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NAPOVED DOGODKOV

Koledar dogodkov

29. 9.

Odgovorna urednica
Nina Keder

Afrika, potopisno predavanje Janeza Mihovca
Omejitev obiskovalcev na 12. Več na strani 15.
Knjižnica Jurij Vega

18.30

5. 10.

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6. Več na strani 15.
Knjižnica Jurij Vega

7. 10.

Čebelica Maja in pajek, igrana predstava v tednu otroka
Družinsko gledališče Kolenc
Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje. Število
obiskovalcev je omejeno na 45. Več na strani 15.
Dvorana OŠ Janka Modra, Dol

8. 10.

Poletni glasbeni paviljoni
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
Vstopnine ni!
Erbergovi paviljoni graščine Dol

17.30

17.30

E-naslov
pletenice@dol.si

19.00

12. 10.
18.00

17. 10
11.00

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
September 2020
Številka 9/2020
Pletenice so informativno
glasilo Občine Dol pri
Ljubljani. Izhaja enkrat
mesečno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo
v občini.
Naslednja številka izide 15.
oktobra 2020. Prispevke
za objavo pošljite na
elektronski naslov
pletenice@dol.si. Zadnji rok
za oddajo prispevkov je 1.
oktober 2020.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Bralna čajanka
Pogovor bo potekal o knjigi Kažipoti:
Sonatina o odnosih in kulturi srca Ksenije Benedetti.
V bralnem klubu se lahko zbere 7 navdušencev
branja in literature. Več na strani 15.

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

ZA VNUKE ŽIVIMO, DREVESA SADIMO
Spoštovani občani in občanke!

»Za vnuke živimo, drevesa sadimo«
Rajhova domačija, Dol 18

19.
10.
17.30

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6. Več na strani 15.
Knjižnica Jurij Vega

26.
10.
17.30

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6. Več na strani 15.
Knjižnica Jurij Vega

28.
10.
9.30

Igralna urica s knjigo
Za otroke od 2. leta starosti.
Prisotnih je lahko 6 udeležencev. Več na strani 15.

Ambulanta dr. Anje Černe ima nov urnik

S 1. 9. se dr. Anja Černe vrača s porodniškega dopusta, njena ambulanta pa
ima tudi nov urnik:
Ponedeljek 7.30-13.30
Torek 13.30-20.30
Sreda 7.30-13.30
Četrtek 7.30-13.30
Petek 7.30-13.00
Hišni obiski in administracija: ponedeljek 16.00-18.00 ozroma po dogovoru.
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Občina je lani kupila 200 let staro domačijo s posestvom v
starem vaškem jedru Dola pri Ljubljani. Z nakupom smo si
zadali dolgoročen cilj – ustanoviti medgeneracijski prostor
s poudarkom na ohranjanju kulturne dediščine in tradicij
našega kraja.
Čas je za začetek prvega večjega podviga, ki smo ga (po
idejni zasnovi Jožeta in Brede Kos iz Polšnika) poimenovali »Za vnuke živimo, drevesa sadimo«. Z njim želimo vzpodbuditi razmišljanje o vračanju človeka k naravi.
V soboto, 17. oktobra 2020, ob 11. uri ste dobrodošli na
Rajhovo domačijo (Dol 18, Dol pri Ljubljani), kjer boste
izvedeli več o celostni projektni ideji ureditve posestva. Z vašo
pomočjo sledi začetek urejanja parka z zasaditvijo dreves. Vsi,
ki želite ob tem pustiti svoj osebni pečat, lahko s prispevkom
20 EUR kupite in zasadite svoje drevo (označili jih bomo z
lastniškimi tablicami) in se v
prihodnjih aktivnostih, ki jih
načrtujemo v okviru ureditve
domačije, tudi naučite, kako
skrbeti za drevo.
Na tem mestu vabimo vse
občane in občanke, da se nam
pridružite in z aktivnim zgledom
'zasadite' vrednote v dobrobit
odnosov in zdravega okolja za
prihodnje rodove. Več informacij bomo pravočasno objavili
na spletni strani občine.

IZ ŽUPANOVE PISARNE

Spoštovani sokrajani in
sokrajanke!

Kar krepko smo vstopili v september, mesec ki nas bogato obdaruje
s sadovi narave, mesec, ki nas opozarja, da je konec brezskrbnih
počitniških dni in nam narekuje, da je spet potrebno zavihati rokave in
se pripraviti na prihajajoče manj prijazne mesece. Prvi so ta korak naredili
naši šolarji in najmanjši v vrtcih; kljub nekaj negotovosti trenutno dejavnosti v vrtcih in pouk
v šolah potekajo nemoteno. Samo našemu skrbnemu ravnanju in upoštevanju priporočil
NIJZ in Vlade se lahko zahvalimo, da zdaj v našem okolju ni večje prisotnosti okužb.

V

začetku septembra smo ime
li več kulturnih in športnih
dogodkov in v teh trenutkih
se nam je zdelo, da življenje
spet poteka v ustaljenih okvirjih.
Vsem organizatorjem se zahvaljuje
mo, da so upoštevali nujno potrebne
ukrepe, in takih dogodkov si želimo
še več. Več kot očitno je, da bodo no
šenje mask, razkuževanje in potreb
na distanca postali naš vsakdanjik,
kar pa ne pomeni, da si ne bomo
upali izvesti novih dogodkov in sre
čanj, ki nas povezujejo, veselijo in
nam polepšajo vsakdan. Eden takih
je bilo tudi srečanje prostovoljcev na
Rajhovi domačiji. Po slabih petih me
secih so se imele prostovoljke in pro
stovoljci priložnost srečati ob spevo
igri ljubiteljske gledališke skupine iz
Polšnika in prisluhniti že ponarode
lim skladbam priljubljenega prek
murskega glasbenika Vlada Kreslina.
Večer je minil v prečudovitem ambi
entu Rajhove domačije, na kateri so
vsi začutili prvinsko energijo in bla
godejnost, ki nam jo nudi podeželje
s svojimi lepotami. Še enkrat hvala
vsem prostovoljcem, gasilcem, stro
kovnemu osebju na področju zdrav
stva in vsem, ki so kakor koli poma
gali ob izbruhu pandemije.
September prinaša tudi nove izzive
pri zagotavljanju boljših pogojev za

delo in izobraževanje. Kot smo že veli
kokrat zapisali, nas še vedno skrbi pe
reč problem pomanjkanja učilnic, od
delkov vrtca, splošne ambulante in
vzpostavitve dnevnega centra za sta
rejše. V avgustu smo naročili pregled
in oceno stroškov ob morebitni spre
membi namembnosti nekaterim
objektom, ki so v lasti občine.
Predvsem smo sledili cilju, da s čim
manjšimi stroški dosežemo bolj učin
kovito rabo prostorov in zmanjšamo
prostorsko stisko. Naš namen je v pro
storih knjižnice Jurij Vega na Vidmu
pridobiti tri učilnice in obdržati šol
sko knjižnico, z umikom iz občinske
stavbe pa omogočiti boljše pogoje
splošni ambulanti dr. Černetove in v
zgornjem nadstropju urediti knjižni
co. Prostori Občine bi bili po novem v
stanovanjskem delu Rajhove domači
je, v pritličju bi bila glavna pisarna,
krajevni urad in
pisarna župana, v
nadstropju pa ob
činska uprava. V
ostalih delih pose
stva smo že začeli
s pripravo doku
mentov za revitali
zacijo objektov in
zunanjih površin,
prijavljamo se na
dva evropska pro

jekta na temo čebelarstva, sadjarstva
in zeliščarstva. Upamo, da bomo tudi
v gospodarskem poslopju čim prej
uredili prostore in zunanje površine
za delovanje društev in aktivnih posa
meznikov. Zato vas ob tej priložnosti
vabim, da se nam pridružite pri sou
stvarjanju medgeneracijske pravljice
na posestvu Rajh. V naslednjih tednih
bomo izvedli prvo trgatev s 170 let
stare trte, sledila bo akcija sajenja dre
ves za naše najmlajše in še veliko dru
gih dogodkov z namenom ohranjanja
naše kulturno zgodovinske dediščine.
Kot že sami opažate, se nam z veliko
verjetnostjo bliža drugi val pandemije,
tokrat ga pričakujemo bolje pripravlje
ni, kljub temu pa vas prosim, da se ob
našate odgovorno in se držite navodil,
da s čim manjšimi posledicami prebro
dimo krizo. Skupaj bomo zmogli –
ostanite zdravi. •Vaš župan Željko Savič

Idejna ureditev posestva Rajhova domačija

Ponovno delovanje Krajevnega urada
Z Upravne enote Ljubljana so nas obvestili, da bo po nekaj mesecih premora ponovno začel delovati Krajevni urad
Dol pri Ljubljani, in sicer v četrtek, 24. 9. 2020, med 8. in 12. uro ter 13. in 15. uro. V prehodnem obdobju bodo
tako uradne ure krajevnega urada ob četrtkih, in ne več ob torkih. Sporočili so nam tudi, da se v primeru zaostrovanja
razmer s COVID-19, urnik delovanja urada lahko ponovno prilagodi spremenjenim razmeram.
• Občinska uprava
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Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2021:
projekt participativni
proračun »po izboru občanov«
Spoštovani občanke in občani!

