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OBVESTILA

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Julij 2020
Številka 7/2020

Pletenice so informativno glasilo 
Občine Dol pri Ljubljani. 

Izhaja enkrat mesečno in ga 
brezplačno prejme vsako 
gospodinjstvo v občini.

Naslednja številka izide 15. avgusta 
2020. Prispevke za objavo pošljite 

na elektronski naslov 
pletenice@dol.si. Zadnji rok za 

oddajo prispevkov je 
1. avgust 2020.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Darja Kepec

Uredniški odbor
Aleksandra Resman

Katja Kralj
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico 
do redakcijskega urejanja in 

krajšanja besedil, ki so predolga 
ali vsebujejo neprimerno in 

žaljivo vsebino. Pisma bralcev, 
ki so dolga nad 1500 znakov (s 
presledki), zaradi omejenega 
prostora ne bodo objavljena. 

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

www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

27. avgust 2020 ob 20. uri 
SARA 

Avtorski koncert
Ana Šimenc/klaviature, vokal

Enos Kugler/klaviature, kitara, vokal

10. september 2020 ob 20. uri 
ČLOVEK NAJ BO SOJEN PO SANJAH 

Uglasbena poezija Tomaža Šalamuna
Andrej Marinčič/avtorska glasba, sintetizatorji, kitara 

Jasna Žitnik/vokal, flavta, zvočni efekti
Maja Gal Štroma/interpretacija poezije 

8. oktober 2020 ob 19. uri
URŠULA RAMOVEŠ IN FANTJE Z JAZBECOVE GRAPE 

Uglasbena poezija Janeza Ramoveša
Uršula Ramoveš/glasba, vokal

Janez Ramoveš/poezija
Joži Šalej/priredba glasbe, vokal, klavir, harmonika

Metod Banko/vokal, kitara 

Vljudno vabljeni!

Spoštovani fotografski ustvarjalci, vabimo vas k sodelovanju na 
fotografskem natečaju za izbor fotografij za promocijo kulturne dediščine 
v občini in mesto v občinskem koledarju za leto 2021. Pravila in pogoji 

za sodelovanje na fotografskem natečaju, ki ga organizira Občina Dol pri 
Ljubljani, so objavljeni na spletni strani občine www.dol.si. Fotografija mora 
jasno prikazovati elemente kulturne dediščine, ki imajo izrazit zgodovinski, 
arheološki, umetniški, znanstveni, družbeni ali tehniški pomen. Slike lahko 
prikazujejo tako snovno kot nesnovno kulturno dediščino. Fotografije so 
lahko detajli posameznih elementov kulturne dediščine. V ocenjevanje 

bodo sprejeta samo dela, ki so nastala na območju občine Dol pri Ljubljani 
in bodo prikazovala elemente kulturne dediščine občine Dol pri Ljubljani. 
Na natečaju bo izbranih tudi 13 najboljših fotografij, ki bodo objavljene v 
občinskem koledarju za leto 2021 in nagrajene s simboličnim avtorskim 

honorarjem 50 EUR bruto na fotografijo. Tričlanska komisija bo fotografije 
izbirala po kriteriju: (1) skladnost s temo, (2) izvirnost, (3) sporočilnost, (4) 
kakovost oz. tehnična dovršenost fotografij. Fotografije v zaprti kuverti v 

obliki elektronskega zapisa na digitalnem mediju (CD, DVD ali USB) oddate 
v času uradnih ur v glavni pisarni občinskega urada oz. jih posredujete na 
naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, 

s pripisom »za FOTO NATEČAJ«. Upoštevane bodo prijave, ki bodo 
odposlane najkasneje 20. 10. 2020. Digitalnih medijev ne bomo vračali. 

Ob oddaji fotografij je obvezno oddati oz. priložiti prijavnico, ki je dostopna 
na spletni strani občine Dol pri Ljubljani. Vse dodatne informacije pridobite 

na e-naslovu eva.vovk@dol.si ali v času uradnih ur občinskega urada na 
telefonski številki 
01 53 03 251.

POLETNI GLASBENI 
PAVILJONI 2020

Program:

Občina Dol pri Ljubljani objavlja

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
»Naša kulturna dediščina«
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UVODNIK

V marcu smo bili na občini ob 
izbruhu epidemije soočeni s 
povsem novo situacijo, ki je do 
tedaj še nismo poznali. S po-

močjo štaba civilne zaščite in ostalih 
akterjev nam je uspelo vzpostaviti sis-
tem, ki bi se bil ob zaostrovanju razmer 
sposoben kosati s krizno situacijo. 
Načrtovane investicije so tako žal za ne-
kaj časa zastale. K sreči smo uspeli zaje-
ziti širjenje koronavirusa, zato je izvaja-
nje predvidenih projektov lahko po-
novno steklo. Že v maju sta se tako za-
čeli izvajati največji investiciji v tem le-
tu. Prva, izgradnja kanalizacije in soča-
sna gradnja ostale komunalne infra-
strukture na Vidmu, katere skupna viši-
na znaša okoli štiristo tisoč evrov, njen 
zaključek pa je predviden v novembru. 
Druga investicija, gradnja vodohrana 
na Vrhu pri Dolskem, bo marsikatere-
mu tam živečemu občanu zagotovila 
nemoteno oskrbo s pitno vodo. Njena 
višina je ocenjena na dvesto tisoč 
evrov, zaključek pa je predviden do 
konca poletja. V izvajanju so še ostale 
investicije, ki so v času epidemije ob-
stale. Tako sta bila v preteklem mesecu 
v podružnični osnovni šoli Senožeti že 
zamenjana kotlovnica in energent. 
Staro, energetsko neučinkovito peč na 
kurilno olje je zamenjala moderna to-
plotna črpalka. Občina namerava do 
konca leta zamenjati ogrevalne sisteme 
še v kulturnem domu Dolsko, podru-
žnični osnovni šoli Dolsko in v občin-
skemu objektu v Križevski vasi. S temi 
investicijami občina stremi k večji ener-
getski učinkovitosti tako v ekonom-
skem kot tudi okoljskem smislu z odgo-
vornim odnosom do naravnega okolja. 
V izvajanju je tudi že večina projektov, 
ki so bili lani v okviru participativnega 

proračuna »Po izboru občanov« izglaso-
vani s strani občanov. Občina se je ob-
vezala, da bo te projekte izvedla do 
konca tekočega koledarskega leta. V 
občinski upravi del aktivnosti usmerja-
mo tudi v pridobivanje državnih in 
evropskih sredstev za sofinanciranje in-
vesticijskih projektov. Tako smo že lani 
na razpise Lokalne akcijske skupine 
(LAS) vložili vloge za tri nove projekte. 
Obnova otroškega igrišča pri POŠ 
Dolsko je že v teku in naj bi bila do-
končana najkasneje jeseni. Končno od-
ločbo za obnovo igrišča pri vrtcu na 
Vidmu in ureditev fitnesa na prostem v 
Križevski vasi pa pričakujemo v krat-
kem. V izvajanju je tudi pridobljen pro-
jekt WiFi4EU, s katerim želimo obča-
nom zagotoviti brezplačno uporabo 
javnega Wi-Fi omrežja. Z Mestno obči-
no Ljubljana aktivno sodelujemo pri 
prijavi za naziv Evropska prestolnica 
kulture 2025, v okviru katere si priza-
devamo pridobiti sredstva za obnovo 
Sokolske dvorane na Rajhovi domačiji 
ter podporo pri ustanovitvi medgene-
racijskega centra in dnevnega centra za 
starejše.
Še vedno ostaja nerešen problem vrtca 
v Dolu. Občina je v lanskem letu zaradi 
izgube tožbe na Vrhovnem sodišču RS 
ponovno začela s plačevanjem meseč-
ne najemnine. Do sedaj je bilo za vrtec 
skupaj plačanih za okoli dva milijona 
evrov najemnin. Zaradi dvomov glede 
resnične vrednosti vrtca in bojazni, da 
vrednost vrtca ne bi bila preplačana, 
smo na občini pred nekaj meseci naro-
čili cenitveno poročilo. Iz dokumenta 
izhaja, da je investicijska vrednost vrtca 
(objekta), brez stroškov financiranja, v 
času gradnje znašala nekaj manj kot tri 
milijone evrov. Na občini si bomo pri-

zadevali, da s podjetjem Energoplan in 
banko SKB kot upnikom še v tem letu 
najdemo rešitev, ki bi bila za občinski 
proračun v nadaljevanju čim bolj vzdr-
žna.
Konec lanskega leta se je po nekaj letih 
ponovno odprl Krajevni urad Dol pri 
Ljubljani, ki ste ga naši občani sprejeli z 
velikim odobravanjem. Žal se je delova-
nje urada zaradi izbruha epidemije za-
časno ustavilo. Vodstvo Upravne enote 
Ljubljana ponovnega odprtja zaradi ka-
drovske stiske in letnih dopustov do 
danes še ni uspelo zagotoviti. Obljubili 
so nam, da bodo svoja vrata ponovno 
odprli v septembru. 
Preživite poletje čim lepše in ostanite 
zdravi!  
�•Mag. Rok Prevc, direktor občinske uprave

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
Stopili smo v čas dopustniških dni, ko si bodo mnogi od 
nas privoščili letni oddih. To leto je zaradi koronavirusa 
dopustovanje marsikomu postavilo na glavo, pa vendar 
je to namenjeno, da pozabimo na delovni vsakdan, da si 
pridobimo novih moči za nove izzive, ki so pred nami. 

Vodohran Vrh

Dela na Vidmu
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I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v 
Občini Dol pri Ljubljani z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok in mladine: 
– športna vzgoja otrok – program javnega zavoda, 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, 
– interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 
2. Vrhunski šport. 
3. Kakovostni šport. 
4. Športna rekreacija. 
5. Razvojne in strokovne naloge v športu: 
– sofinanciranje športnih društev, 
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov, 
– športne prireditve, 
– založniška dejavnost in informacijski sistem na področju 
športa, 
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov.

II. RAZPISNI POGOJI
Na javni razpis za sofinanciranje športnih programov se 
lahko prijavijo:
•�športna�društva,�
•�zveza�športnih�društev�(ki�jo�ustanovijo�društva),�
•�zavodi,�gospodarske�družbe,�zasebniki�in�druge�
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
•�javni�zavodi�s�področja�vzgoje�in�izobraževanja,
•�ustanove,�ki�so�ustanovljene�za�opravljanje�dejavnosti�v�
športu in so splošno koristne in neprofitne.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
•�da�imajo�sedež�v�Občini�Dol�pri�Ljubljani�in�v�njej�
pretežno izvajajo svojo dejavnost,
•�da�imajo�zagotovljene�materialne,�kadrovske,�
organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti,
•�da�imajo�za�določene�športne�programe�zagotovljen�
program redne vadbe najmanj 35 tednov v letu,
•�da�so�registrirani�in�delujejo�najmanj�2�leti,
•�da�imajo�urejeno�evidenco�o�registriranih�tekmovalcih,�
članstvu in plačani članarini,
����•�da�imajo�sprejet�program�dela�in�finančni�plan.

III. PRORAČUNSKA SREDSTVA
Na podlagi javnega razpisa je predvidena razdelitev 
sredstev iz proračunske postavke:
����•�številka�40104�Delovanje�športnih�društev�(podkonto�

412000) = 65.000,00 EUR, 
•�številka�40105�Športna�tekmovanja�=��5.000,00�EUR.

IV. OBDOBJE ZA IZVEDBO PROGRAMOV ALI 
PROJEKTOV IN ZA PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV
Prijavljeni programi in projekti morajo biti v celoti ali delno 
izvedljivi v letu 2020, dodeljena sredstva pa morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2020, zahtevki za 
posamezna izplačila pa posredovani občinskemu uradu 
najkasneje do 30. 11. 2020.

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
posebej v ta namen izdelanih obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije (vse to se nahaja na spletni strani 
www.dol.si).
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.

