novinarski krožek  
 Osnovne šole Janka Modra

Na fotografiji so 
avtorice ankete.
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RaznO

Število opraševalcev v svetov-
nem merilu upada. To postaja 
skrb vzbujajoče dejstvo, saj 
imajo opraševalci ključno vlo-

go pri proizvodnji hrane. Globalno je 
35 % pridelane hrane odvisne od opra-
vljenega dela opraševalcev. Od tega je 
kar 40 % živil, ki zagotavljajo za organi-
zem nujno potrebna hranila. To so vi-
tamin A in vitamin C, minerali, antio-
ksidanti in prehranska vlaknina. Te 
snovi v organizem v največji meri vna-
šamo z uživanjem sadja in zelenjave. 
Hkrati je od opraševalcev odvisno tudi 
ohranjanje biodiverzitete divje rastočih 
rastlin. Ohranjanje biodiverzitete zunaj 
kmetijskega sektorja je pomembno, saj 
vpliva na ugodnejšo sestavo prsti, vo-
dni krog, krogotok hranil v okolju, 
zmanjšuje nekontrolirano širjenje ško-
dljivcev in blaži podnebne spremem-
be. Število opraševalcev se zmanjšuje 
zaradi spreminjanja in degradacije 
okolja, intenzivnega kmetijstva ter upo-
rabe pesticidov in vsesplošnega one-
snaženja. Padajoče število opraševal-
cev predstavlja enega izmed dejavni-
kov tveganja za nezadostno preskrbo s 
hrano za vedno večje število prebival-
cev. Uspešna oprašitev omogoča večji 

pridelek, ne da bi bilo treba za to na-
meniti večje zemljišče. Strateško name-
ščanje čebeljih panjev je v tem pogle-
du dobra rešitev. V raziskavi, ki so jo iz-
vedli Sillman in sodelavci (2021), so 
ugotovili, da je pridelek oljne ogrščice 
za 11 % večji na zemljiščih, kjer sta na 
hektar posevka postavljena dva čebelja 
panja. 
Za padec števila opraševalcev sta naj-
bolj občutljivi pridelavi oreščkov in 
sadja, kjer bi se lahko pridelava ob od-
sotnosti opraševalcev zmanjšala za 
več kot 80 %. Za manjšanje števila 
opraševalcev so manj občutljive zele-
njava in stročnice. Ob močnem upadu 
števila opraševalcev bi bile zaradi pre-
hranske varnosti najbolj na udaru go-
sto poseljene države na severni he-

Čebelarstvo poleg čebeljih izdelkov prispeva tudi eko-
sistemske storitve, kot je opraševanje cvetov. To je pomembno 
za zagotavljanje prehranske varnosti, saj se le iz oprašenih 
cvetov razvijejo plodovi, ki jih uporabljamo za prehrano. Od 
oprašitve odvisne gojene rastline prispevajo velik del hranil-
nih snovi v humani prehrani. Med rastline, ki so odvisne od 
opraševanja, uvrščamo sadje, zelenjavo, oreščke in stročnice. 
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Pomen čebelarstva in opraševalcev 
za proizvodnjo hrane misferi. Kot problematično se v nada-

ljevanju pojavi dejstvo, da je severna 
polobla že trenutno uvoznica živil z 
južne poloble, kar se v primeru upa-
da opraševalcev samo še potencira. S 
tem se vrši pritisk na lokalno prebival-
stvo juga, ki je v večji meri že v nepri-
vilegiranem položaju, ki bi se z zao-
stritvijo razmer samo še poslabšal. 
K ekosistemskim storitvam opraševa-
nja opraševalci prispevajo tudi druge 
ugodnosti. V primeru gojenih medo-
nosnih čebel je to pridobivanje čebe-
ljih pridelkov. Od čebelje družine je 
tako možno pridobiti med, ki se upo-
rablja kot živilo in sladilo. Uporaba 
medu lahko do neke mere nadome-
sti uporabo sladkorja iz sladkorne re-
pe ali sladkornega trsa, ki za svojo 
rast zasedata velike kmetijske površi-
ne. Cvetni prah je dober alternativni 
vir beljakovin. Iz panja lahko pridobi-
vamo tudi matični mleček in propo-
lis, ki sta bogata z antioksidanti. S 
tem, da vključujemo čebelarstvo v 
kmetijsko pridelavo hrane tako omo-
gočimo večje hektarske donose goje-
nega pridelka, hkrati pa dodatno pri-
dobimo še čebelje pridelke, ki prav 
tako prispevajo k zagotavljanju pre-
hranske varnosti. Med kot glavni če-
belji pridelek je manj obremenjujoč 
za okolje v primerjavi z drugimi sla-
dili. Za pridobivanje medu namreč 
ne zasedemo velikih gospodarskih 
zemljišč. 
Ko združimo ekosistemske storitve in 
pridobivanje čebeljih proizvodov, ugo-
tovimo, da je čebelarstvo panoga, ki 
ima za okolje ugodne učinke, saj omo-
goča večanje kmetijskega pridelka in 
hkrati zagotavlja čebelje proizvode. 
Ekosistemske storitve opraševanja so 
ključne za zagotavljanje prehranske 
varnosti prebivalstva.  •Ana Janžekovič, 
 svetovalka za varno hrano, ČZS