V

ljudno vas vabimo k soobliko
vanju proračuna za leto 2021.
Participativni proračun je pro
jekt, s katerim imate občani pri
ložnost, da aktivno sodelujete pri obli
kovanju še lepše in uspešnejše občine.
Omogoča vam, da podate svoje predlo
ge, kako spremeniti in izboljšati vaš kraj,
lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete
tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši
in najbolj primerni.
Lani ste občani že sodelovali v participa
tivnem proračunu za leto 2020 in glaso
vali za projektne predloge, ki so jih pri
javili posamezniki iz vaše vaške skupno
sti. Od potrjenih 12 projektov je en pro
jekt uspešno zaključen, ostali pa so v fa
zi izvajanja oz. tik prek zaključkom.
Glede na izkušnje, ki smo si jih nabrali
pri pripravi in izvedbi prvega participa
tivnega proračuna, bomo postopek za
izbor projektov še bolj približali vašim
potrebam.
Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo
zagotovljena za izvedbo izbranih pro
jektov v proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2021, je 120.000 EUR,
po 20.000 EUR za vsako vaško sku
pnost. Neporabljena sredstva participa
tivnega proračuna iz leta 2020, ki bodo
ob zaključku vseh projektov ostala v do
brem posamezni vaški skupnosti, gredo

v rezervni sklad, in bodo, kot obljublje
no, porabljena izključno za potrebe do
tične vaške skupnosti.
Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki
je dopolnila 15 let in ima stalno prebiva
lišče v Občini Dol pri Ljubljani. Pri prija
vi je potrebno upoštevati tudi ostala me
rila za upravičenost projektnih predlo
gov. Skrajni rok za oddajo vaših predlo
gov je petek, 30. 10. 2020. Projektne pre
dloge oddate na pripravljenem obrazcu,
objavljenem na spletni strani občine, in
sicer:
• po elektronski pošti do 24:00 na na
slov proracun@dol.si ali
• osebno v glavni pisarni do 12:00 ali
• po navadni pošti na naslov Občina
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1,
1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se po
štni žig).
Glasovalo se bo le za tiste projektne pre
dloge, ki bodo ustrezali merilom za
upravičenost projektov in jih bo
Komisija za izvedbo Participativnega
proračuna uvrstila na listo za glasovanje.
Glasovanje bo tokrat možno izključno v
prostorih Občine (v glavni pisarni), bo
pa obdobje glasovanja daljše, in sicer od
9. 11. do 20. 11. 2020 v času uradnih ur
občinske uprave.
Financirana bo izvedba tistih projektov,
ki bodo na glasovanju prejeli največ

točk. Če bodo po tem ključu ostala ne
razporejena sredstva, bo v financiranje
poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen
predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi
še mogoče financirati.
Po pomoč pri pripravi projektnih pred
logov se lahko ves čas obračate tudi na
občinsko upravo; za posvet ali pomoč
pri pripravi ter prijavi predloga pišite na
elektronski naslov proracun@dol.si.
Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa
vaša vprašanja in dvome ter vas pravil
no usmeriti. Vse informacije o participa
tivnem proračunu vam bodo ves čas na
voljo tudi na spletni strani občine.
Vabimo vas torej, da izkoristite prilo
žnost, se še bolj povežete s sokrajani in
oblikujete dobre projekte. Sami zagoto
vo najbolje veste, kaj je za vaš kraj naj
bolj primerno in potrebno, kaj je po
trebno spremeniti, skratka kako in na
kakšen način še nadgraditi prijetno ži
vljenje v naši mladi občini.
Verjamemo in zaupamo, da boste imeli
veliko dobrih idej!

Merila za upravičenost projektnih predlogov

Foto: Nina Keder

Projektni predlog je upravičen
za uvrstitev na glasovanje,
če kumulativno izpolnjuje
naslednja merila:
1. Predlog projekta mora prispevati k
uresničevanju javnega interesa na
območju občine Dol pri Ljubljani.
2. Predlog projekta mora biti takšen,
da je njegova izvedba v pristojnosti

Občine Dol pri Ljubljani (na
občinskih zemljiščih oziroma
občinski infrastrukturi) in ga je
mogoče izpeljati v okviru občinskih
zmogljivosti.
3. Predlog projekta še ni bil uvrščen
v investicijski načrt Občine Dol pri
Ljubljani oziroma ni z njim v
navzkrižju oziroma še ni uvrščen v
občinski proračun za leto 2021.
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4. Predlog projekta ne sme biti v na
sprotju z zakonodajo ali urbanistični
mi akti.
5. Predlog projekta ne ustreza pogo
jem pridobitve nepovratnih sredstev
iz drugih občinskih razpisov.
6. Predlog projekta mora biti realno
izvedljiv v proračunskem obdobju
2021.

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

7. Predlog projekta mora biti skladen
z občinskimi prioritetami, ki zajemajo
vsaj eno od naslednjih področij
delovanja:
•gospodarski oziroma turistični
razvoj,
•pospeševanje kulturnih dejavnosti,
•ohranjanje dediščine,
•medgeneracijsko sodelovanje,
•skrb za zdravje (šport, rekreacija,
ostalo),
•skrb za okolje,
•razvoj in urejenost vaških jeder,
•samooskrbnost,
•skrb za urejenost.

Voščilo župniku Grebencu za okroglih
sedemdeset let
V začetku tega meseca, natančneje 3. septembra, je župnik Alojzij Grebenc
praznoval okrogli jubilej, sedemdeset let. Ob tej priložnosti so ga obiskali
župan Željko Savič, podžupanja Nika Rovšek in direktor občinske uprave
Rok Prevc. Izrekli so mu voščilo in mu predali simbolično darilo, uokvirjeno
spominsko fotografijo in šopek rož s suhimi klobasami, nato pa se mu
pridružili ob razrezu rojstnodnevne torte. 
•Nina Keder

8. Predlog projekta mora biti v najve
čji meri umeščen in izveden v enem
od šestih območij vaških odborov:
Dol, Dolsko, Senožeti, Laze, Beričevo
ali Klopce.
9. Predlog projekta mora biti finanč
no ovrednoten med 2.000 EUR in
20.000 EUR (z DDV).
10. Vsak predlog projekta mora biti
posredovan na svojem Obrazcu za
prijavo projektnega predloga.
11. Predlog projekta mora biti posre
dovan na Občino Dol pri Ljubljani do
30. 10. 2020 do 12:00, če bo oddan
osebno, do 30. 10. 2020 do 24:00, če
bo oddan po elektronski pošti na na
slov proracun@dol.si, oziroma do 30.
10. 2020, če bo oddan po navadni po
šti (upošteva se poštni žig).
MERILA ZA PRIJAVITELJE:
1. Predlog projekta lahko prijavi ose
ba, ki je na dan oddaje projektnega
predloga stara vsaj 15 let in ima stalno
bivališče v občini Dol pri Ljubljani.
2. Posamezni prijavitelj lahko odda
največ 2 projektna predloga. V prime
ru, da bo posamezni prijavitelj oddal
več kot dva projektna predloga, bo
med projektnimi predlogi, ki se bodo
uvrstili v nadaljnjo obravnavo, odločil
žreb.
3. Prijavitelj v predlogu projekta ne
sme nastopati kot izvajalec (ne kot fi
zična oseba ne kot lastnik izvajalca in
ne kot oseba, udeležena v poslovod
stvu izvajalca).

Daljši pogovor z župnikom bo objavljen v prihodnji številki Pletenic.

Simbolični prevzem sredstev, zbranih v akciji
Manj svečk za manj grobov

V

marcu je bil v vasi Brinje (na
naslovu Brinje 8) nameščen
defibrilator, za nakup katere
ga so se sredstva zbirala z ak
cijo Manj svečk za manj grobov. Ker
je bila v tistem času zaradi izrednih
okoliščin simbolna predaja zbranih
sredstev odpovedana, smo le-to izve
dli v sredo, 26. avgusta 2020. V
Brinju, na lokaciji omenjenega defi
brilatorja, so se tako srečali župan
Željko Savič, idejna vodja akcije
Damijana Jelševar in koordinatorka
akcije v občini Dol pri Ljubljani Eva
Pinter. Namen akcije, ki je bila izvede
na v času praznika spomina na mr
tve, je bil zmanjšati porabo plastike,
ki jo povzročajo nagrobne sveče, in
hkrati zbrati sredstva za dobrodelen
namen. Ob predaji simbolnega bona
je župan podprl prizadevanja in
obljubil podporo tudi v letošnji akciji.
Vsako leto se v projekt vključi več sto
prostovoljcev, organizacij in podjetij
iz vse Slovenije, s pomočjo katerih se
je v zadnjih letih zbralo že več kot če
trt milijona evrov. Vsa zbrana sred
stva se vsako leto namenijo za nakup

5

zdravstvenih naprav in pripomočkov,
ki rešujejo življenja. Projekt, ki ima
svoje korenine v letu 2009, je lani
prejel priznanje Mladinskega sveta
Slovenije za posebne dosežke in na
grado za Naj prostovoljca, ki jo pode
ljuje državni svet. Tudi letos bo do
brodelno društvo Fundacija Svečka
ob 1. novembru, ko v državi prižge
mo največ sveč, pripravilo akcijo
Manj svečk za manj grobov. Vsi obča
ni lepo vabljeni k sodelovanju. Če že
lite akcijo podpreti kot prostovoljec
na stojnici ali pa kot donator, se pro
sim obrnite na obcina@dol.si s pripi
som »Manj svečk za manj grobov«.