Vse obrazce je potrebno izpolniti v računalniški obliki 
(izpolnjene obrazce je potrebno priložiti tudi na digitalnem 
mediju, npr. CD …, jih natisniti in poleg priložiti digitalni 
medij ter vse skupaj oddati do 29. 7. 2020 osebno v času 
uradnih ur ali po pošti na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, 
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. 
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Javni 
razpis za sofinanciranje športa 2020, ne odpiraj – vloga«, na 
hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Za morebitne informacije v zvezi z javnim razpisom se 
lahko obrnete na svetovalko za družbene dejavnosti Sandro 
Učakar, 01 53 03 243 ali na e-mail sandra.ucakar@dol.si.

IV. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Pravočasno prispele prijave bo strokovna komisija 
ovrednotila (najkasneje do 15. 9. 2020) v skladu s Pogoji in 
merili za sofinanciranje športnih programov v Občini Dol 
pri Ljubljani. Pogoji in merila so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Prijavljeni kandidati bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni pisno, najkasneje v 30 dneh od roka za oddajo 
vlog. 

Številka: 6710-0001/2020-3
Datum: 17. 06. 2020

 • OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
 Željko Savič, župan

JAVNI RAZPIS JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje Programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2020

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998, 97/2001 – ZSDP, 110/2002 – ZGO-1, 15/2003 – ZOPA, 29/17 – 
ZŠpo-1), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 68/03 in 122/04), Proračuna 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 24/2020) Občina Dol pri Ljubljani objavlja
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RAZPISI

1. Naziv in sedež naročnika: Občina 
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 
1262 Dol pri Ljubljani.

2. Na javni razpis za sofinanciranje 
kulturnih programov in projektov v 
Občini Dol pri Ljubljani v letu 2020 se 
lahko prijavijo društva, organizacije, 
zavodi in posamezniki, ki imajo sedež 
v občini Dol pri Ljubljani in 
izpolnjujejo pogoje iz 2. čl. Pravilnika, 
ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjene 
vse predpisane obrazce iz razpisne 
dokumentacije.

4. Predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje programov in projektov 
na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v letu 2020. Društva s 
področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti lahko predlagajo za 
sofinanciranje programe in projekte 
pod pogojem, da imajo zagotovljene 
materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za realizacijo 
prijavljenih programov in projektov ter 
imajo izdelano finančno konstrukcijo, 
iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki, delež lastnih sredstev, delež 
javnih sredstev, delež uporabnikov in 
delež sredstev iz drugih virov.

5. Po pogojih in merilih ter 
Spremembah pogojev in meril, ki jih je 
potrdil Občinski svet občine Dol pri 
Ljubljani, se izberejo izvajalci 
programov na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v letu 2020. 

6. Programi se bodo sofinancirali do 
višine sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov v občini Dol pri 
Ljubljani v Proračunu za leto 2020 tako, 
da se bo vrednost točke določila glede 
na višino razpoložljivih sredstev in 
glede na število točk, ki jih bodo prejeli 
vsi predlogi skupaj. Sredstva za 
razdelitev na razpisu so v višini 
20.000,00 EUR.

7. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena namensko v letu 2020, 
zahtevki za izplačila pa vloženi 
najkasneje do 30. 11. 2020.

8. Rok za prijavo na javni razpis je 29. 7. 
2020.

9. Prijave z vso potrebno 
dokumentacijo je potrebno oddati na 
naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol 
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

10. Prijave morajo biti oddane v 
zaprtih ovojnicah z oznako »Javni 
razpis za sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov s področja 
ljubiteljske kulture 6100/2020 – ne 
odpiraj!« v levem spodnjem kotu 
ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naveden naslov pošiljatelja.

11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je 
bila (najkasneje) zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana na pošti. Občina 
bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse prepozne in 
nepopolne vloge.

12. Rok, v katerem bodo potencialni 
prejemniki obveščeni o izidu javnega 
razpisa, je najkasneje 30 dni od roka 
za prijavo. Z izbranimi izvajalci bomo 
sklenili pogodbe o sofinanciranju 
izvajanja programov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020.

13. Razpisno dokumentacijo lahko vsi 
zainteresirani dobijo v glavni pisarni 
Občine Dol pri Ljubljani in na spletni 
strani občine www.dol.si od dneva 
javne objave Razpisa.

Številka: 6100-0001/2020-3
Datum: 17. 06. 2020

� •OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
 Željko Savič, župan

1. Naziv in sedež naročnika: Občina 
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 
1262 Dol pri Ljubljani
2. Na javni razpis za sofinanciranje 
programov društev, neprofitnih 
organizacij in humanitarnih 

organizacij in društev v občini Dol 
pri Ljubljani v letu 2020 se lahko 
prijavijo društva in organizacije, ki 
imajo sedež na območju občine Dol 
pri Ljubljani in izpolnjujejo pogoje iz 
Pravilnika o sofinanciranju 

programov društev, neprofitnih in 
humanitarnih organizacij in društev 
v Občini Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, 
št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017), v 
nadaljevanju Pravilnik, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

JAVNI RAZPIS JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020

za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in 
društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2020

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 123/2006 – ZFO-1, 7/2007 – Odl. US, 53/2007, 65/2007 – Odl. 
US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 – Odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017), Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov 
in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 68/03) v nadaljevanju Pravilnik, Proračuna 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Ur. list RS, št. 24/2020), objavlja Občina Dol pri Ljubljani

Na podlagi Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 3/18-UPB2), Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in 
humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 31/2017) in Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 

(Ur. l. RS, št. 24/2020) objavljam
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3. Prijava mora vsebovati vse 
predpisane obrazce iz razpisne 
dokumentacije.

4. Upravičenci do finančnih sredstev 
po Pravilniku so neprofitne 
organizacije, društva, združenja, 
humanitarne organizacije in druge 
institucije na območju Občine Dol 
pri Ljubljani in ki:
•�imajo�sedež�v�občini�Dol�pri�
Ljubljani,
•�so�registrirani�po�Zakonu�o�
društvih,
•�imajo�zagotovljene�možnosti�
(materialne, kadrovske in 
organizacijske) za uresničitev 
načrtovanih aktivnosti na svojem 
področju,
•�imajo�urejeno�evidenco�o�članstvu,�
plačani članarini (oz. podano izjavo, 
da društvo nima članarine) in ostalo 
dokumentacijo, kot določa Zakon o 
društvih,
•�bodo�brezplačno�sodelovali�na�
prireditvah, ki jih organizira občina, 
če bodo k temu pozvani,
•�imajo�najmanj�10�članov,
•�imajo�najmanj�polovico�članov�iz�
občine Dol pri Ljubljani,

•�pristojnim�občinskim�organom�
redno dostavljajo poročila o 
realizaciji programov.
Društvo oziroma organizacija v 
prvem letu delovanja ne more 
kandidirati na razpisu za 
sofinanciranje programov društev.

5. Sredstva za sofinanciranje 
programov so zagotovljena v 
Proračunu občine za leto 2020 v 
znesku za razdelitev = 20.000 EUR iz 
proračunske postavke 40100 
(delovanje društev, odborov) in 
2.000 EUR iz proračunske postavke 
40101 (Karitas).

6. Kandidirajo lahko tista društva, ki 
delujejo v javnem interesu in s 
svojimi programi ne kandidirajo na 
drugih javnih razpisih, ki jih razpiše 
občina Dol pri Ljubljani v letu 2020. 
Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena namensko v letu 2020, 
zahtevki za izplačila pa vloženi 
najkasneje do 30. 11. 2020.

7. Vlogo z vso potrebno 
dokumentacijo je potrebno na 
predpisanih obrazcih (ki se nahajajo 

na spletni strani www.dol.si) 
posredovati v zapečateni kuverti 
osebno v času uradnih ur v glavno 
pisarno ali priporočeno po pošti. Na 
kuverto je obvezno potrebno 
napisati »Javni razpis za 
sofinanciranje društev 093/2020 – 
ne odpiraj!«.

8. Rok za prijavo na javni razpis je 
najkasneje do 29. 7. 2020. Za 
pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do roka prispele na sedež 
naročnika oziroma bodo do tega 
roka oddane na pošti.

9. Postopek javnega razpisa bo 
izvedla strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Občine Dol pri 
Ljubljani.

10. O izidu razpisa in višini 
dodeljenih sredstev bodo vlagatelji 
obveščeni predvidoma v 30 dneh po 
končanem razpisu.

Številka: 093-0002/2020-2
Datum: 17. 06. 2020
� •OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
 Željko Savič, župan

Datum objave: 1. 7. 2020
Rok za oddajo vlog: sreda, 30. 9. 
2020, oziroma v primeru osebne 
dostave v pisarno vodilnega 
partnerja do 30. 9. 2020 do 12. ure.
Namen javnega poziva: Namen 
javnega poziva je izbor operacij 
(projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju Strategije 
lokalnega razvoja na območju občin 
Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri 
Litiji in sofinanciranje njihovih 
stroškov. Javni poziv se izvaja kot 
podpora za izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, in 
znotraj tega v okviru podukrepa 
»Podpora za izvajanje operaciji v 
okviru strategije lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost«. Sredstva za 

sofinanciranje je LAS dodelilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.
Predmet sofinanciranja: Predmet 
sofinanciranja so operacije 
(projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP 
ter prispevajo k ciljem, kazalnikom 
in ukrepom Strategije lokalnega 
razvoja na območju občin Dol pri 
Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Moravče in Šmartno pri Litiji.
Razpoložljiva sredstva za 
sofinanciranje: Okvirna višina 
razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje znaša 308.414,84 evra 
iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (v nadaljevanju 
EKSRP). Delež sofinanciranja 

upravičenih stroškov za operacije, 
sofinancirane iz EKSRP, znaša 65 %.
Informacije o javnem pozivu: po 
elektronski pošti: las@razvoj.si, po 
telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik 
od 9:00 do 13:00.
Vprašanja bodo možna do 28. 9. 
2020.

Vloga in podrobnosti na : https://las-
srceslovenije.si/sl_SI/1-javni-poziv-
2020-eksrp/.
Informacije o javnem pozivu lahko 
pridobite po elektronski pošti: las@
razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 13, 
vsak delovnik od 9:00 do 13:00. 
Odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani www.las-srceslovenije.si v 
rubriki Javni pozivi. Vprašanja bodo 
možna do 28. 9. 2020.

JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju 

občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v 
letu 2020 za sklad EKSRP



7

RAZPISI

Če v Srcu Slovenije ustvarjate 
rokodelske izdelke oz. izdelke 
unikatnega in industrijskega 
oblikovanja ali pridelujete in 
predelujete prehranske izdelke, 
lahko kakovost izdelkov preverite s 
prijavo na razpis za uporabo 
Kolektivne tržne znamke Srce 
Slovenije.
Fizične osebe z dejavnostjo, nosilci 
kmetijskih gospodarstev in podjetja 
iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, 
Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno 
pri Litiji se lahko na razpis prijavite 
brezplačno, saj bo ocenjevanje 
izvedeno v sklopu projekta 

sodelovanja LAS Od tradicionalnih 
spretnosti do sodobnih ruralnih 
turističnih produktov, ki ga 
sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020.
Rok za prijavo je 5. oktober 2020. 
Interes za prijavo pa sporočite že 
prej, približno do začetka septembra. 
Razpisne pogoje preverite na spletni 
strani http://www.srce-slovenije.si/
okolje. Dodatne informacije: 
rokodelski izdelki – Mija Bokal, 01 
896 27 13, mija.bokal@razvoj.si, 

prehranski izdelki – Tina Pregel, 01 
896 27 14, tina.pregel@razvoj.si
S certifikatom Srca Slovenije se 
ponaša že 55 ponudnikov. Pridružite 
se jim še vi!

Mentorska kmetija pri Ropet v Volčjem Potoku išče kmetijo ali 
posameznika, ki se zanima za pridelavo in predelavo jagod.
Projekt LAS Srce Slovenije Odprta vrata kmetij, ki je 
sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije 
v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, spodbuja 
rast lokalne prehranske samooskrbe in dviguje vrednost 
kmetijskim proizvodom, zato so sodelujoče kmetije pri 
projektu razvile mentorske programe individualnega 
svetovanja.
Domen Virant je primer zagnanega mladega kmeta iz 
Volčjega Potoka, ki želi predati svoje znanje o jagodah, vse od 
vzpostavitve nasada in oskrbe rastlin do predelave jagod. Če 
vas zanima pridelava in predelava okusnih rdečih sadežev, 
pokličite na telefonsko številko 031 267 158 in se dogovorite 
za individualno svetovanje.