Čebela na cvetu

Čebelnjak ob polju ajde
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- 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

Društvo upokojencev Dolsko vabi vse 
člane na občini zbor, ki bo v sredo, 
15. 3. 2023, z začetkom ob 12. uri v 
Gostišču Jamarski dom – Gorjuša. 
Člane vljudno vabimo, da se prijavijo 
najpozneje do 6. marca 2023. 
Opravičeno odsotnost je možno 
sporočiti najpozneje tri dni pred 
zborom. Prijave sprejemajo pover-
jenice. Zbor bo izveden skladno z 
zdaj veljavnimi ukrepi. Želimo, da bi 
preživeli prijetno popoldne, združeni 
v prijetnem ambientu, ob dobri hrani, 
pijači, glasbi in med sebi enakimi.
 • Upravni odbor Društva 
 upokojencev Dolsko

Vabilo

Društvo upokojencev Dolsko vabi vse 
upokojence in pa tudi simpatizerje 
(predvsem novo priseljene upoko-

jence), da se včlanijo v društvo. 
Poskrbeli bomo, da vam bo druženje 

z nami prijetno. Med nami boste 
spoznali starejše krajane, skupaj 

bomo potovali po Sloveniji in tujini, 
se družili na zboru članov in letnem 
srečanju. Poskrbeli bomo, da bo 

tudi jesen življenja lepa in da vam bo 
prinesla nekaj brezskrbnih in radosti 
polnih dni. Spoznali boste, da v tej 
dolski dolini – dežel Jurija Vege – 
živimo prijazni in dobrosrčni ljudje. 

Prijazno vabljeni!
Prijave sprejemajo poverjenice. 

Lahko pa se tudi prijavite po telefonu 
predsednici Ivanki Vrtarič na številki 

041 742 647.

prijazno vabilo!
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Kot članica slovenske ekipe smučarjev tekačev je 
Nika Ljubič nastopila na mladinskem svetovnem 
prvenstvu v nordijskem smučanju, ki je potekalo od 
28. 1. do 4. 2. 2023 v kraju Whistler blizu Vancouvra 
v Kanadi. Tekmovalka TSK JUB Dol pri Ljubljani, ki bo 
še naslednjo sezono tekmovala v mladinski kategoriji, 
je na tekaških progah, kjer je Petra Majdič leta 
2010 na olimpijskih igrah osvojila bronasto medaljo, 
nastopila na treh tekmah. Dosegla je naslednje 
uvrstitve:

Nika Ljubič na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi

V počastitev kulturnega praznika so v Galeriji 19 
na domačiji Pr’ Krač v Dolskem pripravili odprtje 
slikarske razstave Marjana Kolenca. Predstavil je 
svojo retrospektivo z velikimi formati. In kako bi 
opisali slikarjevo delo? Njegove barve so ušle iz 
okvirja slik, prevzele steno in si egoistično polas-
tile prostor. Čeprav je dogodek potekal v nedeljo 
zvečer, je odprtje obiskalo veliko ljudi. Govornik na 
razstavi je bil dr. Viktor Grilc, prav tako pa tudi slikar 
Alojz Adamlje, ki je prisotne podučil, da si je za 
ogled slik treba vzeti čas, si jih pozorno ogledati in 
ne hiteti mimo. Za popestritev je nastopil še mešani 
pevski zbor Pentakord iz Podgrada, zapeli pa so 
pesmi po izboru razstavljavca. Ker je razstava tako 
imenitna, bo na ogled vse do 5. maja. • Tone Čič  

Pred kulturnim praznikom

28. mesto - sprint klasično
46. mesto - 20 km klasično
55. mesto - 10 km prosto

• Jože Klemenčič

Nika med tekmo na 20 
kilometrov v klasični 
tehniki.