•Občinska uprava

VPRAŠALI STE - ODGOVARJAMO
v

Težave z avtobusnimi prevozi
Na začetku septembra so se pokazale velike težave z avtobusnimi prevozi, nekaj
od teh težav se je že rešilo, nekaj pa se jih še bo. Če se tudi vam porodi kakšno
vprašanje v zvezi z našo občino, ne odlašajte, pošljite nam vaše vprašanje 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.
morajo po otroke v vrtec, situacija še
bolj problematična. Samo za primer
navedem, da vozi avtobus v Domžale
vsakih 20 minut (v času odhajanja z
dela). Vem, da so Domžale večje, pa
vseeno. Tudi Dol se razvija, vedno več
nas živi tukaj, tako da je po mojem
mnenju nujno razmišljati o
spremembah tudi na tem področju.
Bojim se namreč, da se te stvari
spreminjajo prepočasi. Posameznik
pa kasneje težko spremeni navado, še
posebej, če je morda na trenutke tudi
1. VPRAŠANJE
V Dol sem se preselila pred dobrim
letom (prej sem porabila do službe 15
minut peš). Delam v Ljubljani, v
centru. Moj namen je bil, da
uporabljam za pot v službo in iz nje
javni prevoz, pa se je to že drugi dan
izkazalo za povsem neuporaben
načina prevoza (z redkimi
izjemami). Ravno v času, ko največ
zaposlenih odhaja z dela (med 15. in
18. uro), so na voljo povezave na eno
uro (kasneje še redkeje). Ker se mi je
delovnik zavlekel za 5 minut, sem
zamudila avtobus ob 16h in tako
prispela domov šele malo pred 18.
uro (z osebnim avtomobilom bi bila
doma vsaj eno uro prej). Da o tem,
da si posameznik v večernih urah ne
more ogledati predstave v Ljubljani,
če nima lastnega prevoza, ne
govorim. Skratka, moja pobuda gre v
smeri pogostejših linij, morda tudi
kake linije, kjer avtobus ne bi
ustavljal na vsaki postaji (hitre
povezave). Poleg tega ugotavljam, da
se cena med Beričevim in Vidmom
razlikuje kar za 30 centov, pa gre
dejansko za dva km razdalje.
Skratka, moj nefiksni delovnik v
službi, moja kulturna udejstvovanja
in občasni nakupi v centru (kar

pomeni, da sem domov grede imela
vsaj kako dodatno vrečko, ki je
včasih pomenila resno oviro na
avtobusu), so me prisilili, da sem v
glavnem uporabljala osebni
avtomobil. Poleg tega ugotavljam, da
mi pot z avtobusom vzame najmanj
uro časa, z osebnim avtomobilom
(pri čemer še iščem parkirno mesto
in od tam pešačim do delovnega
mesta cca. 15 minut) pa vsaj 15
minut manj – v obe smeri je to vsaj
pol ure več časa. Kljub želji, da bi
uporabljala večino časa javni prevoz,
to enostavno predstavlja preveč
odrekanj in nevšečnosti.
Predstavljam si, da je za tiste, ki
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manj ugodna od tistega, kar je počel
prej. Verjamem, da trenutna situacija
še poslabšuje razmere, vendar upam,
da se zadeve kmalu umirijo in da to
ne bo še dodatna ovira pri iskanju
rešitev in uveljavljanju le-teh v
prakso. Pred približno enim letom je
župan napovedal tudi »trolo« do
Dola, vendar nisem zasledila nobene
informacije, zakaj oz. do kdaj je ta
projekt zaustavljen. Menim sicer, da
trola do Gameljn ni optimalna
rešitev, verjetno bi bilo bolj smiselno
imeti linijo do centra, kjer je vozlišče
možnih povezav za naprej.
O: V začetku letošnjega leta je bilo s

VPRAŠALI STE - ODGOVARJAMO

strani občanov podanih že več pobud,
da občina stopi v kontakt s
koncesionarjem javnega linijskega
prometa, podjetjem Arriva d. o. o., z
namenom, da ta poveča pogostost
voženj v jutranjih in popoldanskih
prometnih konicah. Občani so
predvsem opozarjali, da je avtobus
polno zaseden, zato voznik ne pobira
dodatnih potnikov, kar pomeni, da je
potrebno čakati na naslednji avtobus,
ki pa je lahko tudi že poln. Občina se
bo v ta namen s predstavniki
ministrstva in prevoznika predvidoma
sestala v naslednjem mesecu.
V začetku novega šolskega leta so se
težave s pobiranjem čakajočih
potnikov na postajah ponovile. Ljudje
so tako zaman čakali na avtobusni
prevoz. S strani prevoznika so nam
sporočili, da vozniki avtobusov niso
mogli ustaviti in pobrati dodatnih
potnikov, saj navodila Nacionalnega
inštituta za javno zdravje velevajo, da
je število potnikov na posameznem
avtobusu omejeno, zaradi česar ste
nam občani sporočili, da ste v času
jutranje konice na relaciji Senožeti–
Ljubljana nekateri potniki ostali brez
prevoza. V iskanju rešitve smo se
obrnili na prevoznika Arrivo, ki nam je
zagotovil, da bo uredil dodatne
avtobuse. Dodatni prevozi so
naslednji:
• 5.50 iz Dolskega proti Ljubljani: 2
avtobusa;
• 6.20 iz Senožeti proti Ljubljani:
dolgi, 15-m avtobus z 61 sedeži;
• 6.55 iz Dolskega proti Ljubljani: 2
avtobusa;
• 16.15 iz Ljubljane proti Litiji: 2
avtobusa.
Vezano na napoved župana, da bo
avtobus iz Beričevega podaljšal progo
do Dola, pa so najprej stekli pogovori
z javnim podjetjem LPP. Oni niso
pripravljeni spreminjati linije
mestnega prometa, tako da bi bila pot
naših občanov do centra hitrejša.
Dejstvo je, da trenutno potnik iz
Beričevega do centra mesta z
vmesnimi prestopi v eno smer porabi
skoraj eno uro. Prav tako so na LPP-ju
ocenili, da bi občina za podaljšanje
proge mestnega prometa do Dola
morala mesečno odšteti 15.000 EUR,
kar pa je za občinski proračun v
danem trenutku prevelik finančni
zalogaj.
•Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Pred 25 leti, ko sva z možem zidala
hišo, nam Hidrotehnik ni dovolil
regulacije Penkačevega potoka, ker
mora ostati struga potoka naravna.
Pred nekaj leti so na parceli pod
nami zgradili naselje hiš in tudi
dobili dovoljenje za regulacijo
potoka. Vse lepo in prav. Zdaj je ta
regulacija že do vrha zasuta s
peskom, blatom in vejami, zato se
tudi nivo potoka, ki odteka, dviguje.
Ker je bilo na parceli, kjer so sedaj
hiše, močvirje, so teren nasuli in vso
vodo lepo porinili na mojo nižje
ležečo parcelo. Opozorila z moje
strani investitorju in Občini niso
zalegla. Zdaj ob vsakem malo
večjem nalivu potok poplavi mojo
parcelo do 1/3 površine tudi do
globine 50 cm, zato mi odmira
sadno drevje. Na zgornjem delu
parcele, kjer imam uvoz in podporni
zid proti potoku v višini 2.5 m, mi je
potok že izpodjedel temelje, tako da
podporni zid stoji v zraku v dolžini
10 m, in Hidrotehnik nič, ker mora
menda dobiti dopis iz Občine, tako
pravijo na ministrstvu za promet.
O: Občina je v avgustu v dogovoru s
koncesionarjem za urejanje vodotokov
že izvedla mulčenje potoka. Še v tem
mesecu bo z deli nadaljevala tako, da
bo izvajalcu naročila odstranitev
nanošenega materiala. Strinjamo se, da
je ta ukrep nujen za zagotovitev
varnosti ljudi, ki živijo v neposredni
bližini vodotoka.
•Občinska uprava
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3. VPRAŠANJE
Zaradi težkega prometa in
neutrjenosti je cesta proti Korantu v
poraznem stanju. Kdor ne pozna
problema, ponoči zlahka zapelje s
kolesom v luknjo in posledica je hud
padec. Sploh v poletnem času je
ogromno prometa na Korant, cesta je
ozka in zato se avtomobili izogibajo
na naše dvorišče, kar ni nič narobe,
če ne bi bila cesta tako slabo utrjena,
da se poseda in zato poka zgornji rob
asfaltiranega dvorišča. Upam, da bo
Občina po vseh teh letih začela
reševati tudi te osnovne probleme.
O: Občina je že v letošnjem
proračunu namenila sredstva za
preplastitev (zamenjava asfalta) javne
poti od »Pump tracka« do odcepa za
Korant, torej v dolžini 350 m. Tekom
priprave dokumentacije se je izkazalo,
da bi bilo potrebno zaradi pogostega
prometa in povečanja prometne
varnosti občinsko cesto razširiti in
zgraditi enostranski pločnik z javno
razsvetljavo. Takšen poseg zahteva več
časa, saj je potrebno najprej odkupiti
zemljišče in za celotno rekonstrukcijo
ceste zagotoviti dodatna finančna
sredstva. Investicija se bo tako
načrtovala v proračunu za leti
2021/2022. 
•Občinska uprava
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Edinstvena dobrodošlica
prvošolčkom

Sprejem na košarkarskem igrišču za šolo na Vidmu

Letos je bil prav poseben
sprejem prvošolčkov v
šolo. Zaradi pandemije
so namreč sprejemi v
Senožetih, Dolskem in na
Vidmu potekali na prostem,
pred šolo ali za njo.