Ne vrzite starega orodja proč. Center za zunanjo ureditev 
skupaj s partnerji projekta LESARIUS – Izkusi – Ustvarjaj 
– Spoštuj! zbira za svoj nov muzej stara orodja in druge 
predmete, povezane z dejavnostmi kolarstva, tesanja, 
mizarstva, sodarstva, rezbarstva, pletarstva ipd.
Vse, ki imate staro orodje, ki se navezuje na te dejavnosti 
in ga ne potrebujete več, prosijo, da ga podarite za novo 
muzejsko zbirko na Veliki Preski pri Litiji. Stari predmeti 
jim bodo prišli zelo prav, saj bodo lahko z njihovo 
pomočjo predajali znanja, povezana z lesarstvom in 
drugimi starimi poklici, naprej mladim obiskovalcem.
Za informacije pokličite Petro Kos na 031 615 020 ali ji 
pišite na info@zunanjaureditev.com.
Projekt LESARIUS – Izkusi – Ustvarjaj – Spoštuj! je 
sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike 
Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–
2020 preko LAS Srce Slovenije.

Pridobite znak kakovosti Srca Slovenije

Bi radi ponudbo svoje kmetije nadgradili z jagodami?

Želite pospraviti delavnico starega orodja?
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1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, sedaj ko nas je veliko 
doma, še bolj hodimo na 
priljubljeno sipino ob Savi. Ko smo 
ta konec tedna z družino šli peš 
mimo Topdoma po pločniku proti 
Savi, se je skoraj zgodila tragična 
nesreča. Pred mostom za Mlinščico 
je namreč že dalj časa postavljen 
šotor, ki zakriva pogled na drugo 
stran ceste. Ravno ko smo morali s 
pločnika na cesto, je z nasprotne 
strani zapeljal avtomobil, ki ga 
dejansko zaradi šotora nisi videl in 
bi kmalu zbil otroka na kolesu. 
Poleg tega, da ne vem, zakaj ni 
pločnika speljanega do konca 
asfaltirane ceste, je šotor dejansko 
postavljen na cesto! Glede na to, da 
je cesta v občinski lasti (vsaj tako 
predpostavljam), me zanima, ali je 
Občina podala soglasje za 
postavitev šotora na mejo ceste? Če 
ga je, je to nedopustno, saj objekt 
zastira pogled na cesto in je skrajno 
nevaren za vse udeležence v 
prometu. Poleg tega ste soodgovorni 
v primeru, da se res zgodi kakšna 
nesreča! Če pa soglasja za postavitev 
s strani občine ni, kaj namerava 
občina narediti za odstranitev 
navedenega objekta in postavitev 

pločnika na tem odseku ceste? Hvala 
že vnaprej za odgovor.

O: Stopili smo v kontakt z lastnikom 
zemljišča in ga opozorili na 
nepregleden ovinek, ki ogroža 
varnost udeležencev v prometu. Z 
najemnikom je bilo nato 
dogovorjeno, da se bo nevarnost 
odpravila v najkrajšem možnem času. 
� •Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Še vedno imamo v naši občini samo 
Mercatorjeve trgovine. Govorilo se je 
že, da se za gradnjo zanimajo tudi 
drugi trgovci. Je že kaj več znanega, 
kdaj in kje lahko pričakujemo še 
kakšno novo trgovino?

O: Pred nekaj meseci se je za 
postavitev trgovine nasproti ELES-a v 
Beričevem zanimal Spar Slovenija, 
vendar se po naših informacijah ni 
uspel dogovoriti z lastniki zemljišč. 
Ker občina ni lastnica omenjenih 
zemljišč, o morebitnih dogovarjanjih 
nismo�obveščeni.��•Občinska uprava
 
3. VPRAŠANJE
Vidimo, da se pospešeno gradita 
kanalizacija in pločnik na Vidmu. 
Zanima pa nas, kdaj je predvidena 
izgradnja kanalizacije v Zaborštu?

O: Kot ste že sami omenili, občina 
trenutno vlaga vse sile v izgradnjo 
kanalizacije v Dolu in na Vidmu, kar 
je naš primarni cilj. Gradnja 
kanalizacijskega omrežja predstavlja 
velik finančni zalogaj, zato bo v 
Zaborštu njena izgradnja prišla na 
vrsto kasneje. V Načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2020–2023 
njena izgradnja še ni predvidena.
� •Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Kaj se dogaja z industrijsko cono v 
Dolskem? Res je škoda tako velikega 
prostora, ki je zdaj že popolnoma 
zaraščen.

O: Pogovori med Občino in 
Družbo za upravljanje terjatev bank 
(DUTB) kot lastnikom zemljišča 
poslovne cone Dolsko so se začeli že 
lani. Občina je trenutno v zaključni 
fazi sprejemanja Občinskega 
prostorskega načrta, katerega 
sprejem bi omogočal prihod novega 
investitorja. V prvi fazi bi ta dokončal 
izgradnjo nedokončane komunalne 
infrastrukture, v drugi fazi pa bi 
investiral v izgradnjo poslovnih 
objektov, ki bi jih nato prodal ali pa 
oddajal v najem zainteresiranim 
pravnim ali fizičnim osebam. Tudi 
občina želi del zemljišča rezervirati 
za vzpostavitev začasnega zbirnega 
centra za različne vrste odpadkov 
(kosovne odpadke, zeleni odrez, 
plastično embalažo, stiropor, kovine 
in kovinsko embalažo, odpadno 
električno in elektronsko opremo 
ipd.), ki se je v zadnjih letih izkazal 
za zelo potrebnega. Upamo samo, da 
na tej poti ne bomo naleteli na 
dodatne ovire, ki bi proces reševanja 
poslovne cone dodatno zavlekle. 
� •Občinska uprava

Vse premike v naši občini dobro spremljate tudi vi, dragi 
občani, in če se vam porodi kakšno vprašanje v zvezi z 
našo občino, ne odlašajte, pošljite nam ga in poskrbeli 
bomo za odgovore. Vprašanja nam pošljite po elektronski 
pošti na pletenice@dol.si ali na naslov Pletenice, Dol 1, 
1262 Dol pri Ljubljani.

O varnosti in gradnji

8
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Prvi julijski vikend so Dol zaznamovale slovesnosti in dogodki, 
ki so pospremili Janka Potiska z Vidma na njegovo novo 
življenjsko pot, pot duhovništva. 

Novomašnik z Vidma

Naš soobčan, novomašnik 
Janko Potisek, se je na Videm 
preselil pred petnajstimi leti 
iz Zaloga. Mama, po rodu 

Prekmurka, in pokojni oče, ki je bil iz 
Šmartnega pri Litiji, sta njemu in sestri 
uredila prijeten dom. Želja, da bi postal 
duhovnik, se mu je porodila med šola-
njem na škofijski klasični gimnaziji 
Šentvid. »Ko se je bilo treba odločiti, kje 
bom nadaljeval študij, sem razmišljal, 
kje sem bil najbolj vesel in zadovoljen 
pri tem, kar sem počel. Ugotovil sem, 
da je bilo ravno pri sodelovanju v žu-
pniji, kjer sem osnovnošolska in sre-
dnješolska leta sodeloval kot ministrant 
in bralec beril.  Preko tega sem spozna-
val, da je to tista pot, kjer me Bog želi 
imeti v življenju. Vsak človek je na sve-
tu z nekim poslanstvom. Zelo so me za-

nimali tudi klasični jeziki, ki so še zdaj 
moja velika ljubezen, latinščina in gršči-
na. Tudi pravo mi je bilo zelo zanimivo, 
tako da sta bili to tudi moji želji na pri-
javnici za fakulteto, a je teologija potem 
pretehtala.« 
Sobotni sprejem novomašnika v župnij-
ski cerkvi v Dolu  in nato nedeljska no-
va maša sta bila dogodka, ko je bila cer-
kev premajhna za vse navzoče. »Zaradi 
odredbe o Covidu-19 so bili v cerkvi le 
moji domači in najbližji, za vse ostale 
pa je bil pripravljen prenos zunaj in v 
župnijski dvorani. Po maši je bila pogo-
stitev za vse, neke vrste piknik za vse 
udeležence. Družili smo se do popol-
dneva, ko smo z duhovniki in ljud-
stvom imeli litanije v župnijski cerkvi. 
Dan je bil tako zapolnjen in lep. 
Nekateri so se mi zahvaljevali za vabilo, 

a praznovanja ni, če praznuješ sam. 
Vesel sem, da so se udeležili te slove-
snosti. Hvaležen sem vsem, ki so poma-
gali pripraviti praznovanje. Vsak je pri-
speval, kar zna in zmore, in skupaj lah-
ko naredimo veliko. Kaj vse se da nare-
diti, če znamo stopiti skupaj! Zdaj me 
že prevzema pričakovanje, saj je to za-
četek nove poti in zvedavo zrem v svo-
jo prihodnost.«
S 1. avgustom odhaja v župnijo 
Brezovica pri Ljubljani za kaplana. »Kot 
pomočnik gospodu župniku mu bom 
pomagal pri svojem delu: pri pastoral-
nem delu, poučevanju verouka, pri sve-
tih mašah, pogrebih, podeljevanju za-
kramentov in obiskovanju bolnikov. 
Okolja, kamor grem, še ne poznam do-
bro; samo po karakteristiki je zelo po-
dobno Dolu, je predmestje Ljubljane, 
ki je danes zelo oblegano in poseljeno 
ravno zaradi bližine prestolnice.« Pri 
njegovem nadaljnjem delu se bo skušal 
zgledovati po domačem župniku 
Alojziju Grebencu. »Je prijazen in odprt 
duhovnik, ki zna povezovati ljudi. To se 
mi zdi ena najpomembnejših lastnosti 
za voditelja, kakršnega koli, duhovnega 
ali�druge�vrste�voditelja.«� •Nina Keder

Številni so 
dogajanje 
spremljali 
preko 
zaslona 
zunaj.

Župan Željko 
Savič je Janku 
podaril pletenico.

Kot mladega duhovnika ga zdaj čakajo na škofiji še dodatna izobraževanja, ki tra-
jajo do pet let, potem pa bo izpolnjeval pogoje, da ga škof imenuje za župnika. Fo
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Zaradi izrednih razmer, ki so 
vladale ob koncu pouka, je bi-
la za devetošolce predvidena 
le slovesna podelitev spričeval 

brez prisotnosti staršev. A se je v za-
dnjem hipu situacija tako spremenila, 
da je bila vendarle mogoča izvedba ne-
koliko drugačne valete. Ravnatelj 
Gregor Pečan je starše še v zadnjem hi-
pu, v petek, pred ponedeljkovo valeto 
takole nagovoril: »Spoštovani starši! 
Zelo mi je žal, da letošnje šolsko leto 
poteka v takšnih okoliščinah! Resnično 
bi si zelo želel, da bi bilo drugače, pa 
žal ni. Namen mojega današnjega pisa-
nja je svečana podelitev spričeval, pri-
znanj in nagrad ob zaključku devetega 
razreda, ob zaključku devetletnega šo-
lanja na naši šoli. Tisto, čemur smo v 
običajnih razmerah rekli valeta. Država 
se tudi tokrat ni izneverila in spremem-
be priporočil NIJZ so bile objavljene 
zelo pozno, namreč včeraj. Glavna 
sprememba je, da je dovoljeno združe-
vanje do 500 oseb ob siceršnjem upo-
števanju drugih priporočil. Naš prvotni 
namen je bil organizirati podelitev v 
ponedeljek, 15. 6., popoldan na odpr-
tem, na asfaltni ploščadi šolskega igri-
šča. Pa je vremenska napoved spre-

menljiva, možne so plohe, dež. V telo-
vadnici bi ob upoštevanju dosedanjih 
priporočil/prepovedi zelo hitro prišli 
čez število 200, zato so se učenci v do-
govoru z razredničarkami odločili za 
dopoldansko svečano podelitev brez 
prisotnosti staršev oziroma zunanjih 
obiskovalcev. S spremembo omejitev 
pa bi bilo mogoče izvesti prireditev tu-
di drugače, kar sem učencem tudi po-
nudil, oziroma jih obvestil, da bo zade-

Potem, ko je že kazalo, da bo letošnja generacija 
devetošolcev prikrajšana za zaključno slovesnost ob 
koncu osnovne šole, tako imenovano valeto, so se uspeli 
organizirati in si pričarati nepozaben in slovesen zaključek.