Nika na olimpijskih 
progah v Kanadi.

Imenitne slike velikega 
formata so na ogled 

vse do 5. maja.

Slikar Marjan Kolenc

Mešani pevski zbor 
Pentakord iz Podgrada

Slavnostni govornik dr. 
Viktor Grilc
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Življenjska pot ga je vodila v 
svobodni svet, kjer je lahko 
uresničeval svoje človeške in 
krstne potenciale. Doma v 

Sloveniji, na Koroškem, v Argentini, na 
Kitajskem in v Tajvanu se je ves daroval 
ubogim in v vsakem bolniku videl 
Jezusa. Janežev zgled požrtvovalne lju-
bezni do bolnih in njegova neomajna 
vera naj nas spodbujata, da bi ga vsaj v 
malem posnemali, če ga ne moremo v 
vsem njegovem junaškem žrtvovanju.
Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža 
je ob tej priložnosti povabilo v goste 
Jožeta Kopeiniga, voditelja Doma 
Sodalitas v Tinjah na Koroškem. 
Kopeinig je še eden od redkih živečih 
sodobnikov dr. Janeža, ki so se osebno 
srečali z njim in se podrobno seznanja-
li z njegovim delom. Vse življenje se 
posveča misijonom. Za dr. Janeža je v 
župnijski cerkvi daroval sveto mašo. Že 
kot bogoslovec je veliko bral o dr. 
Janežu v katoliških misijonih in si 
ustvaril čudovito podobo o človeku, o 
katerem so vsi govorili z velikim obču-
dovanjem in spoštovanjem. Z ganjeno-

stjo se spominja srečanj z dr. Janezom 
Janežem, ko ga je v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja obiskal v bolnišnici 
v Tajpeju, ko ga je operiral in mu naro-
čil, naj mu pošlje domačih klobas, ko 
se bo vrnil domov.
V pridigi nam je izrisal le nekaj potez 
Janeževe osebnosti. »Ker je bilo dr. 
Janežu drugič podarjeno življenje v 
polju rži pri Pliberku na Koroškem, ga 
je pozneje tudi on podarjal bolnikom 
na Kitajskem in Tajvanu. Na sovraštvo 
doma je odgovarjal z ljubeznijo, ki jo je 
delil v tujini. Vedel je, da se na vsakem 
trpečem obrazu razodeva Bog, ki ne 
prosi le sočutja, ampak dejavne pomo-
či. Življenje mu ni zdrselo kot pesek 

med prsti, ampak kot seme iz odprte 
dlani. Iz vsakodnevne maše in molitve 
je črpal moč za svoje delo, ker je vedel, 
da je ves smisel naše vere ljubiti in de-
lati dobro. Dr. Janez Janež je bil velik 
človek, zdravnik in misijonar, ki je ve-
del, da če hočeš spremeniti ljudi, jih 
moraš ljubiti, a pokaži to s svojim življe-
njem.«
V krajšem kulturnem programu v hva-
ležen spomin na dr. Janeža sta sodelo-
vala naša farana Neža in Damjan 
Pančur. Sta priznana glasbenika sodob-
ne glasbe in krščanske ritmično duhov-
ne glasbe. Že nekaj let redno sodeluje-
ta na festivalu Ritem srca, kjer se pred-
stavijo slovenski avtorji ritmično du-
hovne glasbe. Neža Pančur Nessi je po-
snela več plošč in več sto skladb kot 
spremljevalni vokal. Mlajše generacije 
pa poučuje tudi moderno petje. Z mo-
žem sta z glasbo povezana vsakodnev-
no. Damjan Pančur je producent, avtor 
skladb in multiinstrumentalist. 
Sodeloval je z mnogo priznanimi izva-
jalci slovenske zabavne glasbe. V naši 
cerkvi sta se predstavila drugič. Ob 
spremljavi kitare sta izvedla štiri duhov-
no ritmične skladbe in nas navdušila.
»Poskušajmo ohranjati hvaležen spo-
min na dr. Janeza Janeža in narediti 
čim več, da se ta ponižni velikan kr-
ščanske ljubezni ne pozabi,« je bila za-
ključna misel Jožeta Kopeiniga, našega 
gosta iz Koroške. •Pavla Jemec

V nedeljo, 15. januarja, 
smo v župniji svete 
Helene počastili spomin 
na misijonarja dr. Janeza 
Janeža. 13. januarja je 
minilo 110 let od njegovega 
rojstva. Med nami živi v 
hvaležnem spominu.