Foto: Nina Keder

V

Vdružbi svojih staršev je 1.
septembra v šolo prvič
zakorakalo 92 letošnjih
prvošolcev. Zaradi posebnih
okoliščin, povezanih z virusom
Covid-19, so sprejemi potekali na
odprtem, letos tudi brez prisotnosti
prostovoljcev in upokojencev, ki so
pretekla leta pred šolami skrbeli za
varnost (ni jih bilo zaradi negativnega
mnenja Nacionalnega inštituta za
javno zdravje), v šolske učilnice pa so
otroci potem odšli že v spremstvu
svojih učiteljic in vzgojiteljic. Prvi so v
šolo vstopili prvošolci v podružnični
šoli Senožeti, kjer sta jih sprejela
ravnatelj Osnovne šole Janka Modra
Gregor Pečan in župan Željko Savič.
Ravnatelj je poudaril, da se bodo
potrudili, da se bo šolsko leto začelo
čim bolj normalno, s higienskimi

Sprejem pred šolo v Senožetih

Prvošolčki na Vidmu: 1. a

8

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Učiteljice in ravnatelj med
sprejemom na Vidmu
Prvošolčki na Vidmu: 1. b

ukrepi pa so na šolah začeli že
januarja, ko je bila na pohodu gripa.
Čeprav vseh priporočil NIJZ ne
morejo v celoti upoštevati, jih pa
bodo v največji možni meri in pri tem
obdržali človečnost. Ob sprejemu je
ravnatelj citiral še poučno misel
Viljema Ščuke o problematiki vzgoje:
»Ko vidite metulja, ki si prizadeva, da
bi se prebil iz bube, in se vam smili in
Prvošolčki v Dolskem

Prvošolčki v
Senožetih

mu raztrgate tisto okno in mu
omogočite, da laže pride ven, ga s tem
pohabite in krila se mu ne razvijajo
prav. Metulj si mora sam priboriti pot
iz bube in potem se razvije prav. In
zelo podobno je z vašimi otroki.
Morajo doživeti krivico, moraj kdaj
prinesti domov prasko, ne zavijajte
otrok v vato.« Tudi župan je otrokom

zaželel vesel vstop v šolo, pri tem pa
pohvalil skrb za zdravje vseh občanov,
saj so bili do tedaj zabeleženi le trije
primeri okužb v naši občini, kar da je
odraz naše skrbnosti. Prvošolčki so
prejeli še rumene rutke in majhno
darilce, se odpravili v svoje učilnice in
že po dobri uri zaključili prvi šolski
dan.
•Nina Keder
Prvošolčki na Vidmu: 1. c

Župan je nagovoril otroke in starše
pred podružnično šolo Senožeti
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Ambient Rajhove
domačije se je izkazal za
zelo prijetnega

Koncert Vlada
Kreslina je bilo lepo
presenečenje za vse.

Foto: Nina Keder

Letos se na
Slovenskem
praznuje že
110-letnica
prve uprizoritve
operete Kovačev
študent.

Prireditev v zahvalo

vsem prostovoljcem

Za nami so naporni meseci, ko smo se morali vsi prilagoditi
novim razmeram. V najhujših tednih, ko je v Sloveniji
primanjkovalo zaščitnih mask, je bilo med našimi krajani veliko
takih, ki so nesebično priskočili na pomoč. Vsem tem dobrim
ljudem se je zdaj župan zahvalil s povabilom na slavnostni
dogodek, kjer je bil kot gost presenečenja Vlado Kreslin.
10

Posebne zahvale je bila deležna tudi
najstarejša prostovoljka Hilda Maver iz
Podgore, ki je šivala maske.

DOGAJANJE V NAŠI OBČIN

K

ar sedeminštirideset
prostovoljcev in prostovoljk
se je v najbolj kritičnih
trenutkih letošnje pomladi
odzvalo in pomagalo šivati zaščitne
maske, ki so jih nato razdelili med
občane Dola pri Ljubljani, nekaj pa jih
je še ostalo v skladišču, za vsak slučaj,
če bodo še kdaj tako nujno potrebne.
Izdelali so kar dvanajst tisoč mask in
nedvomno je tudi skrbno nošenje
mask pripomoglo k temu, da je bilo
do zdaj v naši občini razmeroma malo
okužb z virusom Covid-19. Župan
Željko Savič se je vsakemu posebej
zahvalil s posebno zahvalo in vrtnico,
prav tako pa tudi vsem ostalim, ki so
nesebično nudili pomoč v ključnih in
najtežjih trenutkih. Med temi so bili
člani civilne zaščite, prostovoljni

gasilci, zdravniki, oba župnika in še
mnogi drugi. Vsi omenjeni so dobili
tudi županovo povabilo na dogodek,
ki bo še dolgo zapisan v njihovih srcih.
Na Rajhovi domačiji so uživali v
spevoigri Kovačev študent, ki jo je
odigralo Kulturno društvo Pavle Voje
Polšnik, in nastopu Folklorne skupine
Dolsko. Ko se je dan že prevesil v noč,
pa je nastopil še gost presenečenja,
Vlado Kreslin. Povedal je, da se je tudi
njemu zdela ideja o organizaciji
tovrstnega dogodka v čast vsem
prostovoljcem odlična gesta in je z
veseljem prišel v Dol. Odpel je večino
svojih uspešnic, ob koncu pa pohvalil
tudi na novo pridobljeni občinski
ambient Rajhove domačije, ki se je
nedvomno izkazal kot ustvarjen za
tovrstne dogodke.
•Nina Keder

Povezovalka
programa Nataša Klemenčič

Folklorna skupina Dolsko

Župan Željko Savič je v družbi podžupanje
Nike Rovšek vsem 47 prostovoljcem izrekel
zahvalo, zahvalo za pomoč pa je prejel tudi
predsednik uprave podjetja Jub Sašo Kokalj.

Župan se je še posebej zahvalil glavnima
organizatorkama prostovoljnega dela Sonji
Mlakar in Mojci Repanšek.

Predstava je imela tudi
klavirsko spremljavo.
Ob koncu je Vlado Kreslin
zapel še pesem Poj mi pesem
v duetu z našim županom.

Predstava Kovačev študent je z uprizoritvijo
na prostem navdušila povabljene.
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EVROPSKA SREDSTVA ZA
UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA
V četrtek, 10. septembra, smo na
Občino končno prejeli odločbo
Agencije RS za kmetijske trge, v kateri
so odobrena vsa zaprošena sredstva
iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) za operacijo »Gibanje za zdrave možgane«,
ki predvideva obnovo otroškega
igrišča pri enoti vrtca na Vidmu.
Občina Dol pri Ljubljani ima kot
investitor v obnovo igrišča na Vidmu
odobrenih 33.429,24 EUR sofinanciranja, Občini Kamnik kot investitorju
v obnovo igrišča v Stranjah pripada
33.638,15 EUR, za sofinanciranje
programskih vsebin na projektu pa

KOMASACIJA

imajo odobrenih OŠ Janka Modra
6.281,10 EUR, Vrtec Antona
Medveda Kamnik 5.971,15 EUR in
OŠ Stranje 32,50 EUR. Sofinanciran del predstavlja 65 % vrednosti
prijavljenega projekta, razliko krijejo
partnerji iz lastnih sredstev. Natančnejšo predstavitev projekta in potek
aktivnosti pripravimo za naslednjo
številko Pletenic, o napredku pa vas
bomo obveščali tudi preko občinskih
spletnih kanalov.

• Občinska uprava

Občina Dol pri Ljubljani
nadaljuje s projektom
urejanja kmetijskih zemljišč
s postopkom komasacije
in agromelioracije na
območju k. o. Dol
pri Ljubljani in Kleče.
Lastnike kmetijskih
zemljišč, ki so v podpis
prejeli izjavo za podajo
soglasja, obveščamo, da
lahko soglasje overijo na
krajevnem uradu Dol pri
Ljubljani vsak četrtek med
8. in 12. uro ter med 13.
in 15. uro. Z morebitnimi
vprašanji se lahko obrnejo
na telefonsko številko 01
530 32 40 (Ana).

• Občinska uprava

Po dogodku
se je k njima
stisnila hči
Uma, mlajša
hčerka pa je
medtem doma
že spala.

Pela in igrala sta na klaviature tako Ana kot Enos, slednji pa
je med nastopom v roke prijel tudi kitaro.

Čarobno vzdušje pred paviljoni

Sare namreč že načrtujeta izdajo novega singla pesmi
Obrazi, ki so ga obiskovalci nagradili z glasnim aplavzom.
Še enkrat več smo tako lahko doživeli čudovit večer v obje
mu paviljonov.
•Nina Keder

Foto: Nina Keder

V sklopu dogodkov Poletni glasbeni
paviljoni 2020 se je odvil koncert zasedbe
Sara, ki ga sestavljata domačina Ana
Šimenc in Enos Kugler.

Čarobno večerno vzdušje na dvorišču med paviljonoma

V

Erbergovih paviljonih graščine Dol se je odvil prav
poseben dogodek, saj sta nastopila glasbenika, ki
ju domačini že dobro poznajo. Partnerja zasebno
in v glasbenem ustvarjanju sta z večernim koncer
tom poskrbela za čarobno vzdušje v objemu paviljonov.
Avtorsko glasbo ustvarjata z Nietzchejevo mislijo: »Brez
glasbe bi bilo življenje napaka,« in v tem duhu bosta ustvar
jala še naprej. Ana kot prvi glas Sare in Enos kot prvo pero
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Po stopinjah Miška Kranjca

V

Dogodek je odprl trobilni kvintet Schaka.