Neobičajna valeta 2020

9. a

9. c

Športnica šole Lina 
Keder in športnik šole 
Andraž Mehle 
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va potekala v popoldanskem času z 
udeležbo do 4 družinskih članov v te-
lovadnici. V roku pol ure so prišli k 
meni zastopniki vseh treh razredov in 
me seznanili, da se s tem ne strinjajo in 
predlagali/prosili, da prireditev ostane, 
tako kot je bilo dogovorjeno: ob 9.15 v 
šolski telovadnici z možnostjo priso-

tnosti obiskovalcev. Bili so dovolj pre-
pričljivi, da sem se z njihovo pobudo 
strinjal. Tako da vas, spoštovani starši, 
vabim, da se nam pridružite na svečani 
podelitvi spričeval, pohval in nagrad v 
ponedeljek, 15. 6., ob 9.15 v šolski telo-
vadnici. Zaželeno je, da ne pridete v 
prevelikem številu, na primer 4 osebe 
na devetošolca. Še enkrat se Vam iskre-
no zahvaljujem za vso podporo in po-
moč v času zaprtja šole in vas lepo 
pozdravljam!«
Navkljub vsem preprekam je bila vale-
ta čudovita. Učenci so strnili svoje mo-
či, okrasili dvorano in se slavnostno 
oblekli, čeprav naučenih plesnih kora-
kov niso imeli priložnosti pokazati. 
Valeta je namreč potekala brez sveča-
nega plesa, saj so plesne vaje zadnja 
dva meseca odpadle. A nič zato, saj so 
devetošolci za program poskrbeli sami 
v zadnjem hipu. Nastopil je šolski 
band Rok'n'Dol, vsi trije deveti razredi 
pa so pripravili zabavne točke in bili 
na koncu nagrajeni z bučnim aplav-
zom. Podeljena spričevala, pohvale in 
nagrade so jim bile v ponos, nestrpno 
pa so pričakovali tudi popoldansko-ve-
černo zabavo, ki so si jo sami organizi-
rali na Korantu. S celotno izvedbo in 
slovesom od osnovne šole so bili tako 
otroci kot njihovi starši, učitelji in rav-
natelj na koncu zelo zadovoljni. In gle-
de na to, da letos devetošolci niso mo-
gli imeti niti zaključnega izleta, imajo 
zdaj kljub vsemu lep spomin na zaklju-
ček svojih osnovnošolskih dni.  
 •Nina Keder

9. b

Band Rok’n’Dol je 
zabaval prisotne.

Zlata Modrova 
priznanja za 

udejstvovanje 
na različnih 

tekmovanjih v 
zadnjem triletju 

so si prislužili: 
Andraž Hojnik, 
Andraž Mehle, 

Urban Bučar 
in Gabriel 
Žnidaršič.
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Ravnatelj osnovne šole Janka 
Modra Gregor Pečan je prvi, 
ki je izpostavil to problemati-
ko, ki je v zadnjih mesecih 

prerasla vse meje: »Dolgo že opozarja-
mo na problematiko sprehajanja psov 
v bližnji okolici šole in vrtca v Dolu pa 
pravzaprav tudi v Dolskem. Letošnje 
posebno leto pa je po povratku učen-
cev v šolo in otrok v vrtec pokazalo 
problem v vsej njegovi velikosti ali, če 
hočete, ogabnosti. Primorani smo bili 
veliko dejavnosti iz učilnic in igralnic 
preseliti na prosto, na travnike in v par-
ke v bližini šol in vrtcev, kjer pa so bili 
na vsakih nekaj korakov pasji iztrebki. 
Nikakor ne moremo razumeti, da v 
okolju, kjer je travnikov, poljskih poti 
in možnosti za sprehajanje živali ogro-
mno, nekateri lastniki, ki jih ni malo, 
ne premorejo toliko odgovornosti in 
čuta do dela populacije, ki ji v medijih 
zelo radi rečejo »ranljiva«, da bi svoje 
štirinožce odpeljali na sprehod stran 

od javnih površin, zavodov in bivališč 
ljudi, če že ne zmorejo pospravljati iz-
trebkov svojih živali. Ponovno poziva-
mo lastnike, da se zavedajo odgovor-
nosti do otrok in svojih dolžnosti kot 
občani, lastniki hišnih ljubljenčkov. V 
jeseni so velike možnosti, da bomo s 
poukom primorani nadaljevati na na-
čin, ko bodo otroci vsak dan zasedali 

praktično vse razpoložljive prostorčke 
v okolici vrtcev in šol, tako da je izje-
mnega pomena, da so ti prostori higi-
ensko neoporečni.«

KAJ PRAVI INŠPEKTORICA?
Obrnili smo se tudi na medobčinsko 
inšpektorico Heleno Kozlevčar, ki vsa-
kodnevno stanje opazuje na terenu. 
Na temo hišnih ljubljenčkov, ki one-
snažujejo okolico šole, je povedala: 
»Odlok o javnem redu in miru v 
Občini Dol pri Ljubljani, Uradni list RS, 
št. 26/17, v V. poglavju obravnava obve-
znosti lastnikov živali. 
Tako v 1. odstavku 9. člena tega po-
glavja določa, da živali ni dovoljeno vo-
diti na otroška in športna igrišča, na ze-
lene površine v bližini šol, vrtcev in 
vzgojno-varstvenih ustanov in pokopa-
lišč. 2. odstavek pa določa, da so lastni-
ki živali dolžni za svojimi živalmi poči-
stiti iztrebke. V ta namen so dolžni 
imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za 
pobiranje iztrekov in ga ob pozivu po-
kazati pristojnemu organu. 
Po 3. odstavku istega člena Odloka pa 
je vsak skrbnik ali lastnik živali dolžan 
v naselju uporabljati smetnjake, ki so 
namenjeni za živalske iztrebke, in pro-
store, ki so temu namenjeni. V prime-
ru, da smetnjaka ni, mora skrbnik ali 
lastnik živali iztrebke počistiti tako, da 
jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v Fo
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Problem številnih pasjih iztrebkov v okolici šole in vrtca je 
v času zaprtja šole med korona krizo izbruhnil še v večji 
meri. Ravnatelj šole je nad ravnanjem lastnikov pasjih 
ljubljenčkov ogorčen. Za pojasnilo, kako zelo škodljivi so 
iztrebki živali za naše otroke, smo se obrnili na veterinarja, 
o zagroženih kaznih za nevestne lastnike pa nas je 
podučila še medobčinska inšpektorica.

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI 

Pasje stranišče okoli šole

Pouk v učilnici na prostem, po 
zaslugi nekaterih občanov pa 
v resnici v pasjem stranišču.

Ravnatelj 
Gregor 
Pečan
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smetnjak za komunalne odpadke, 4. 
odstavek. Z globo 250 evrov se kaznu-
je posameznik, ki ravna v nasprotju z 
določili 9. člena tega Odloka. Naša re-
darska služba na teh površinah dnev-
no izvaja nadzor in tovrstnih kršitev ni 
zaznati, saj vsi lastniki posedujejo vreč-
ke za živalske iztrebke in tudi samih ži-
vali pri dejanju ni zaznala. 
V času soočanja seveda ravnajo tako, 
kot je potrebno, vprašanje pa je, kje na 
koncu taka vrečka pristane, oziroma 
kako ravnajo z iztrebki, če v bližini ni 
nikogar.« Še vedno je tako največ odvi-
sno od zavesti lastnikov pasjih pa tudi 
mačjih ljubljenčkov. V šolah in vrtcih 
se zaradi živalskih iztrebkov posledič-
no pojavljajo pri otrocih podančice in 
različne črevesne bolezni. Kmetje, ki s 
travo, posejano z izločki, krmijo svojo 
živino, pa se pri le-ti potem ubadajo z 
najrazličnejšimi boleznimi in posledič-
no soočajo tudi s poginom živine. 

NOTRANJI PARAZITI PRI HIŠNIH 
LJUBLJENČKIH
Podroben opis težav, ki se lahko poja-
vijo, nam je podal veterinar Simon 
Oberstar, dr. vet. med., direktor 
Veterinarske ambulante Ljubljana: 
»Notranji paraziti pri psih in mačkah so 
prav tako pogosti kot zunanji, vendar 
jim lastniki posvečajo premalo pozor-
nosti. Na srečo so redkeje povezani z 
boleznimi, lahko pa vseeno privedejo 
do resnih zdravstvenih obolenj, pred-
vsem pri mladičih. Najpogostejši notra-
nji paraziti so gliste in trakulje. Razvoj 
glist poteka brez vmesnega gostitelja, 
to pomeni, da se jajčeca, ki pridejo z 
iztrebki v naravo ob ugodnih zunanjih 
pogojih razvijejo do ličinke, ki jo po-
tem žival zaužije z okuženo hrano, vo-
do, iztrebki drugih živali in podobnim. 

Te ličinke se zarijejo v sluznico čreves-
ja, od koder potujejo s krvjo v jetra in 
naprej v pljuča. Tam se levijo ter pride-
jo preko sapnika v požiralnik in nazaj 
v črevo. Če je okužba blaga, lahko žival 
ne kaže nobenih kliničnih znakov, pri 
hujši invadiranosti, predvsem pri mla-
dičkih, pa se pojavi težko dihanje, ka-
šelj, napet trebuh, driska. Lahko se po-
javi krvava driska, hujšanje in žival za-
radi izčrpanosti pogine. Najbolj znana 
glista je Toxacara canis. Mladički se lah-
ko okužijo že v maternici, lahko preko 
mleka ali pa kasneje, ko jedo iztrebke 
drugih psov. Za razliko od glist trakulje 
potrebujejo vmesnega gostitelja. 
Najbolj znana trakulja je Dipylidium 
caninum. Za to vrsto trakulje je najbolj 
znan vmesni gostitelj bolha ali uš. S tra-
kuljami rodu Taenia in Echinoccocus 
se lahko psi okužijo z drobovino oku-
ženih rastlinojedov ali malih sesalcev. 
Te trakulje so še posebej nevarne, ker 
lahko okužijo tudi človeka, pri katerem 
se razvijejo tvorbe, imenovane ciste, 
po notranjih organih, najpogosteje po 
jetrih in možganih. Pri psih je razvoj 
trakulj omejen izključno na črevo, kjer 
lahko lastniki opazijo trakulje v obliki 
riževega zrna. Te odrivke lahko človek 
zaužije skozi usta in tako se lahko oku-
ži s to nevarno zoonozo. Največkrat se 
pojavi srbež v področju anusa, ko se 
psi ližejo in ,,vozijo,, po zadnji plati. 
Zelo pogost parazit v sedanjem času je 
tako imenovana srčna glista ali 
Dirofilaria immitis. Do te okužbe naj-
večkrat pride ob morju, kjer ob piku 
komarjev pride do vnosa parazita v 
pasje telo. Razvojni krog je zelo zaple-
ten, bolezen pa povzročajo odrasli pa-
raziti, ki naseljujejo velike pljučne žile 
in srce. Naj omenim še bakterijsko 
okužbo psov z leptospirami.  