Ob 110. obletnici rojstva dr. Janeza Janeža

Jože Kopeinig

Neža in Damjan Pančur
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Zbralo se nas je 52, večina je bila domačinov, nekaj 
pa jih je bilo tudi od drugod.
Po uvodnem seznanjanju smo se skupaj odpravili 
na pot. V Kamnici smo zavili levo v breg, kjer nas 

je čakal najstrmejši del poti. Kmalu se je pot zravnala. 
Pogledi so se nam ustavljali na prekrasnih razvejanih dre-
vesih, bogati podrasti, na začetku predvsem borovničevju. 
Pot nas je vodila mimo Matetove kapelice, kjer smo izve-
deli nekaj o njeni zgodovini (povzetek iz knjige Pod kri-
žem Svete Helene župnika Alojzija Grebenca). 
Malo pozneje še mimo Jernačeve kapele, kjer se je začela 
asfaltna pot do odcepa k podružnični cerkvi sv. Miklavža v 
Goropečah blizu kraja Brdo. Cerkev je umetnostni spome-
nik s kratkim tristrano sklenjenim kranjskim prezbiterijem 
s konca 14. stoletja. Po krajšem postanku smo se odpravili 
proti spomeniku 72 borcem Kamniško-zasavskega odreda, 
padlim 24. 2. 1944 na Oklem, mimo ostankov Judeževe do-
mačije s spomenikom in po grebenski poti do trojiškega 
križa. Tudi o zgodovini tega znamenja si lahko preberete v 
že prej omenjeni knjigi.
Pri križu smo se spustili v Vinje (Dolino). Na poti smo še 
opazili divjo trto, ki raste na teh pobočjih. Pred zaključk-
om pohoda smo se okrepčali s toplo malico. Z zmernim 
tempom smo vsi udeleženci prehodili pot, tudi najmlajša 
sedemletna Kristina in kar nekaj mlajših pohodnikov. Tudi 
dež na delu poti nas ni odvrnil od namere, da prehodimo 
načrtovano pot. 
Z lepimi spomini in z mislijo, da smo preživeli nedeljo re-
kreativno v naravi in v družbi veselih ljudi in prijateljev, 
smo zaključili novoletni pohod.  
 •Zlatka Tičar, Turistično društvo Dolsko

V nedeljo, 8. januarja 2023, se je prebujalo 
zeleno jutro, ki je vabilo na sprehod v 
naravo. Udeleženci smo se zbrali pred 
Kulturnim domov Dolsko, kjer smo se 
ogreli s toplimi napitki in se podprli z 
dobrotami Aktiva žena Plamen.

Novoletni pohod 
Fo

to
: 

Ve
sn

a 
B

riš
ki

VABILO
ZB za vrednote NOB KO Dol-

Dolsko vabi 25. 2. 2023 ob 11. 
uri na spominsko slovesnost

na OKLO. Dobimo se ob 
8.30 pred Kulturnim domom v 

Dolskem. Po zaključku prireditve
se bomo družili v gasilskem 
domu v Vinjah, kjer se bomo 

okrepčali.
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Regijsko prvenstvo Ljubljane 
je potekalo v petek, 25. no-
vembra 2022, na Osnovni 
šoli Vič. V kategorijah deklic 

do 12 let sta našo šolo zastopali Neja 
Auersperger Bandalo in Marija 
Dominika Mavrel. Obe sta popolno-
ma prevladovali, tako da je Neja po-
stala regijska prvakinja, Marija 
Dominika pa je osvojila drugo mesto. 
V kategoriji deklet do 15 let je nasto-
pila Iva Kampuš. Zmagala je v vseh 
partijah in osvojila naslov prvakinje 
Ljubljane. Pri fantih do 12 let so nas 

zastopali Blaž Repek, Vid Kampuš in 
Žiga Repek. Čeprav se fantom ni vse 
izšlo po načrtih, so v konkurenci 34 
šahistov osvojili naslednje uvrstitve: 
Blaž 4. mesto, Vid 6. mesto in Žiga 22. 
mesto.