Erbergovih paviljonih grašči
ne Dol je potekalo odprtje fo
tografske razstave Mankice
Kranjec z naslovom Po stopi
njah mojega deda. Njen ded, pisatelj
Miško Kranjec, je zadnjih deset let svo
jega življenja preživel v naših krajih, v
Senožetih, svojo mladost pa v
Prekmurju, kjer je Mankica tudi našla
motive za fotografiranje: »To je moja
povest o dobrih ljudeh, prijaznih va

seh, osamljenih razpotjih, prostranih
njivah, skritih močvirjih in tistih poteh,
po katerih je nekoč hodil moj ded.«
Mankica dedka sicer ni poznala, mine
va namreč že 38 let od njegove smrti,
ji je pa njen oče Matjaž slikovito pripo
vedoval o njegovem zanimivem življe
nju. Razstava bo v paviljonih na ogled
do 27. 9. 2020, in sicer vsako soboto in
nedeljo med 16. in 18. uro.

•Nina Keder

Župan Željko Savič je poklepetal z maratonskim plavalcem Martinom Strelom,
družinskim prijateljem Kranjčevih.

Domačini, ki jih zanima umetnost:
Jože Klemenčič v družbi občinskih
svetnic Slađane Brodnik,
Nike Rovšek in Mojce Repanšek.
Dogodek je vodila
Nataša Klemenčič.

Mankičina družina: oče Matjaž,
mama Viktorija in partner Kevin.

Mankica je
pripravila edinstveno razstavo,
dopolnjeno s
citati iz Miškovih
knjig in spominskih zapisov
Miškovega sina
in Mankičinega
očeta Matjaža.

Razstavo si je z zanimanjem
ogledal tudi župnik Alojzij
Grebenc, ki je Miška Kranjca
osebno poznal.

Za pogostitev s prekmursko
gibanico je poskrbela Majda
Peterka iz aktiva žena Plamen iz
Dolskega.

Poziv k pravilnemu parkiranju
V zadnjih mesecih je tudi v naši občini opaziti povečano
število nepravilnega parkiranja – tako na mestih, kjer je
namenjeno le kratkotrajnemu parkiranju kot na invalidskih
mestih in na pločnikih. Pri kršiteljih je prišlo potem, ko so
prejeli plačilne naloge medobčinskega inšpektorata, do
slabe volje in negodovanja, zato vse občane pozivamo, naj
se držijo označenih parkirnih mest in upoštevajo predpise,
saj se bo tovrstni nadzor nadaljeval tudi v prihodnje. S
strani medobčinskega inšpektorata pa navajamo še uradni
poduk: »Na pločniku je ustavitev in parkiranje prepovedano.
65. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 82/13, 69/17-popr., 68/16, 54/17 in 92/20;

ZPrCP) v 1. točki 4. odstavka določa: Ustavitev in parkiranje
je prepovedano na prehodu za pešce, stezi za pešce,
pločniku ali v območju za pešce. Če je s predpisano
prometno signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku,
mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del
pločnika, ki ne sme mejiti na vozišče.« Po 6. odstavku
istega člena tega določila se z globo 80 evrov kaznuje
za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tem določilom.
Medobčinski inšpektorat sicer deluje tudi vsako prvo sredo
v mesecu v prostorih Občine Dol pri Ljubljani od 15.00 do
16.30, dosegljivi so na telefonski številki 051 443 415 in po
elektronski pošti inspektorat.litija@litija.si.
• Nina Keder
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249 tekmovalcev na tekmovanju z rolkami in rolerji
Trasa proge
od Dola do
Zagorice

Rezultati:
Skupinski start pred gasilskim domom v Dolu

Najboljši slovenski smučarji tekači v Zagorici

lutnih konkurencah sta zmagala Hana
Mazi Jamnik (Anamarija Lampič je bila
četrta) in biatlonec Jakov Fak, med 34
tekmovalci domačega kluba TSK JUB Dol
pa je bila najboljša Ula Kuhar, ki je zma
gala v kategoriji mlajših deklic. Ostali so
se uvrstili na naslednja mesta: 

- Patrik Malovrh
- Katja Marolt
- Mark Gavrič
- Miha Šporn
- Nika Ljubič
- Tia Janežič
- Manca Benčina
- Inja Sešek
- Andraž Hojnik
- Jaka Gostinčar Petre
- Tine Šporn
- Blaž Novak
- Nejc Žnidarič
- Mark Constantini
- Kaja Bingo Štefančič
- Krištof Jerman
- Gal Novak
- Ažbe Tičar
- Izak Ojstršek
- Maks Jerman
- Urban Knez
- Ula Kuhar
- Kiara Rešek
- Ida Tičar

OBISK SLOVENSKE A-REPREZENTANCE V ZAGORICI
Le nekaj dni pred tekmo je slovenska A-reprezentanca smučarjev tekačev
preizkusila progo s ciljem v Zagorici, kjer je nato potekalo srečanje z novinarji
vseh slovenskih medijev. Med najbolj obleganimi je bila odlična sprinterka
Anamarija Lampič. Ob tej priložnosti je tudi prejela zasluženo medaljo za tretje
mesto v skupni razvrstitvi sprinta v pretekli sezoni. Zaradi novega koronavirusa
je bila namreč tudi za tekače pretekla sezona precej neobičajna in Anamarijina medalja je prišla iz ZDA šele po pol leta: »Mislila sem že, da je sploh ne
bom dobila, saj so že čisto vsi dobili globuse in medalje. Rekla sem si že: “Pa
kje je moja medalja, prepotovala je že cel svet, a še ni prišla v Slovenijo?”
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Anamarija Lampič
je bila vesela
medalje, ki je zaradi
pandemije do nje
potovala kar pol leta.

ČLANI:
9. mesto
ČLANICE:
7. mesto
ST. MLADINCI:
8. mesto
11. mesto
ML. MLADINKE:
4. mesto
14. mesto
20. mesto
22. mesto
ML. MLADINCI:
18. mesto
ST. DEČKI:
3. mesto
10. mesto
16. mesto
24. mesto
28. mesto
ST. DEKLICE:
13. mesto
ML. DEČKI:
10. mesto
15. mesto
19. mesto
21. mesto
23. mesto
24. mesto
ML. DEKLICE:
1. mesto
9. mesto
11. mesto

• Jože Klemenčič, TSK Jub Dol; Nina Keder

T

SK JUB Dol pri Ljubljani je v ne
deljo, 6. septembra 2020, organizi
ral tradicionalno tekmovanje smu
čarjev tekačev na tekaških rolkah,
ki je štelo tudi za Poletni pokal Alpina in
Poletno državno prvenstvo 2020.
Tekmovanja se je udeležilo 249 tekmoval
cev iz 17 slovenskih klubov. Tekači in te
kačice vseh starostnih kategorij so se na
rolkah pomerili na progi od gasilskega
doma na Vidmu do Zagorice nad
Dolskim. Vsi najmlajši udeleženci, ki šele
začenjajo s športnim udejstvovanjem, pa
so za svoje znanje spretnostne vožnje z
rolerji na parkirišču pred tovarno JUB
prejeli medalje za udeležbo. Najboljši tek
movalci so na koncu tekmovanja iz rok
župana Željka Saviča in predsednika klu
ba Davida Pavliča prejeli zaslužene meda
lje, diplome in praktične nagrade. V abso

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Prireditve v knjižnici in izvajanje
varnostno higienskih ukrepov

V jeseni bo knjižnica Jurij Vega spet začela
organizirati prireditve za otroke in odrasle.

K

er želimo, da je obisk prireditev varna in prijetna
izkušnja tako za obiskovalce kot za zaposlene,
vas prosimo za upoštevanje ukrepov:
- v prireditveni prostor vstopate le, če ste zdravi,
- obvezno si nadenite zaščitno masko,
- razkužite si roke ob vstopu v prostor,
- upoštevajte predpisano medosebno varnostno razdaljo
1,5 m,
- vsi udeleženci prireditve morajo sedeti na vnaprej
pripravljenih stolih, stoječa publika v prireditvenem
prostoru ni dovoljena,
- če je na prireditvi od 11 do največ 50 oseb (štejejo
udeleženci, izvajalci in zaposleni), je obvezno vodenje
seznama vseh prisotnih.
Glede na prostorske zmogljivosti je v knjižnici na voljo 12
sedežev za obiskovalce (potopisno predavanje, strokovno
predavanje, srečanje s pisatelji), na urah pravljic in
igralnih uricah s knjigo je lahko prisotnih 6 udeležencev,
prav tako v bralnem klubu, na lutkovnih in igranih
predstavah v dvorani osnovne šole pa 45 obiskovalcev.

Predstava Čebelica
Maja in pajek

dovolj samostojni, da lahko sami ostanejo na pravljičnih
uricah, sicer moramo tudi vas prišteti med udeležence.
• V tednu otroka bo knjižnica organizirala igrano
predstavo
ČEBELICA MAJA IN PAJEK Družinskega gledališča
Kolenc, ki bo 7. 10. ob 17.30 v dvorani v OŠ Janka Modra
Dol pri Ljubljani. Predstava je primerna za otroke od 3.
leta dalje. Število obiskovalcev je omejeno na 45, zato
bomo v knjižnici teden dni prej delili brezplačne
vstopnice. V primeru, da se predstave ne boste mogli
udeležiti, nam to čim prej sporočite, da lahko vstopnico
podelimo komu drugemu. Vse obiskovalce naprošamo,
da se zberejo vsaj 15 minut prej, ker moramo voditi
seznam vseh prisotnih oz. zapisati vaše osnovne podatke.
Vstop v dvorano brez vstopnice ne bo mogoč.