Povzročajo jo bakterije Leptospire inn-
terrogans. Te bakterije se nahajajo v 
okolici, v stoječih vodah, vlažni zemlji 
…, kjer lahko preživijo več mesecev. 
Največkrat pride do okužbe poleti in 
jeseni, saj so takrat temperature najbolj 
ugodne za razvoj te bakterije. Glavni 
rezervoar so mali glodalci, ki sicer ne 
zbolijo, ampak se bakterije v njih raz-
množujejo in izločajo z urinom. 
Leptospiroza je zoonoza, to pomeni, 
da je zelo nevarna za ljudi. Ob okužbi 
človeka s to bakterijo pride do odpo-
vedi notranjih organov, kravitev in lah-
ko tudi do smrti.« In kaj lahko lastniki 
ljubljenčkov storijo preventivno, poleg 
tega da zavestno redno pospravljajo iz-
trebke za njimi? »Zelo pomembno je, 
da psi večkrat na leto dobijo sredstva 
proti notranjim zajedavcem. Na tržišču 
je ogromno pripravkov v obliki past in 
tablet, ki zaščitijo hišnega ljubljenčka 
pred paraziti. Mladičke prvič razglisti-
mo v starosti dveh tednov, nato pa vsa-
ka dva tedna do starosti 4 mesecev, od-
rasle pa 3- do 4-krat letno, obvezno je 
pred vsakim cepljenjem. Vsak pes ob 
cepljenju proti steklini dobi sredstva 
proti notranjim parazitom. Ker pa se je 
spremenil režim cepljenja, lastniki po-
zabijo razglistiti svoje hišne ljubljenčke. 
Lastniki živali se premalo zavedajo ne-
varnosti okužb z notranjimi zajedavci. 
V Sloveniji je velik porast okužbe psov 
s prej omenjenimi bakterijami  lepto-
spirami. Tudi v naši veterinarski orga-
nizaciji smo diagnosticirali precej psov, 
ki so se okužili. Nekaj primerov je bilo 
usodnih in je prišlo do pogina. Želel bi 
opozoriti lastnike psov, da poskrbijo 
za zaščito svojih psov predvsem s tem, 
da svoje ljubljenčke redno pripeljejo 
na preventivno cepljenje proti kužnim 
boleznim, jih zaščitijo pred zunanjimi 
in notranjimi zajedavci. Lastniki naj se 
odgovorno obnašajo tudi do drugih, s 
tem da redno pobirajo iztrebke za svo-
jim psom predvsem v urbanih podro-
čjih, v področjih, kjer se igrajo otroci, 
kjer so njive, travniki, pašniki za živali. 
V naši organizaciji nudimo lastnikom 
živali cepljenje v ambulanti ali na do-
mu po predhodnemu naročilu na tele-
fon 01 549 72 16, obenem pa dostavi-
mo pripravke za zunanje in notranje 
zajedavce. Če ima kdo od lastnikov ži-
vali kakšno vprašanje, nas lahko obišče 
na Snebrski cesti 111, 1260 Ljubljana 
Polje ali nam piše na naslov vetamblj@
siol.net.«� •Nina Keder

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Veterinar 
Simon 
Oberstar 

Inšpektor-
ica Helena 
Kozlevčar
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Obnova notranjih prostorov 
poteka postopoma. Najprej 
se je lotil kleti in mansar-
dnega dela, trenutno za-

ključuje z obnovo fasade in okolice. V 
delu je še osrednji del, prvo nadstro-
pje, kjer so še vedno le surovi ometi. 
Obnova tako kompleksnega dela, kot 
je nekdanji del graščine, je namreč ve-
lik finančni zalogaj. 
In kako se človek sploh odloči za na-
kup take nepremičnine? Lastnik poja-
sni, da ga je k temu nagovarjal zna-
nec, ki je že imel v lasti podobno ne-
premičnino. »Situacija je potem nane-
sla, da sem izvedel, da se prodaja. 
Mislim, da sem jo kupil leta 2006; je 
preteklo že toliko časa, da mi ni več 
ostalo v spominu. Ni bilo oglasa. 
Prijatelj, ki ima podoben objekt, mi je 

rekel, naj povprašam in ga kupim. 
Takrat je bilo štirinajst lastnikov. V ze-
mljiški knjigi sem potem videl, da gre 
v bistvu za dve zadevi – eno je stano-
vanjska hiša z dvoriščem, drugo pa 
ruševina dvorca Dol pri Ljubljani s po-
sestvom. Tisti del dvorca so bile le ru-
ševine, ta del, stanovanjski, kjer je bila 
nekoč šola, pa je bil v boljšem stanju 
in njegovi lastniki so bili mama in nje-
ni otroci. Najavil sem se jim na obisk, 
pogovarjali smo se in se dogovorili. 
Tedanja lastnica, mama, je živela v 
Ljubljani, njeni otroci pa po svetu, en 
sin v Nemčiji, drugi v Dubaju. Zmenili 
smo se in prodajo hitro realizirali.« In 
v kakšnem stanju je bila stavba takrat? 
»Dve tretjini strehe sta še stali, ostalo 
je bilo podrto, samo zunanji zid je 
stal. Po prostorih, kjer so bile učilnice, 

je bilo na desetine kubikov gradbenih 
odpadkov in ostankov strehe. Notri je 
bilo tudi očitno zbirališče narkoma-
nov; pospravili smo približno dva ki-
lograma rabljenih igel, sveč, žličk, 
skratka ves pribor narkomanov. Stene 
so bile popisane z raznimi grafiti, no-
tri pa so si kurili z ostanki lesenih po-

Po dolgih letih propadanja dolske graščine se je našel 
entuziast, ki je odkupil tisti del graščine, kjer je nekoč 
domovala šola. Lastnik se v javnosti ne želi izpostavljati, 
lahko pa smo si ogledali prenovljeno notranjost.

Obnovljen je del 
graščine v Dolu

Seveda nas je zanimalo, koliko 
je znašal odkup, a izvedeli smo 
le, da več kot 200 tisoč in manj 

kot tri milijone evrov, ter še to, da 
je dosedanja obnova že dvakrat 

presegla znesek nakupa.

VREDNOST 
KUPOPRODAJNE 

POGODBE

Na celotnem območju 
nekdanje graščine, 

tako v dvorcu kot v tem 
šolskemu delu, je bil 

nekdaj načrtovan dom 
za ostarele. Lastnik 
prenovljenega dela 

pravi, da bi lahko bil 
še vedno realiziran, saj 

je svoj del pripravljen 
tudi prodati.

Tu, v prvem 
nadstropju 

so bile nekoč 
šolske učilnice. 
To je ena izmed 

njih, ki gleda 
na paviljone.

Fo
to

: 
N

in
a 

K
ed

er



15

PRI SOSEDU NA OBISKU

dov in ostalim lesom, kar so ga našli. 
Na dvorišču je bil kup smeti, ljudje so 
sem odmetavali vseh vrst smeti. 
Vseeno sem videl možnost, da bi se 
dalo to prenoviti. Po nakupu leto in 
pol nismo nič delali, potem pa smo 
začeli. Čisto spodaj smo izkopali tlake, 
ker so bili zabetonirani. Kar pet mese-
cev so ročno izkopavali tlake. Ceneje 
bi bilo zgradbo podreti in zgraditi na 
novo. Ampak potem ne bi imel hiše iz 
leta 1461. Prvi zapisi, ki sem jih izsledil 
v arhivih na Dunaju, pričajo o tem le-
tu, potem pa so dograjevali. V vrtu na 
posestvu je bilo po enem zapisu 1.200 
vrst različnih rastlin in grmovnic, to je 
bila fantastična stvar.« Spomini na ob-
novo so sveži še danes. »Dva meseca 
je potekalo le grobo čiščenje odpad-
kov, potem smo leto in pol obnavljali 
ostrešje, s tem da so streha, njeni na-
kloni in oblika ter dimniki posnetek 
stanja, kot smo ga uspeli dobiti iz do-
kumentacije arhiva. Tri mesece smo 
imeli tu ekipo, ko smo delali omete in 
vgrajevali okenske okvirje. Vsako nad-
stropje ima tristo kvadratnih metrov – 
klet, prvo nadstropje in mansarda.«
Lastnik obnovljenega dela graščine je 
seveda seznanjen tudi z njeno zgodo-
vino. »Tu je delovala ljudska šola. 1870 
so Erbergi podarili tretjino dvorca za 

Celotna obnova poteka počasneje tudi zaradi lastnikovih zahtev. »Ne želim 
strojnih ometov, ampak sem našel mojstre, ki obvladajo klasične omete, 
znajo zamešati malto in primejo kelo v roke ter nanašajo omet. Klasične 

omete želim notri in tudi zunaj, hočem, da se uporabljajo pesek, apno in ce-
ment. Včasih so uporabljali mivko, pesek, jajca in moko. To je bila osnova, 
preden so iznašli apno. Zato so stari objekti, če zarežemo v temelje, vedno 
primerno vlažni, nič izolirani, in zato ti objekti v kleti nikoli niso imeli bivalnih 
prostorov. Bivalni del je bil vedno v prvem ali drugem nadstropju. Tlak je bil 
izdelan iz savskega proda, kamenčkov, premera dveh do petih centimetrov, 
čez pa leseni pod. Malta vleče iz zemlje točno toliko vlage, kot jo rabi, ne 

preveč ne premalo, to je čisto naravno. Če bi se preveč izsušila, bi se zidovi 
začeli sesedati vase, zato je bolje, da pustiš vse pri miru.« 

OMETI KOT NEKOČ

šolo v čast Mariji Tereziji, ker so bili 
veliki družinski prijatelji. Tudi Marija 
Terezija je tu preživela veliko časa. 
1956 sta postala lastnika te nepremič-
nine takratna učitelja, mož in žena, ta-
kratna oblast je to prepisala njima. Ko 
se je dvorec požgal leta 1944, so ko-
munisti obnovili samo del, kjer je bila 
šola. Načeloma je država slab gospo-
dar, ampak v tem primeru je bilo rav-

no nasprotno. Če ne bi obnovili tega 
dela, kjer je bila šola, bi bil danes tudi 
ta del v razpadajočem stanju, kot je 
dvorec zraven. Ta del, kjer je bila šola, 
ni spomeniško zaščiten, ker je bil vpi-
san tako, ločeno, zato lahko tudi sedaj 
poteka obnova nemoteno. Ko bo fasa-
da zaključena, bo izgledalo kot leta 
1870. Želim si ohraniti to podobo.«   
 • Nina Keder

V prvem nadstropju so 
svoj dom našli netopirji, 
ki jih tudi po obnovi ne 

želijo pregnati iz hiše, 
zato naj bi en prostor 

ostal odprt in malim 
živalim še naprej nudil 

zavetje.

Lastnik objekta, dela 
graščine, kjer je bila 

nekoč šola, ve, da 
ima ta del poseben 

pomen, zato želi jav-
nost le seznaniti, da 

ta del ne bo propadel 
in da se obnavlja.

Obnovljeni 
del 

graščine 
stoji 

nasproti 
Rajhove 

domačije 
v Dolu.

Klet je ogromna, v njej pa je med 
drugim urejena soba za pogostitve 
z dolgo mizo in šankom. A novega 
lokala tu ne bo, namenjen je le 
rabi v okviru družine in prijateljev.

Oboki v kleti
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Prosim, opišite na kratko vašo 
kmetijo, kje se nahaja, od kdaj 
deluje, s čim se ukvarja, morebitne 
posebnosti, sodelovanje družinskih 
članov.

Kmetija Pr' Ropet se nahaja v 
Volčjem Potoku v bližini 
Arboretuma Volčji Potok. Kmetijo 
sem prevzel leta 2015 in se takrat 
resneje začel ukvarjati s 
kmetijstvom, prej je bila nekaj časa v 
mirovanju. Leta 2016 sem sodeloval 
na razpisu za mlade prevzemnike. 
Takrat sem se tudi uradno zaposlil 
na kmetiji, kjer imamo trenutno eno 
delovno mesto, pomaga pa mi tudi 
punca in kolikor morejo starši. 
Skupaj imamo 10 ha obdelovalnih 
zemljišč, od tega 4 ha v lasti, ostalo v 
najemu. Smo tipična mešana 
kmetija, glavne so tri panoge: 

pridelava jagod, prireja senenega 
kozjega mleka ter reja kokoši nesnic 
talne in proste reje. Poleg tega 
imamo še nekaj govedoreje, 
prašičereje, poljedelstva, pretežno 
za lastne potrebe (pšenica, koruza, 
ječmen …). Registriranih imamo tudi 
več dopolnilnih dejavnosti: 
predelava sadja in zelenjave, 
organizacija tečajev, delavnic, 
svetovanje s področja kmetijstva, 
tematski park, ježo živali, v načrtu je 
predelava senenega mleka v mlečne 
izdelke. 
Katere programe ste razvili v 
okviru projekta Odprta vrata 
kmetij kot sodelujoči podizvajalec 
LAS Srce Slovenije?