Državno prvenstvo je potekalo v so-
boto, 7. januarja, na Škofijski klasični 
gimnaziji. Prvenstva se je skupaj ude-
ležilo skoraj 200 šahistov iz celotne 
Slovenije. V kategoriji deklet do 15 let 
je nastopilo 36 šahistk. Iva Kampuš je 
v devetih partijah šestkrat zmagala, 
dvakrat remizirala in doživela samo 
en poraz. Po infarktni končnici je z 
osvojenimi sedmimi točkami zasedla 
odlično 3. mesto. V kategoriji deklic 
do 12 let je blestela Neja Auersperger 
Bandalo, ki je osvojila 6 točk in se 
uvrstila na končno 6. mesto med 48 
šahistkami. Odlično igro je prikazala 
tudi Marija Dominika Mavrel in na 
koncu zasedla zelo dobro 26. mesto. 
Med fanti je bil naš edini predstavnik 
Blaž Repek, ki je igral v kategoriji do 
12 let. Blaž je bil celoten turnir v igri 
za najvišja mesta in kljub porazu v za-
dnjem kolu osvojil odlično 13. mesto 
med 51 sodelujočimi.

Še enkrat čestitke vsem šahistom, tudi 
tistim, ki pridno obiskujejo šahovski 
krožek in šahovsko šolo. Velika za-
hvala tudi šoli, občini in šahovskemu 

klubu, ki podpirajo šahovske dejav-
nosti.  •Andrej Kampuš, šahovski mentor 
na OŠ Janka Modra

Novembra in januarja 
smo se šahisti Osnovne 
šole Janka Modra 
udeležili osnovnošolskega 
posamičnega regijskega 
in državnega šahovskega 
prvenstva. Prvenstvo je 
potekalo v kategorijah 
deklice do 12 let, dečki do 
12 let, dekleta do 15 let 
in fantje do 15 let. Zadnje 
čase so nas mladi šahisti 
zelo razvadili z odličnimi 
rezultati in tudi tokrat ni bilo 
nič drugače.

Naši šahisti odlični na regijskem in 
državnem osnovnošolskem prvenstvu

Iva Kampuš (desno), tretja na državnem prvenstvu pri dekletih do 15 let. Naši šahisti na državnem prvenstvu.

Iva Kampuš (v sredini), regijska prvakinja 
pri dekletih do 15 let.

Neja Auersperger Bandalo (v sredini) in 
Marija Dominika Mavrel (levo), regijski 
prvakinja in podprvakinja pri deklicah do 
12 let.



29

RaznO

Črna kronika kriminaliteta

Zajelše

VidemBrinje Laze

za obdobje od 3. januarja 2023 do 5. februarja 2023

•Sum kaznivega dejanja povzročitev 
splošne nevarnosti in poškodovanja 
tuje stvari, kjer je nastalo za nekaj tisoč 
evrov materialne škode, o dogodku pa 
policisti še zbirajo obvestila. 

•Vlom v hišo, kjer je neznani 
storilec lastnika oškodoval za 
okoli 100 evrov, policisti pa o 
tem še zbirajo obvestila.

•Prometna nesreča 
z materialno škodo.

•Prometna nesreča z materialno škodo in pobegom. 
•Voznik tovornega vozila je na Zasavski cesti 
zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
•Lažna naznanitev, da je prišlo do kršitve 

javnega reda in miru.

prometne nesreče Ostalo
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Po dolgotrajni bolezni nas je zapustil mož, oče, dedek, brat in stric 
Janez Miklič. Ob njegovem slovesu se zahvaljujemo vsem, ki ste 
pomagali v najtežjih trenutkih: župniku Jožetu Grebencu, Jožetu 

Bokalu, pevcem Pogrebnega zavoda Vrbančič in cvetličarju Jožetu 
Gričarju. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala 

vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in svete maše.
Družina Miklič

Oj, mladost ti moja, prehitro si odšla, 
kar v kratkem času sem se postarala. 

Včasih se sprašujem, kdo sem jaz,
zdaj že pravi sem robot. 

Imam slušni aparat, očala in protezo 
namesto zob. 

Moja partnerica je hojca, zelo se ljubiva. 
Vsak dan od hiše do kozolca se prav 

počas sprehajava. 
Tudi kuža Reks me spremlja povsod 

in pazi, da ne pride do kakšnih nezgod.
V domačem okolju živeti je lepo, 
prehitro prišel bo čas za slovo.  

 Mari Cerar

Praznike smo preživeli,
vsi smo srečni in veseli, 

če nam sneg zemljo pobeli. 
Čas prišel je, 

da lahko spet doma se sankamo. 
Zime so se skrajšale, 
vedno več poletja je, 

sneg prehitro se stopi, 
prave zime res več ni. 