• 29. 9. ob 18.30 v knjižnici začnemo s potopisnim
predavanjem Janeza Mihovca: AFRIKA. Število
obiskovalcev je omejeno na 12. Če bo število
udeležencev večje, jih bomo morali zavrniti na vratih, za
kar se že v naprej opravičujemo. V primeru, da bo
zanimanje za potopisna predavanja veliko, bomo
naslednjič pobirali predhodne prijave.
• V oktobru se začnejo ure pravljic, na katere
vabimo otroke vsak ponedeljek ob 17.30
(odpade 12. 10., ker bo takrat knjižni klub za
odrasle). Prva pravljična ura bo 5. 10. ob
17.30. Prisotnih je lahko 6 otrok, zato
prosimo starše, da pripeljete otroke, ki so

• Članice bralne skupine se bomo zbrale
na bralni čajanki, ki bo 12. 10. ob 18.00.
Pogovarjale se bomo o knjigi Kažipoti:
Sonatina o odnosih in kulturi srca Ksenije
Benedetti. V bralnem klubu se nas lahko
zbere 7 navdušenk branja in literature.

Knjiga Ksenije
Benedetti

• Otroke od 2. leta starosti, predvsem tiste,
ki ne obiskujete vrtca, in ostale, ki ste v
dopoldanskem času doma, vabimo, da se
nam skupaj s starši, babicami, dedki,
varuškami, pridružite na igralni urici s knjigo,
ki bo 28. 10. ob 9.30 v knjižnici. Prisotnih je
lahko 6 udeležencev.

Želimo si, da vas omejitve ne bodo odvrnile od udeležbe
na naših prireditvah, saj se bomo potrudili, da se boste
počutili prijetno in varno. Seveda bomo pri tem
potrebovali tudi vašo dobro voljo in pripravljenost za
razumevanje.
Lepo povabljeni na naše prireditve!
•Branka Vodenik
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Razvoj turizma v Dolu

Še lani je turizem v Sloveniji
cvetel, kot že dolgo ne, tuje
turiste smo srečevali tudi v
naši občini. Letos smo se
vsi bolj kot na daljne kraje
osredotočili na domače.
O turizmu v Dolu smo se
pogovarjali z dolgoletnim
predsednikom Turističnega
društva Dol, Jurijem
Kuharjem.

Turistično društvo
Dol letos obeležuje
štirideset let
delovanja.

»O

Foto: Nina Keder

b zapisu v Pletenicah,
da Turistično društvo
Dolsko praznuje pet
intrideset let, sem
ugotovil, da imamo okroglo obletnico
tudi mi, saj smo še pet let starejši.
Točnih zapisov žal ni, ker so pred mno
gimi leti zgoreli tedanjemu tajniku iz
Kleč. Evidenc tako nimamo, a obletni
co bomo praznovali,« je povedal Jurij
Kuhar, ki je predsednik Društva od leta
1996. »Pred tem so bili predsedniki
Gregor Musi, Tone Zupan, pokojni
Janez Špenko, ustanovni pa je bil prav
tako že pokojni Franc Česen iz Dola.
Služboval je v Vodni skupnosti v
Beričevem, kjer so med drugim izdelo
vali tovorne čolne za dovažanje materi
ala in skal na brežine savske struge. To
je bilo še pred šestdesetim letom.«
Društvo se danes prvenstveno ukvarja
s turistično rekreativnim centrom
Korant, kjer imajo tudi sedež in svoje
prostore. »Od nekdaj imam vizijo, da bi
glede na pomanjkanje prostorov za re
kreacijo in šport prostor na Korantu
čim bolj služil lokalnemu prebivalstvu.

V zemljiški knjigi je
vpisano še prvotno
ime Kurent. Sčasoma
so ga domačini
preimenovali v Korant.

Domačini se še dobro spomnijo, da je
na Korantu nekoč stala skakalnica s
plastično prevleko; postavljena je bila v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Zgrajena je bila zaradi šibkih snežnih
padavin in da bi ohranili športno de
javnost lokalnih zagnancev. Naredili so
globok izkop za iztek, skakalnica pa je
stala točno tam, kjer je danes vodnjak.
Glavni entuziasti so začeli umirati in
skakalnica je začela samevati, perspek
tive z njo pa ni bilo.« Kljub temu so se
ljudje radi zadrževali na Korantu, tam
začeli organizirati dogodke in novica o
prijetnem piknik prostoru, ki se odda
ja, se je hitro začela širiti od ust do ust.
A ker je bila v bližini propadajoča ska
kalnica, se je pojavila tudi vse večja bo
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jazen, da bi se utegnil kdo poškodova
ti.« Zaradi varnosti so skakalnico poru
šili, nadaljevali pa z razvojem piknik
prostora.
ZGODOVINA KORANTA
»Pred drugo svetovno vojno je bila tu
kmetija, Korantova kmetija. V tridesetih
letih so kmetijo na Korantu kupili
Levinovi. Po požigu med vojno in smrti
gospodarja so dediči del zemljišča za
menjali za pol manjšo površino v Dolu,
kjer so sezidali hišo.
To površino, kjer stojijo danes objekti
Turističnega društva Dol, je takratna
oblast predala Agrokombinatu
Domžale, pod okriljem Občine
Bežigrad pa se je vse prepisalo na

PRI SOSEDU NA OBISKU

Bomo imeli plažo?
»Kar se tiče turizma, bi bilo
možno uporabljati tudi savsko
sipino v Dolu pod žago, do
katere vodi redno vzdrževana
poljska pot. Da novodobni
uporabniki ne bi do te sipine
dostopali le peš ali s kolesi kot
pred štiridesetimi leti, ampak z
avtomobili in avtodomi. A to se
ne more zgoditi brez rednega
oskrbnika in vzdrževanja. Potem
nastopijo pa še okoljevarstvena
vprašanja, problemi s smetmi in
onesnaževanjem. Idej je veliko,
le izvedba je dolgotrajna.«
Turistično društvo Dol. Ceste, ki je da
nes asfaltirana, pred vojno ni bilo, ob
stajal je le kolovoz za odvoz hlodovi
ne. Nova trasa je nastala v šestdesetih
letih, ko so za takratni športni klub
Partizan tu gori postavili leseno kočo
za športno dejavnost. Na jasi je bilo
nogometno igrišče z dvema goloma,
ampak zaradi hribovitega pobočja z
dvometrsko višinsko razliko. Domačini
so bili tu redni gostje in to je bila pod
laga za ustanovitev Nogometnega klu
ba Dol, med glavnimi pobudniki sta
bila Bojan Bokalič in današnji župan
Željo Savič. Formiral se je Nogometni
klub in pobuda, da se na tem mestu
nekaj postavi za to dejavnost. Leta
1999 se je pridobilo gradbeno dovolje
nje za objekt Turističnega društva, v
kletni etaži gostuje Nogometni klub,

zgoraj pa Turistično društvo. Pred tre
mi leti smo na prošnjo smučarskega
društva dali še stavbno pravico za iz
gradnjo prizidka v izmeri 11x11 me
trov za potrebe smučarskega kluba
Jub Dol, da bi tu imeli fitnes, opremo
in sanitarije. Kdaj se bodo lotili gra
dnje, ne vem,« tako na hitro strne zgo
dovino Jurij, ki je prava zakladnica
spominov. Ne pozabi povedati tudi,
od kje izvira lesena koča na Korantu.
»Leta 1982 so se v Jubu odrekli tej lese
ni stavbi, ki jim je do tedaj služila za
maloprodajo. Stavba še danes služi na
menu, le da zdaj turističnemu. Vsako
leto tu organiziramo tudi prvomajsko
kresovanje, le letos ga ni bilo zaradi
znanih razlogov. Poleg stavbe smo se
lotili še športnih igrišč in tako smo
zgradili še tri igrišča, košarkarsko, od
bojkarsko na mivki in za badminton,
tudi s pomočjo občinskih subvencij. V
načrtu imamo še zunanjo namiznote
niško mizo.« Pri naštevanju, s čim vse
se ukvarja Društvo, doda, da so skozi
leta ustanovili tudi šahovsko sekcijo, ki
je zelo aktivna še danes in prireja tudi
šahovska tekmovanja. Idej za delova
nje Društva je še veliko. V zadnjih letih
se je povečalo zanimanje za gorsko
kolesarstvo. »Okrog Ajdovščine poteka
smučarska proga, ki se jo je lotil takra
tni entuziast Jože Jerman, tam pa je
zdaj kolesarska gozdna pot. Na južni
strani Ajdovščine pod kapelo na
Krevljici je tudi kolesarska proga za
skoke s kolesi. Ajdovščina je s 495 me
tri nadmorske višine kar precej obi