Glede projekta Odprta vrata 
kmetij se mi zdi zelo pohvalno, da 
so lokalne akcijske skupine projekt 

Ob zaključevanju projekta sodelovanja lokalnih akcijskih 
skupin Odprta vrata kmetij, kjer sodeluje tudi LAS Srce 
Slovenije, smo se pogovarjali z mladim prevzemnikom 
kmetije Pr’ Ropet, Domnom Virantom, ki je z nami delil svoje 
dosedanje izkušnje sodelovanja v tem projektu. 

Odprta vrata kmetij

prijavile. Kot diplomiranemu 
geografu mi pedagoško znanje pri 
tem projektu zelo koristi. Pripravil 
sem programe za različne ciljne 
skupine – vrtce in osnovne šole, za 
katere je za vsako triado program 
prilagojen njihovi starosti. Prav tako 
sem pripravil dodaten program za 
dijake kmetijske in ekonomske 
smeri in program za širšo javnost pa 
tudi mentorski program za kmete, ki 
bi se želeli ukvarjati z neko 
dejavnostjo; tu gre za osebno 
svetovanje ena na ena. Upam, da 
bodo kmetje prepoznali prednost 
tega programa, saj imam na enem 
mestu zbrano strokovno znanje in 
izkušnje začetnika. Kot začetnik 
imaš na ta način nekoga, na kogar se 
lahko obrneš, ki te opozori, na kaj 
moraš biti pozoren oziroma česa ne 
smeš storiti, kar bi v preteklosti 
koristilo tudi meni, če bi imel to na 
voljo. 

Kakšne so vaše izkušnje oziroma 
vtisi z razvitimi programi, kakšen 
je bil dosedanji interes obiskovalcev 
in ali bi kaj spremenili? 

Zaenkrat je bilo teh skupin 
premalo, da bi lahko rekli, ali je 
treba kaj spremeniti. Interes bi lahko 
bil večji, predvsem s strani vrtcev, ki 
imajo načeloma zelo odprt 
kurikulum in bi se lahko teh 
delavnic udeležili v večjem številu. 
Do sedaj je bila večina udeležencev 
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Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni 
list RS, št. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na 
katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino od začetka 
rastne dobe in preprečevati njeno ponovno razrast. Odstranitev rastline 
je potrebno opraviti čimprej, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvet-
nega prahu v okolico, ki se začne v juliju in traja do konca oktobra. Seme 
ambrozije pa začne dozorevati v avgustu. Ker je rastlina alergena, pri 
odstranjevanju le-te uporabljamo zaščitne rokavice, v času cvetenja pa tudi 
zaščitno masko.

Med glavne načine odstranjevanja ambrozije sodi mehanično 
odstranjevanje v obliki puljenja oz. večkratne košnje na način, da rastlina ne 
razvije cvetov in semen. Rastlina se v primeru, če je ne odstranimo skupaj 
s koreninami, hitro obraste, zato je potrebno postopek večkrat ponoviti. 
Semena v zemlji lahko klijejo postopoma, tako da je nahajališče ambrozije 
potrebno preverjati do konca rastne dobe in tudi v naslednjih letih, saj je 
seme v zemlji lahko kalivo tudi do 40 let. Odstranjene rastline, ki še ne 
cvetijo ali semenijo, lahko 
odložimo med mešane/
biološke odpadke, na 
kompost ali posušimo in 
sežgemo na dovoljen in 
varen način. Cvetočih rastlin 
in rastlin z razvitimi semeni ne 
odlagamo na kompost!
 
Med najpogostejše invazivne 
rastline sodijo tudi japonski 
dresnik, kanadska in orjaška 
zlata rozga, enoletna suholet-
nica in žlezava nedotika.
 
Odstranjevanje invazivnih ras-
tlin ni enostavno, potrebno 
je večkratno oz. večletno odstranjevanje in spremljanje uspešnosti od-
stranitve. Odstranjevanje dresnika je izjemno težavno, slabo učinkovito, zato 
je najpomembnejše preventivno delovanje in takojšnje ukrepanje, če se 
vrsta pojavi na novo.  Odstranjuje se z globokim izkopavanjem – večkratno, 
izkopano zemljo je potrebno presejati, da izločimo vse korenike dresnika. 
Tudi odstranjevanje zlate rozge je težavno, odstranjujemo jo z večletnim 
zaporednim puljenjem ali košnjo pred cvetenjem (maj in avgust) najmanj 
dvakrat letno oz. če gre za pozno košnjo, takoj po 30. juniju, pri čemer jo 
pokosimo tudi na gozdnem robu in pasovih med njivami. Enoletno suho-
letnico izčrpamo s pogosto košnjo (večkrat letno) pred cvetenjem več let 
zapored. Na manjših površinah je rastline najbolje populiti pred cvetenjem 
in spremljati uspešnost odstranitve še v naslednjih letih. Žlezavo nedotiko 
odstranjujemo s puljenjem ali košnjo pred cvetenjem oz. plodenjem rastlin 
več let zapored; košnjo je treba večkrat ponoviti, ker iz odrezanih stebel 
ponovno zraste cvet.

Odstranimo ambrozijo!
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Zlata rozga Žlezava nedotika

z območja Kamnika, prav bi bilo, da 
bi pristopili tudi iz drugih občin 
LAS. Povabljeni so bili sicer vsi vrtci 
in šole z območja LAS. V aprilu jim 
bom ponovno poslal povabilo za 
delavnice na temo pridelave jagod. 
Otroci so iskreni, pokazali so voljo 
pri sajenju sadik jagod. Menim, da 
gre za znanje na dolgi rok, saj bodo 
znali hrano bolj ceniti in jo mogoče 
sami pridelovati. Ti programi so 
odlična priložnost tudi za 
naravoslovne dneve osnovnih šol, 
npr. ogled Arboretuma Volčji Potok 
se lahko dopolni še z obiskom 
kmetije in ostalih lokacij v bližini, 
npr. Tunjic. 

Nam zaupate še vaše načrte v zvezi 
z razvitimi programi v bodoče, po 
zaključku projekta? Kaj načrtujete 
v prihodnje na vaši kmetiji? 

Vsekakor upam, da bomo s temi 
programi nadaljevali, da bodo živeli 
naprej. V novi perspektivi bi 
mogoče lahko razširili paleto panog, 
tudi v smeri prenosa znanj in 
izkušenj o pridelavi in uporabi 
hrane, saj hrane ne znamo več 
uporabiti, npr. kako pripraviti 
določeno živilo. Na tem področju 
bomo morali vsi skupaj še veliko 
delati. Upam, da bo LAS prepoznal 
ta potencial za kak nov skupen 
projekt. Kar se tiče same kmetije, 
imam cilj, da se na njej ustvari še 
eno delovno mesto in da ne bomo 
delali zgolj za preživetje, ampak da 
bi kmetija imela kapital oziroma 
doprinos tudi za investicije.   
 •Saša Ceglar Vidmar, Izobraževalni  
 center Geoss
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Retrospektivna razstava 
Mira Cerarja v Dolskem

Slovesnega odprtja se 
je udeležilo lepo število 
obiskovalcev, kar si je Miro 
Cerar štel v posebno čast. 
Še posebej vesel je bil 
obiska vseh nekdanjih šport-
nikov iz naše občine, ki so 
tudi že okusili slast olimpij-
skih iger. 

DOLSKI OLIMPIJCI

Ob jubileju osemdeset let enega naših najboljših športnikov 
Miroslava Cerarja je bila že lani pripravljena retrospektivna 
razstava o njegovi življenjski poti. Razstava sedaj gostuje po 
Sloveniji, naši občani si jo lahko ogledate vse do 1. septembra 
2020 v Galeriji 19 v Dolskem. 

Razstava je bila prvotno posta-
vljena Miroslavu Cerarju za 
njegovih osemdeset let kot 
darilo Narodnega doma, saj 

je tam še kot aktivni športnik telovadil 
in treniral. Potujoča razstava je že go-
stovala v Mestni hiši v Ljubljani in v 
Grosupljem. Na ogled je celotna zbir-
ka njegovih medalj. Teh pa ni malo, saj 
je osvojil kar tri na olimpijskih igrah, 
od tega dva naslova olimpijskega prva-
ka, sedem medalj na svetovnih prven-
stvih, od tega pet naslovov svetovnega 
prvaka in petnajst medalj na evrop-
skih prvenstvih, od tega devet naslo-
vov evropskega prvaka. Spomine na 

tekmovalne dni Miroslav zelo rad obu-
ja in doda tudi kakšno anekdoto. 
Tokrat je obudil spomin na Olimpijske 
igre v Mehiki leta 1968, ko si je zaradi 
mladostniške razigranosti pri igranju 
nogometa med prostim časom malce 

zvil gleženj. »Vsi, ki smo bili zraven, te-
ga vse do lani nismo nikomur poveda-
li, smo držali obljubo.« Kljub visokim 
letom je Miroslav Cerar še aktiven v 
slovenskem javnem življenju. Med 
drugim je vodja delegacije slovenskih 
olimpijcev, ki bodo našo državo nasle-
dnje leto predstavljali na Olimpijskih 
igrah v Tokiu. 
 • Nina Keder

Dogodka se 
je udeležila 
lepa množica 
obiskovalcev.

Najbolj dragocene so 
zagotovo tri osvojene 
olimpijske medalje.

Ob slovesnem odprtju je poleg župana 
nekaj besed dobrodošlice povedal tudi 
Tone Čič, gospodar turistične kmetije Pr’ 
Krač in Galerije 19.

Odprtje v Dolskem si je ogledal tudi dolgo-
letni predsednik Nogometne zveze Slovenije 
in danes njen častni član, Rudi Zavrl.

Cene Moder in Miro Cerar sta pred 
šestdesetimi leti skupaj nastopila na 
telovadnem orodju ob odprtju športne 
dvorane v Dolskem.

Za glasbeno popestritev dogodka je poskr-
bela harfistka Erika Frantar.
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Naši pridelovalci, rokodelci, ustvarjalci in ponudniki najra-
zličnejših storitev v času korona krize ne počivajo. V okvi-
ru Razvojnega centra Srca Slovenije so se zbrali v 
Kulturnem domu Dolsko, kjer je potekala delavnica o ra-
zvoju in trženju doživetij, ki izhajajo iz tradicionalnih ve-
ščin. Strokovnjaki iz Agencije za razvoj in marketing v tu-
rizmu Nea Culpa so jim predstavili in jih podučili, kako 
oblikovati svojo ponudbo na tržno privlačen način za obi-
skovalce in turiste ter kako promovirati svojo ponudbo z 
izvirno vsebino in komunikacijo. Turisti si danes želijo na 
novo odkrivati svet in na svojem potovanju imeti kakšno 
resnično doživetje. Za turiste je pomembna zgodba in kot 
primer so bili predlagani, da jim ponudijo prikaz izdelave 
kakšnega izdelka, kreativne delavnice, počitnice z umetni-
kom, dneve odprtih vrat, preizkušanje prehranskih izdel-
kov in degustaci-
je z ogledom. 
Uvodnemu pre-
davanju je sledilo 
še individualno 
svetovanje, kako 
še lahko prite-
gnejo pozornost 
čim večjega števi-
la obiskovalcev in 
novih strank. N.K.