Že pred snegom januarja 
mi je Luka šopek zvončkov dal, 

ki jih tam za Savo med grmovjem je 
nabral.  

 Mari Cerar

ZAhVALA
ZiMA

ČAS Beži
ZAhVALA

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, očeta, dedka, pradedka in brata 
Tomaža Mavra iz Podgore pri Dolskem se iskreno zahvaljujemo vsakemu 

posebej za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in za denar, 
darovan za obnovo cerkve Sv. Katarine. Iskreno se zahvaljujemo tudi 
vsem sodelujočim pri pogrebnem slovesu. Posebej se zahvaljujemo 

gospodu župniku, Alojzu Grebencu, za lep in spoštljivo opravljen 
pogrebni obred. Hvala tudi za vso pomoč in skrb dr. Anji Černe in sestri 
Barbari Mihelčič. Hvala vsem za vsako iskreno in lepo misel, ki ste mu jo 
posvetili na njegovi zadnji življenjski poti.  Vsi njegovi
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pOMeMBne infORMaCiJe

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si

(01) 530 32 40
Uradne ure:

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

petek: 8.00–12.00

Upravna enota Ljubljana  
Krajevni urad Dol pri Ljubljani

Predhodno naročanje: 01 828 16 94
Četrtek: 8.00–12.00, 13.00–15.00 

Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek: 

8.00–18.00, sobota: zaprto

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

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

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

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

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

Oddelek v župnišču:  
030 641 005

Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Župnija sv. Marjete  
Dol pri Ljubljani

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

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

(01) 564 72 58
 

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

Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Uradne ure: Ponedeljek in sreda: 

8.00–10.00 in po dogovoru
ODDELEK ZA KMETIJSKO 

SVETOVANJE
Izpostava Tomačevo

Barbara Jugovic
Tel: 01 561 26 70

Izpostava Dobrunje
Andreja Jenko

Tel: 01 542 97 72

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 DolDolsko

041 683 962
Gregor Pirc, predsednik





18. 2. 2023 
OTROŠKO PUSTNO RAJANJE

OB 10.00  V KULTURNEM DOMU DOLSKO
Zabava in ples z Malibujem, pogostitev s krofi

4. 3. 2023 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA LET V RIM 

OB 19.30  V KULTURNEM DOMU DOLSKO
Gostovanje Teatra Rampa iz Celovca

PROST VSTOP

5. 3. 2023 
VELIKI KONCERT OB DNEVU ŽENA SENOŽEŠKEGA 

TAMBURAŠKEGA ORKESTRA Z GOSTI 
OB 18.00 V KULTURNEM DOMU DOLSKO

PROST VSTOP
Vabljeni na kulturno prireditev ob dnevu žena. Prireditev 

bo venec mladostne energije in umirjene preudarne 
starosti. Besede in glasba naj bodo lepa zahvala vsem 

ženam.

12. 3. 2023
OTROŠKA PREDSTAVA PALČICA, LASTOVIČJA 

ZGODBA
OB 10.00 V KULTURENM DOMU DOLSKO

PROST VSTOP
Otroci bodo pogumno pomagali rešiti malo palčico, ki 

jo je ugrabila hudobna krastača in ji pomagali pobegniti.

18. 3. 2023 
GLASBENA KOMEDIJA VROČICA 

OB 20.00 V KULTURENM DOMU DOLSKO
Vstopnina: 15 EUR

Vročekrvne dame pač rade govorijo o življenju, ljubezni, 
seksu, zakonu, odnosih, prijateljstvu, materinstvu, karieri, 

hrani, alkoholu in da, moških, kakršnokoli vlogo že 
igrajo v njihovem življenju. V navihani komediji se boste 

zabavali ob njihovih ženskih pogovorih, se smejali, 
uživali ob seksi glasbi legendarnih in aktualnih pop 

uspešnic, ki občinstvo vedno katapultirajo iz sedežev, 
prepevali od začetka do konca in zaplesali z njimi.  

Vstopnice se začnejo prodajati 20. 2. 2023,  ponedeljek, torek četrtek 
8.00 – 15.00, sreda 8.00 – 13.00 in 15.00 – 17.00, petek 8.00 – 13.00.

Lepo vabljeni na pester nabor prireditev v teh zimskih dneh. S svojimi bližnjimi, 
sorodniki ali prijatelji obiščite katerega izmed dogodkov, se nagradite in 
razveselite. Prireditve organizira in sofinancira Občina Dol pri Ljubljani. 

PoPestrite si zimske dni, 
obiščite številne dogodke