Kočo na Korantu radi obiskujejo tako domačini kot tudi
gostje od drugod, a na žalost mnogih, ki bi se radi ob
vzponu tudi okrepčali, gostinskega lokala tu v bližnji
prihodnosti še ne bo.
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skana, o čemer priča tudi aplikacija
Planinc, kjer je mogoče zaslediti pogo
sto obiskovanje pohodnikov. Poleg te
ga so še ideje za ureditev pohodniških
poti, ki bi do nas potekale z ihanske
smeri, nadaljevale pa bi se lahko proti
Vinjam. Prav tako je še vedno živa ide
ja, stara dvajset let, da bi se pridružili
domžalski in kamniški občini in uredi
li pohodniško-kolesarsko pot ob
Kamniški Bistrici. Imam idejo, da bi
pot nadaljevali, lahko bi imeli pot od
izvira do izliva Kamniške Bistrice.«
Dotaknila pa sva se tudi najbolj peko
če rane naše občine – propadajoče
graščine Dol. »To je velika škoda, kaj
vse bi lahko imeli tam. Mislim, da je
zakon o varovanju kulturne dediščine
neprimeren, težava pa je tudi v tem,
da je vsako leto več dedičev, lastnina
pa pred našimi očmi propada.«
GOSTINSKA DEJAVNOST
Ker v naši občini obstajajo tri turistična
društva – Dol, Dolsko in Senožeti, me
je zanimalo, katera območja vse obse
ga Jurijevo Društvo. »Nimamo zarisanih
mej območij delovanja. Delovanje
Društev v občini se prepleta. Sicer ima
mo petinštirideset članov, Društvo se
preživlja z oddajanjem prostorov za pi
knike, prihodke pa vlagamo v novi
objekt in vzdrževanje.« Zanimalo me je,
ali razmišljajo tudi o širši turistični po
nudbi in izvem, da so ideje ves čas pri
sotne, težava je le v izvedbi. Tako bi lah
ko bil novo zgrajeni objekt namenjen
gostilniški dejavnosti, a niso izpolnjeni
vsi pogoji. Ko bodo, je tudi to v načrtu.
»Objekt je bil zasnovan, da bi zgornja
etaža služila za obiskovalce nogome
tnih in drugih tekem. Ker pa je potem
Nogometni klub prej dokončal spo
dnjo etažo, so se sami lotili te dejavno
sti. Kar se tiče odprtja, delamo na tem,
so pa najmanj trije pogoji, preden bi
prostor dali nekomu v najem za gostin
sko turistične namene. Prvič – glede na
stavbno pravico, dano TSK Jub Dol, je
potrebno tu prej izvesti ta dela. Ne mo
rejo potekati gradbena dela in hkrati
funkcionirati gostinski lokal. Drugič –
imamo čistilne naprave za odpadne vo
de na Korantu. Če bo tu še tretji upo
rabnik, bo treba dograditi čistilno na
pravo. Tretji – potrebno bo urediti tudi
ustrezen dovod električne energije, kar
se bo najverjetneje lahko uredilo, ko se
nam bo pridružil še TSK Jub Dol.«

•Nina Keder

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

17. kolesarski
vzpon k baronu
Juriju Vegi

Zmagovalec
Luka Dragar

ŠD Zagorica pri Dolskem že nekaj let pripra
vlja kolesarski vzpon. Naloge članov so
vnaprej določene, vendar je bila letošnja
dirka nekaj posebnega za vse nas. Še v
petek nismo vedeli, če bomo dirko
smeli izpeljati. Ko smo končno dobi
li zeleno luč za izvedbo, smo zaskr
bljeno začeli spremljati vremensko
napoved. Držali smo pesti, da bi vre
me vzdržalo, vmes pa odgovarjali na
klice kolesarjev z vseh koncev
Slovenije. Zanimanje za letošnjo dirko
je bilo neverjetno, na trenutke smo se že
vprašali, če bomo zmogli. Na koncu se je na
štartu zbralo 50 tekmovalcev, ki se niso ustrašili
ne dežja ne vzpona. Med njimi je bilo več otrok
kot običajno, prav vsi pa so se pogumno spopa
dli s progo in dosegli lepe rezultate. Razglasili
smo jih na Vegovi domačiji v Zagorici. Med čaka
njem nanje so se kolesarji lahko okrepčali z mali
co, mednje pa smo izžrebali tudi nekaj praktičnih
nagrad. Z obiskom nas je počastil župan Željo
Savič, ki je povedal nekaj besed in podelil nagra
de najboljšim. Veseli nas, da tekmovalci prihajajo
z družinami. Lepo je videti, ko npr. kolesarita oče
in sin, ob progi pa ju glasno spodbujajo ostali
člani družine. Ko opazujemo to dogajanje, si upa
mo trditi, da je naša mala kolesarska dirka posta
la prijetno nedeljsko druženje za vse udeležence.
V imenu Društva se zahvaljujem vsem, ki ste ka
kor koli pomagali pri izvedbi dogodka.

•Sonja Povirk, ŠD Zagorica pri Dolskem

Najmlajši
Drejc Šporn
in najstarejša
Zlatka Tičar

Vegova domačija

Prijavno mesto

Poletni vzponi na Sv. Miklavža
V Športnem društvu Partizan Dolsko spodbujamo občane k redni
rekreativni športni aktivnosti. V ta namen smo za letošnje poletje
pripravili izziv čim več vzponov na vrh Sv. Miklavža. Pogoji akcije
so od udeležencev zahtevali, da med 15. majem in 29. avgustom
2020 zberejo čim več obiskov Sv. Miklavža (peš, gorsko-tekaško ali
s kolesom). Najbolj vztrajnim smo nagrade podelili na kolesarskem
vzponu v Zagorico. Prispevala sta jih gostišče pod vrhom Miklavža
in Občina Dol pri Ljubljani. Skupaj je bilo opravljenih 313 vzponov,
več kot polovico izmed njih pa sta izvedla najvztrajnejša Stane
Rovšek in Nataša Jerina. Za vse, ki ste tokratne izzive zamudili,
povejmo, da je Sv. Miklavž tradicionalna izletniška točka tukajšnjih
prebivalcev. Cerkev sv. Miklavža se nahaja na razglednem pomolu
nad reko Savo na višini 742 m. Nanj se lahko podate iz Dolskega
ali iz Senožeti skozi Veliko vas, iz Ribč čez Grmače in Katarijo, lepa
tura gre čez Murovico in Cicelj. Dostopne poti pa vodijo tudi čez
Javorščico in iz Moravč.
•Nika Rovšek, ŠD Dolsko
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Društvo Lipa Domžale vabi na
dneve odprtih vrat
tessero, ustvarili sami svoj mozaik, da
bo postal lep stenski okras.
Zagotovljena bodo vsa potrebna orodja
in materiali za izdelavo mozaikov. Za
vašo lažjo odločitev za vpis v to delav
nico si lahko v okviru DNEVOV
ODPRTIH VRAT ogledate mozaike, ki
so nastajali v delavnicah mentorja tega
študijskega programa, ustvarjalca Aljaža
Vidrajza.

»Razpetost med službo in
domom ter mnogo skrbi je za
nami. Končno lahko počnemo
tisto, za kar nismo imeli časa
35, 40 ali še več let.«

T

o lahko preberete na spletni
strani Univerze za tretje življenj
sko obdobje Domžale – krajše
in bolj poznano kot Društvo
Lipa, kjer vas že od ustanovitve v letu
1997 vabijo, tudi občane Dola pri
Ljubljani, da z njimi pridobivate ali ob
navljate različna znanja, se udeležujete
kulturnih dogajanj in delavnic, v špor
tno rekreativnih skupinah poskrbite za
svoje fizične sposobnosti, v zanimivih
strokovno vodenih izletih pa si ogleda
te domače in tuje zanimivosti in zna
menitosti. Epidemija je letos sicer mal
ce spremenila življenje in delo Društva,
ni pa spremenila študentov in študentk
Univerze, ki so jo pridno, tudi na dalja
vo, obiskovali do konca preteklega šol
skega leta. Nekaj študijskih programov,
posebej s področja kulture, pa ste lah
ko spremljali tudi med počitnicami.
Vodstvo Univerze za tretje življenjsko

Pogovarjali se boste, kako pripraviti
gredice brez prekopavanja, kdaj in s
čim gnojiti, zakaj je potrebno kolobari
ti, kdaj zalivati in kako pravilno upora
biti zastirko. Govorili boste tudi o se
menu in kako ga lahko sami pridelate,
naučili pa se boste tudi pridelati svoje
zelenjavne sadike. Seveda boste delo
na vrtu spremljali po mesecih, dovolj
časa in priložnosti pa bo tudi za poteši
tev vaše radovednosti in konkretna
vprašanja.
Novost je tudi delavnica MOZAIKA, ne
ke vrste meditacija, ki navdaja z željo
po stalnem ustvarjanju. Spoznavali bo
ste zgodovino in zakonitosti mozaika,
različne tehnike in materiale, iz katerih
je mogoče ustvariti mozaik, zanesljivo
pa vas bo najbolj navdušila vaša lastna
ustvarjalnost pri izdelavi mozaika, ko
boste košček za koščkom, tessero za

obdobje si je med počitnicami prizade
valo, da bi oblike študija še obogatilo
in pri tem upoštevalo interese slušate
ljev. Tako so prisluhnili številnim pobu
dam, povezanim s konkretnimi aktiv
nostmi. Vsi, ki imate svoj vrtiček in bi
radi pridelali še več zelenjave, se boste
lahko vpisali v razred NA
ZELENJAVNEM VRTU, ki ga bo izvajala
Barbara Podlogar, dipl. ing. agronomi
je, in vas bo na predavanjih seznanjala
z značilnostmi naravnega vrtnarjenja.
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Naslednji nov študijski program je
RESTAVRATORSTVO, za katerega naj
brž že veste, da je postopek, s katerim
se nekaj prenovi ali preuredi, navadno
so to stare ali poškodovane umetnine.
Namen novega študijskega programa
je, da ob novih strokovnih znanjih s te
ga področja usvojite predvsem konkre
tne postopke za obnovo in ohranjanje
umetnin, hkrati pa se boste naučili tudi
preventivno zaščititi umetnine, jih kon
zervirati in tako upočasniti ali ustaviti
njihovo propadanje.
Vse, kar še niste vedeli o dosedanjih
študijskih programih, novih urnikih in
vsem ostalem, kar vas bo zanimalo, bo
ste izvedeli na dnevih odprtih vrat, ki
bodo 21., 22. in 23. septembra 2020
med 9. in 12. uro v prostorih
Univerze za tretje življenjsko obdobje
Domžale – Društva Lipa Domžale,
Ljubljanska cesta 58, ko si boste lahko
ogledali tudi razstavo izdelkov posame
znih študijskih krožkov ter predstavitve
novih študijskih programov; sedanji in
bodoči študentje pa se boste lahko po
govorili s predavatelji o vsem, kar vas
bo zanimalo. Dobrodošli!
•Marjan Ravnikar, predsednik Društva Lipa

Tajda Gostinčar,
Društvo za
razvoj socialnega
kapitala, kulture
in turizma LazeOsoje.