Glasbeno-plesno-fotografski 
projekt so ustvarjalci umestili 
in predstavili kar na treh lokaci-
jah: na stopnišču pred dolsko 
graščino, pred Erbergovimi 
paviljoni in v njih. Zbirka fotografij 
ob improvizirani glasbi in plesu 
umetnikov fotografinje Nade 
Žgank, koreografinje Andreje 
Rauch Podrzavnik in instru-
mentalista na kontrabasu Jošta 
Drašlerja je bila za obiskovalce 
zagotovo prijetno presenečenje. 
Nenavadno uprizoritev so si z 
zanimanjem ogledali, nato pa še 
poklepetali z ustvarjalci in uživali v 
dobrotah, ki so jih spekli v Aktivu 
žena iz Dolskega. Razstava bo 
na ogled še 30. avgusta 2020 
od 16. do 18. ure ali po pred-
hodnem dogovoru na telefonski 
številki 041 539 265.  • Nina Keder

Razstava bo na ogled od 9. do 23. julija 2020 v Galeriji 
Hest, Židovska ulica 8, Ljubljana 

Barbara Jurkovšek na razstavi v Galeriji Hest ponovno 
predstavlja svoje priljubljene modele - živali. Ni naključje, 

da so med tokratnimi protagonisti psi, saj je bila prav 
njihova udomačitev in sobivanje s človekom pomemben 

dejavnik, ki je pripomogel k uspehu človeške civiliza-
cije. Barbara Jurkovšek (Ljubljana, 1981) je leta 2006 
diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in obliko-
vanje v Ljubljani iz slikarstva in likovne teorije pri prof. 
Metki Krašovec in prof. dr. Jožefu Muhoviču. Kasneje 

se je izpopolnjevala na Accademia di Belle Arti di Lecce 
v Italiji. Leta 2009 je na ljubljanski Likovni akademiji ma-
gistrirala iz slikarstva pri prof. Metki Krašovec. Od leta 
2009 je samozaposlena v kulturi. Za njo je 45 samo-
stojnih in več kot 135 skupinskih razstav in projektov v 

Sloveniji in tujini.
Deluje na področju slikarstva, kiparstva, grafike, kaligra-

fije in znanstvene ilustracije. V svojem delu se ukvarja 
z raziskovanjem meja med umetnostjo, znanostjo in ki-

čem. Navdih za svoja dela pogosto črpa iz zoologije, bo-
tanike, paleontologije in evolucije sodobnega človeka.

Odprtje Poletnih glasbenih paviljonov
Po dolgem času so se ponovno začeli odvijati dogodki 
tudi v naši občini. Naravnost dobrodošli so spet Poletni 
glasbeni paviljoni, v sklopu katerih je bila na spored 
uvrščena tudi predstava Rezina časa.

Razvoj doživetij v naših krajih
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Predstava se je 
najprej odvijala 
na stopnišču pred 
graščino, nato pred 
paviljoni in na koncu 
v paviljonu.

Vljudno vabljeni na ogled 
slikarske razstave naše 

občanke Barbare Jurkovšek 
“Prijatelji / Friends”



20

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

V
ečina klubskega športa v Sloveniji je tradicionalno 
usmerjenega v tekmovalni šport, kar pomeni, da 
je tudi delo z mladimi v veliki večini selektivno – 
iskanje nadarjenih otrok in njihov razvoj. Sestavni 

del te vrste športa so tudi tekmovanja na različnih ravneh. 
Zato so vprašanja o primernem vključevanju otrok v tak 
šport povezana z razvojem odnosa otrok do tekmovanj. Ta 
se z odraščanjem spreminja. Čeprav med strokovnjaki ni 
enotnega mnenja glede najboljše starosti za začetek siste-
matičnega ukvarjanja s športom (klubski selekcijski tek-
movalni programi), je dejstvo, da otroci prihajajo v šport 
čedalje bolj zgodaj in bolj množično. V primerjavi s sta-
njem pred 20 leti in več, ko je bil najbolj pogost začetek 
ukvarjanja s športom pri starosti  med 10. in 13. letom, se 
ta v zadnjem času premika na veliko nižjo starost. Podatki 
raziskav kažejo, da se v starosti od šestega do desetega le-
ta v organizirane športne dejavnosti vključi približno dve 
tretjini športno dejavnih otrok. V nekaterih športnih že pri 
štirih, petih letih. Je to smiselno ali prezgodaj? Je to v ko-
rist otroka, njegovega športnega razvoja? Pedagogi in psi-
hologi ugotavljajo, da je pravi čas za vključitev otroka v ta-
ko organizirano športno dejavnost trenutek, ko je otrok 

motivacijsko pripravljen. Ali povedano 
drugače, ko si to sam želi.
Otrokom je treba dovoliti, da si sami iz-
berejo šport, ne pa vsiljevati tistega, ki 
je nam všeč, s katerim smo se sami 
ukvarjali, ali tistega, ki je »najbolj dono-
sen«. Naloga staršev je le, da jim svetu-
jemo, jih podpiramo in spodbujamo 
pri ukvarjanju z izbranim športom. Čas 
motivacijske pripravljenosti otroka je 
tesno povezan z njihovo željo po med-
sebojnem primerjanju ali tekmovanju, 
da torej svoje gibalne sposobnosti pri-
merja z drugimi. To je čas, ko je zanj 
(zlasti za fante) posebno pomembno, 
kdo je najhitrejši, največji, najmočnejši. 
Otroci so tako zavzeti s primerjanjem, 
da se ne primerjajo samo z vrstniki, 
temveč tudi s starejšimi otroki, odrasli-
mi osebami itd. Za fante je priljubljena 
»zabava«, da svojo moč, hitrost ali kate-
ro koli drugo športno spretnost pri-
merjajo z očetovo. Raziskave so poka-
zale, da se okrog petega ali šestega leta 

pri otrocih začne pojavljati zanimanje za šport, ki je sku-
paj z željo po primerjanju telesnih in športnih sposobno-
sti prvi pokazatelj njihove pripravljenosti, da se vključijo v 
organizirano športno dejavnost. 

ŠPORT NAJ BO ZA OTROKA PREDVSEM  
IGRA IN UČENJE
Veliko bolj kot kdaj prej je pomembno vprašanje o vsebini 
in kakovosti dela z otroki. 
Vsekakor so znanje in izkušnje, ki jih otrok lahko pridobi 
in razvija v organizirani športni vadbi, izjemno dragoceni, 
toda hkrati smo v športni praksi priča številčnejšim prime-
rom pedagoško neustreznega (celo nehumanega) ravna-
nja z otroki. Ko programi niso prilagojeni otrokom, ko 
igro in učenje zamenjajo ozka specializacija  in pritisk tek-
movanj, pretirana »resnost« vadbe itd., pozitivnost športa 
za otrokov razvoj postaja zelo vprašljiva. Zato je veliko 
bolj kot vprašanje o smiselnosti in potrebnosti zelo zgo-
dnjega vključevanja otrok v posamezni šport in selekcio-
niranja na mestu vprašanje, kako primerni sta za otroka 
vsebina in organizirana športna dejavnost. Če je vsebina 
športne vadbe otrok igriva, široka in raznolika, če so tek-
movanja (v skupini, klubska in lokalna) le sestavni del 
programa, potem je odgovor na vprašanje, ali je zelo zgo-
dnje vključevanje otrok v šport koristno, vsekakor poziti-
ven. Če pa je zgodnje vključevanje otrok v šport povezano 
z zgodnjo in prehitro specializacijo vadbe in tekmovalno 
naravnanimi programi, potem odgovor ni več pozitiven. 
Pri zgodnji (prezgodnji) specializaciji otrok v tekmovalno 
usmerjen šport postajajo otroci zaradi zahtevnosti (10, 15 
ur in več treninga tedensko), pogostih čustveno zahtevnih 
tekmovanj itd. »mali gladiatorji«. Več podatkov dokazuje, 
da to zanje in za njihov športni razvoj ni najbolje.

Večkrat starši sprašujejo, kdaj je primeren čas, 
da vključijo svoje otroke v klub, v organizirane 
športne dejavnosti, kakšna športna aktivnost 
je za različno stare otroke ali mladostnike 
najprimernejša, naj bo usmerjena v tekmovanja 
ali rekreacijske oblike itd. Tudi mi v Nogometnem 
klubu Dol smo velikokrat v dvomih, katera je 
pravilna starost, da otrok začne s treningi. 

Vključevanje otrok v športne klube
Uživanje v 
nogometni 
igri 
najmlajših.
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Tek in pohod na 
Ajdovščino

V soboto, 20. 6., smo Športno društvo Partizan 
Dolsko, TSK JUB Dol in Turistično društvo Dol pri 
Ljubljani uspešno izvedli pohodniško–tekaško pri-
reditev na Ajdovščini. V nič kaj poletnih jutranjih 
temperaturah se je na pot čez drn in strn podalo 
skoraj 80 tekačev. Teklo je staro in mlado. A najprej 
so steze zavzeli pohodniki.
Na najdaljši progi (11 km) je bila med ženskami 
najhitrejša Katja Marolt. Na 6 kilometrov je bila naj-
boljša Ula Kuhar, medtem ko je z najkrajšo razdaljo 
najhitreje opravila Lučka Kremesec Abramovič (vse 
tri TSK Jub Dol). Med moškimi je bil na najdaljši 
razdalji z izjemnim časom najhitrejši že uveljavljeni 
gorski tekač Gašper Bregar (KGT Papež). Uroš 
Škulj iz Zaboršta je slavil na 6 kilometrov. Z najkraj-
šo razdaljo je med moškimi najbolje opravil Naj 
Žvab Žigon (TSK Idrija).
Po teku in pohodu sta se še kako prilegli hrana in 
pijača. Prešerno razpoloženje se je nadaljevalo tudi 
pri razglasitvi in žrebanju praktičnih nagrad, kjer 
smo najboljšima v najbolj številčni tekaški kategori-
ji med ženskami in moškimi podarili praktične na-
grade iz športne trgovine Nordic Petra Majdič s. p. 
in trgovine s športno prehrano TOP Atlet. Ob tej 
priložnosti se obema iskreno zahvaljujemo. 
Prireditev je bila prva v sklopu akcije Juriš na 4.
Pohvala gre tudi članom društev in občanom, ki so 
pomagali urediti gozdne poti, da bodo prehodne 
še naprej. Na Ajdovščini je sedaj več kot 15 kilome-
trov dobro utrjene in ustrezno prehodne poti, na-
menjene za tek in pohodništvo. Proga poteka v pri-
jetni gozdni senci in je kot nalašč za poletne dni. 
Vabljeni vsi. 
 •Miha Bandalo, predsednik ŠD Partizan Dolsko

STARŠI OTROKU PRI ŠPORTU V OPORO,  
NE V BREME
Popolnoma normalno je, da so starši zelo pomemben člen 
v otrokovi športni dejavnosti, da jih zanima njegovo na-
predovanje, da ga podpirajo in upajo, da bo nekega dne 
postal dober športnik ter zdrav in srečen človek. Težava 
nastane, ko se starši preveč vključujejo in gredo čez mejo 
med umirjeno pozitivno vključitvijo in pretirano zavzeto-
stjo, ki gre tako daleč, da začnejo svoje življenje živeti sko-
zi šport svojih otrok. Takšni fanatični starši se toliko istove-
tijo s svojim otroki, da skozi njih zadovoljujejo svoj ego. V 
takih okoliščinah postanejo starševska čustva lastne vre-
dnosti odvisna od športnega uspeha njihovih otrok. Če so 
otroci uspešni  in zmagujejo, se počutijo uspešne in obra-
tno. Če so otroci neuspešni, se tudi oni počutijo neuspe-
šne in manjvredne. Ni treba posebej omenjati, kakšen pri-
tisk občutijo otroci tako fanatičnih staršev. Taki starši po-
gosto postanejo preveč kritični, nerealno ambiciozni, pre-
tirano pokroviteljski do svojih otrok in pogosto tudi nasil-
ni. Mladi športniki, ki imajo takšne starše, pogosteje doži-
vljajo velik stres, manj uživajo v športu in pogosto pregori-
jo v primerjavi s tistimi, ki imajo pozitivno družinsko oko-
lje, katerih starši jih spodbujajo in dajo zabavi in pozitivni 
športni izkušnji prednost pred zmago. So razočarani ter z 
občutkom manjvrednosti in nespoštovanja samega sebe 
zapustijo šport brez želje, da bi se še kdaj vrnili k njemu.
Iz povedanega sledi: če za udeležbo otrok v športu velja 
kriterij motivacijske pripravljenosti otroka, tedaj je prime-
ren čas za začetek ukvarjanja s selekcijskim športom pri 
starosti okrog sedmega ali osmega leta. Vendar ni po-
membno upoštevati le otrokovih motivacijskih pripravlje-
nosti, temveč tudi njegovo čustveno in socialno pripravlje-
nost za proces vadbe in tekmovanja, v katere je vključen. 
Torej starši, spremljajte razvoj svojih otrok, spodbujajte jih 
h gibanju, upoštevajte njihove želje pri izbiri ustreznega 
športa in pred vpisom otroka v klub preverite način dela z 
najmlajšimi. •Marjan Ferk, Nogometni klub Dol

Starši, stari starši in 
otroci skupaj pri igri 
nogometa.
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Po slovenski himni je nekaj 
otvoritvenih besed zbranim 
namenila podžupanja 
Občine Dol pri Ljubljani 

Nika Rovšek. Govorec na svečanosti 
Tomaž Blejec, tudi eden izmed pobu-
dnikov organiziranja sekcije ZVVS 
Dol pri Ljubljani, je našim krajanom 
predstavil domoljubne organizacije, o 
katerih se piše in razpravlja v medijih. 
Za zaključek je dejal: »V vseh naštetih 
organizacijah se združujemo državlja-
ni Republike Slovenije, ki nam je sku-
pna lastnost, da ne moremo pozabiti 

25. junija obeležujemo dan, ko smo pred 29 leti Slovenci uresničili 
svoje sanje – dan državnosti. Tudi letos smo se v počastitev 
praznika veterani vojne za Slovenijo in simpatizerji dan pred 
praznikom zbrali na krajši svečanosti pri spomeniku v Dolskem. 

Praznovanje dneva državnosti

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

živimo v svoji državi, svoji domovini.«
Sledilo je tradicionalno fotografiranje 
zbranih ob spomeniku in pod sloven-
sko zastavo ob prisotnosti nosilca 
prapora Bojana Kopača iz Združenja 
Sever-Specialna enota. Družabni do-
godek se je nadaljeval v senci lipe, ki 
je bila zasajena ob postavitvi spome-
nika pred devetimi leti. Občini Dol 
pri Ljubljani se zahvaljujem za pomoč 
pri organizaciji, Jožetu Gričarju pa za 
lep slovenski aranžma.  
 • Peter Uršič

tistih posebnih dni v letih 1990 in 
1991. Grdih in težkih dni, ki naj bodo 
prihranjeni vsem naslednjim genera-
cijam, pa vendarle posebnih za nas 
Slovence! Naša mlada država si zato 
zasluži imeti lastne heroje, izredne vo-
jake in veterane, ki so v tistem obdo-
bju in tisti kratki vojni omogočili, da 

 
Čebelarji našega Društva smo 13. junija pri-
pravili čebelarski piknik na Rajhovi domačiji 
v Dolu. V senci »korona krize« je bil piknik 
namenjen našim čebelarjem, njihovim dru-
žinskim članom in podpornikom, ki jim dru-
ženje in izmenjava izkušenj veliko pomenita. 
Kot se za piknik spodobi, smo imeli na mizi 
»Meskove« dobrote, za okusne sladke prigriz-
ke pa smo hvaležni našim pridnim boljšim 
polovicam.
Zaradi nejasnosti okoli pandemije smo letos 
organizirali nakup sladkorja za naše čebelar-
je. To pa je bilo mogoče izpeljati samo zato, 
ker smo do prevzema sladkor lahko shranili v 
prostorih domačije. Vrsto let je za nakup slad-
korja za naše čebelarje in prevzeme skrbel 
Marjan Jemec na svojem domu, za kar smo 
mu čebelarji zelo hvaležni. Zahvaljujemo se 
tudi Občini Dol za prostor, PGD Dol za klopi, 
velika hvala gre članom našega Društva, ki se 
že vrsto let z vsem srcem in prostovoljnim 
delom trudijo na naših dogodkih. 
Naj medi! 
 • Peter Uršič, predsednik ČD Dolsko

Čebelarski piknik v Dolu
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RAZNO

V poletnih mesecih je veliko stanovalcev odsotnih od 
doma, zato je pirmerno opozoriti na morebitne drzne 
tatvine in vlome, pozorni naj bodo predvsem starejši, ki 
pogosto živijo sami.
Občanom svetujemo, naj imajo svoje nenapovedane 
“obiskovalce” ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe 
ne vabijo v stanovanjske prostore. Ob odhodu od doma, 
četudi “stopijo samo za vogal”, naj hišo vedno zaklenejo, 
ključ pa vzamejo s sabo.
Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del 
ipd., jim svetujemo, naj vedno zahtevajo na vpogled 
identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj 
bodo pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, 
morebitne osebnostne posebnosti) in na vozilo, s katerim 
so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske 
številke vozila).
Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev 
kaznivega dejanja, priporočamo,  da takoj obvestijo policijo 
na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj 
pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil 
ter se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem 
kraju zdi sumljivo (če neznanci na primer opazujejo objekt). 
Če želijo ostati anonimni, lahko pokličejo tudi na anonimno 
številko policije 080 1200.

VLOMI V OBJEKTE – PREVENTIVNI NASVETI
Za zmanjšanje možnosti, da storilci vstopijo v stanovanje na 
silo, svetujemo naslednje:

- Če stanujete v pritličju oz. v nižjih nadstropjih, si najprej 
oglejte kritične točke svojega stanovanja. Postavite se v 
vlogo vlomilca in razmislite, kje bi vi vstopili v stanovanje 
(okno, ograja, balkon).
- Tem točkam posvetite posebno pozornost. Tržišče ponuja 
veliko kakovostnih mehanskih rešitev v obliki dodatnih 
ključavnic za okna in balkonska vrata (podobno verigam na 
vhodnih vratih), ki so za storilca nepričakovana ovira.
 - Če je le mogoče, naj bodo okna odprta na kip; na 
okenske police postavite vaze ali druge predmete, ki bodo 
povzročili hrup v primeru odpiranja okna.
 - Ker je cilj samozaščitnih ukrepov, da storilec ne more 
vstopiti v stanovanje, priporočamo, da okna blokirate s 
prečnim profilom, ki bo onemogočal odpiranje v celoti. 
Seveda mora biti profil vgrajen tako, da ga ni mogoče sneti 
od zunaj; podobno blokado priporočamo tudi za balkonska 
vrata. Vrata se bodo kljub temu odpirala za širino, ki bo 
omogočala zračenje, vendar onemogočala vstop. Pod 
balkonska vrata (tudi drsna) lahko namestite zagozdo, ki bo 
preprečevala odpiranje za širino, ki omogoča vstop.
- Na okna ali vrata lahko vgradite tehnična sredstva, kot 
so priročni-interni alarmi na osnovi magnetnega stikala 
(na voljo tudi v nekaterih tehničnih trgovinah). Pri tem je 
treba paziti, da se pravočasno zamenja baterijski vložek ali 
akumulator.
- Za dolgoročno naravno oviro vam priporočamo nasaditev 
vrtnic ali podobnih bodičastih rastlin pod okna, balkone.
 • Policija

Ne nasedajte goljufom in prevarantom!

Črna kronika Kriminaliteta

Beričevo Videm Kleče
Dolsko Senožeti

Laze

za obdobje med 1. in 30. junijem 2020

• Kaznivo dejanje tatvine osebnega avtomobila. 
Iz garaže je bilo odtujeno vozilo znamke Mercedes 
Benz, serija A, črne barve, letnik 2019. V istem 
dogodku je neznani storilec poskušal odtujiti še 
drugo vozilo enake znamke, katerega pa jim ni us-
pelo spraviti v pogon, so ga pa pri tem poškodovali. 
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. 
• Prometna  nesreča,  v  kateri  je nastala samo 
materialna škoda, se je zgodila  na glavni cesti II. 
reda v križišču z lokalno cesto Ihan.
• Po klicu občanke so rešili mačjega mladiča izpod 
pokrova motorja na Vidmu. 

• V prometni 
nesreči, v kateri ni bil 

nihče poškodovan, 
je nastala le 

premoženjska 
škoda.

• V  času  med  15. 6. in 21. 6. 2020 se je v 
Klečah našel mobilni telefon IPhone, lastnik 

telefona še ni znan. Če ga kdo pogreša, naj se 
zglasi na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad. 

• Med meritvami hitrosti 
v naselju, kjer je omejitev 

50 km/h, je bila 12-krat 
prekoračena hitrost. Izdane 
so bile globe od 80 do 250 
evrov, za najvišjo preseženo 
hitrost, izmerjenih 78 km/h, 

pa 1.000 evrov.

• Med meritvami hitrosti 
v naselju, kjer je omejitev 

30 km/h, je bila enkrat 
prekoračena hitrost; izdana je 

bila globa 80 evrov.

• Med meritvami hitrosti 
v naselju, kjer je omejitev 

40 km/h, je bila 11-krat 
prekoračena hitrost; izdane 
so bile globe od 80 do 250 

evrov. 

• Kaznivo  dejanje  poškodovanje stekla na osebnem 
vozilu. Škoda znaša približno 200 evrov. 
• Med meritvami hitrosti v naselju, kjer je omejitev 40 
km/h, je bila enkrat prekoračena hitrost; izdana je bila 
globa 80 evrov. 
 

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Kršitev  javnega  reda  in  miru  v lokalu,  
kjer  so  kršitelju  izdali plačilni nalog in zo-
per njega odredili pridržanje do iztreznitve.
• Kršitev javnega redu in miru, kjer je 
bil kršitelju izdan plačilni nalog.
• Dvakrat je bilo posredovano pri med-
sosedskem sporu zaradi zemljišča – vsi so 
bili napoteni na zasebno tožbo.

Prometne nesreče Ostalo
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Počitniško varstvo šolskih otrok

Tudi letošnje poletje v Hiši zabave Pustotnik 
organizirajo poletno počitniško varstvo za šolske 
otroke. 

Tjaša Pustotnik je strnila nekaj utrinkov iz prvih te-
dnov varovanja otrok: »V počitniškem varstvu zelo 
uživamo. Zmaga bazen, ki je super osvežitev. 
Otroci so v stiku s prijaznimi živalmi, ustvarjajo, se 

igrajo igre, skačejo na napihljivem gradu, streljajo z lo-
kom, igrajo pikado, ročni nogomet, na glasbenih delavni-
cah se preizkušajo v igranju na kitaro, bobne, ukulele, 
harmoniko in klavir. Psička Ajka, mucki Točko, Kiki in 
Pikica ter ponija Bobi in Miša pa uživajo v crkljanju. Nekaj 
malega mest je še prostih.«
Otroci lahko v Hiši zabave Pustotnik preživijo aktivne, za-
bavne in poučne počitnice. Pri njih so doma tudi številne 
živali: kozice, zajčki, nadvse prijazna psička Ajka, muce, 
kokoške ter ponija Bobi in Miša. Za otroke so pripravili 
pester program: spoznali bodo živali, jih hranili, ljubkova-
li; odšli bodo v gozd in obnovili bivalnik, ki so ga izdelali 
otroci prejšnje leto, ali naredili novega; ustvarjali iz različ-
nih materialov; spoznali glasbene instrumente; igrali se 
bodo zabavne igre z vodo, žogami; poiskali skriti zaklad; 
imeli delavnico Masterchef in kuhali ter pripravili kvize in 
skeče. Seveda bo poskrbljeno tudi za polne želodčke s šti-
rimi obroki na dan, ves čas pa bosta na voljo sadje in pija-
ča. Občina Dol pri Ljubljani vsem otrokom s stalnim pre-

bivališčem v občini sofinancira varstvo s 25 EUR na otro-
ka za en izbrani termin, lahko pa vzamete dva termina, 
vendar ne smeta biti zaporedna. Pogoj za varovanje otro-
ka je tudi, da mora zaključiti najmanj 1. razred, saj varstvo 
ne velja za otroke, ki bodo jeseni šele vstopili v šolo, saj 
imajo do septembra še možnost varstva v vrtcu. Počitniško 
varstvo za otroke s stalnim bivališčem v občini Dol pri 
Ljubljani je cenovno zelo dostopno in znaša 45 EUR na 
otroka, a za omejeno število otrok. Če otrok ni naš občan, 
je cena tedenskega varstva 80 EUR, cena ob zapolnitvi so-
financiranih mest za otroke naše občine je 70 EUR. Pri va-
rovanju otrok bodo upoštevali tudi vsa navodila, ki bodo 
veljala za tisto obdobje v času 
posebnih ukrepov zaradi 
Covid-19.

Za več informacij pokličite 
Tjašo Pustotnik na 041 879 354 
ali obiščite njihovo spletno 
stran www.hisazabave.com/
pocitnisko-varstvo.

TERMINI 2020:
20.–24. 7. 2020
27.–31. 7. 2020 
3.–7. 8. 2020

10.–14. 8. 2020
17.–21. 8. 2020
24.–28. 8. 2020

Hiša se odpre ob 
7.30 in zapre ob 16.30.