Poziv k sodelovanju
– pisanju reportaž s
potovanj po Sloveniji
Letošnje leto imamo tudi na račun turističnih bonov
edinstveno priložnost za odkrivanje skritih kotičkov
Slovenije. Številni ste že dopustovali in odkrivali domače
lepote, zato vas sedaj pozivamo, da s svojimi reportažami,
ki jih bomo objavili v Pletenicah, morda komu približate
in odkrijete koščke Slovenije, ki jih je vredno obiskati.
Na naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali na
elektronski naslov pletenice@dol.si nam pošljite krajše
opise krajev, ki ste jih obiskali, kaj ste tam doživeli, kaj
lepega videli in zakaj se je vredno tja še vrniti, priložite pa še
kakšno fotografijo ali več njih.

CENIK KOMERCIALNEGA
OGLAŠEVANJA
Predstavitev in
delovanje Društva

Ž

elimo se zahvaliti županu Željku Saviču, ki je
ob ustanovitvi Društva za razvoj socialnega
kapitala, kulture in turizma Laze-Osoje lani z
naklonjenostjo in spodbudnimi besedami
okrepil zavest o potrebi in legitimnosti naše odloči
tve, ki prispeva k pomembni skupni stvari.
Ker nismo želeli predstavitve brez konkretnih rezulta
tov, so naši člani na podlagi raziskave pripravili pre
davanje na temo stresa, ki je vseprisoten dejavnik v
družbi. Predavanje je potekalo 29. avgusta v gasil
skem domu Laze ob upoštevanju vseh priporočil.
Kljub skromni udeležbi smo se strinjali, da je to prava
stvar, in prisotni so predlagali, da bi se dejavnost
Društva razširila in postala stalnica. Kot je stalnica
praznovanje »žegnanja« ob kapelici Svete Modrosti na
Osojah, ki so del vasi Laze. V Društvu si bomo priza
devali, da nas pojav virusa ne bo še bolj prestrašil,
osamil ali nam vzel voljo, temveč da to dejstvo sprej
memo, ustrezno prilagodimo ravnanje, sicer bomo
sebe obsodili na pot poražencev. Sedaj med priporo
čeno medosebno oddaljenostjo namreč več kot od
tehtata ljubezniva beseda in prijazen nasmeh.

•Tajda Gostinčar, Društvo za razvoj socialnega kapitala,

kulture in turizma Laze-Osoje

VELIKOST
MERE
		
1/1
263 X 186 mm
1/2
129,5 X 186 mm ali
263 X 90,5 mm
1/4
128,5 X 90,5 mm ali
61,75 X 186 mm
1/8
61,75 X 90,5 mm
1/10
48,6 X 90,5 mm
1/30 (mali oglas)
23 X 90,5 mm

CENA V EVRIH, 		
BREZ DDV
300,00
160,00			
90,00
50,00
45,00
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 novoletnih voščil je za politične stranke in
nestrankarske liste, ki delujejo na območju Občine Dol
pri Ljubljani do velikosti oglasa 1/8 strani (64 x 91 mm),
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 %.
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Sodelovanje je prostovoljno in ni honorirano.

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

AKTUALNO

Ko poletje odhiti, jesen se prebudi ...

Zakorakali smo v september, ki nam bo
prinesel koledarsko jesen, v mesec, ki se vsako
leto začne na isti dan v tednu kot december.

pa nasadimo v kakšne viseče posode. Med mačehe, za
sajene v korita, se lepo kombinirajo trajne pisanolistne
heuchere oziroma ognjeni dež, okrasne trave, srebrnoli
stni calocephalus ali pa raznobarvne rese. Te večinoma
niso trajne, vendar vseeno lahko ostanejo lepe skozi ce
lo zimo. Med vrtnimi ali nagrobnimi zasaditvami se med
mačehe poleg naštetega lepo poda tudi kakšen netresk,
heba, sagina ali pa sedum. Jesenska cvetoča lepotica je
tudi ciklama, ki zdrži tudi kakšno stopinjo pod nič.
Jesen je tudi pravi čas za setev trave, ki se bo do zime
dobro ukoreninila. Če pa je obstoječa trava slabega vide
za, jo pognojimo z zeleno galico.
Septembra imamo tudi še čas za vzgojo zelenjavnih pri
delkov, na vrt namreč še lahko posejemo motovilec, bli
tvo, špinačo, zimsko solato in črno redkev.
Polno zunanjih vrtnih opravil predno se začne zimski
čas. Izkoristimo tople jesenske dni – prijetno s kori
stnim.
•Urška Birk

D

nevi se krajšajo, v vrtu pa se začenja vse več de
la. Jesen je najprimernejši čas za sajenje trajnic,
dreves in potonik, saj je zemlja še topla in se za
to rastline še dobro ukoreninijo pred zimo.
Čeprav so balkonske rože v tem času ponovno v pol
nem cvetenju, bo počasi nastopil čas, da razmislimo, ka
kšne bodo naše jesenske zasaditve. Namreč prej, ko jih
zasadimo, bolje se bodo prekoreninile in prezimile.
Običajno so to mačehe, velikocvetne ali drobnocvetne,
lahko tudi viseče. Večinoma se za zasaditve korit upora
bljajo drobnocvetne mačehe, saj najbolje prezimijo in se
košato razrastejo tudi spomladi. Velikocvetne mačehe
najpogosteje krasijo nagrobne zasaditve, viseče mačehe



S TEM KUPONOM OB NAKUPU PREJMETE

10% POPUSTA.

VRTNARIJA KOCJANČIČ
SENOŽETI – Dol pri Ljubljani, ob glavni cesti
DOMAČA VZGOJA!
ODPRTO OD 5.10.2020 DO 31.10.2020:
Foto: Urška Birk

Od ponedeljka do petka: od 8:00 do 18:00 ure,
ob sobotah: od 8:00 do 13:00 ure.

Kontakt: 040 194 463 		

VABLJENI!

»Ko roža zasije, tudi vrt zasije.«
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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

Karitas
(01) 56 39 096

Pomoč na domu, Žarek upanja
Andreja Orel, 041 259 862

Rdeči križ
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
ponedeljek–petek: 7.30–19.30
sobota: 7.30–12.30

Krajevni urad Občine
Dol pri Ljubljani
(od 24.9.2020 dalje)
(01) 530 32 49
četrtek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00

Župnija sv. Marjete Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96

Medobčinski inšpektorat
na sedežu
Občine Dol pri Ljubljani
sejna soba, vsako 1. sredo v mesecu
15.00–16:30
Pošta Dol
030 718 542
ponedeljek–petek: 8.00–18.00
sobota: 8.00–12.00
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
Vrtec s koncesijo
VVD Ježek
Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962
Gregor Pirc, predsednik
Knjižnica Jurij Vega, Dol
www.mklj.si
(01) 308 53 50
ponedeljek: 12.30–19.00
torek: 8.00–15.00
sreda: 12.30–19.00
četrtek: 10.00–19.00
petek: 8.00–15.00
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.
Ordinacija splošne medicine,
Valerija Rus, dr. med.
(01) 56 47 156
Ponedeljek: 12.00–20.00
Torek: 13.00–15.00
Sreda: 7.30–15.00
Četrtek: 7.30–12.00
Petek: 10.30–12.30
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; 031 651 777
ponedeljek, torek: 13.00–19.00
sreda–petek: 7.00–13.00
Zobozdravstvena ambulanta Špela
Potočnik
(01) 56 38 023, 031 746 12
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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
Javna razsvetljava
KRIŽMAN, d. o. o.
Dežurna telefonska številka:
051 662 089
Občinski štab civilne zaščite
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih, ob večjih
nesrečah in aktivaciji štaba civilne
zaščite)
(01) 5303 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
041 779 884 in (07) 304 56 16

RAZNO

Zahvala ob zajezitvi požara
Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Klopce 40, Dol pri Ljubljani, se od srca zahvaljujem za hitro ukrepanje pri gašenju
požara. Vnel se je hladilnik 7. 8. 2020 ob 3.32 zjutraj in
zajel kuhinjo. Hvala za iznos ožganih predmetov iz prostora.

Za september lahko kupite vozovnice na vseh
prodajnih mestih, vendar po redni ceni. Razliko
vam bodo vrnili pri nakupu naslednje vozovnice
na sedežu Občine.

Enako se zahvaljujem policiji Ljubljana Bežigrad, ki so bili
prvi na kraju nesreče.
Zahvaljujem se prijateljema Ani Vrbič in Zdravku iz Novega
Polja, družini Marc z Vevč, Branku Novaku in Ljubi, kakor
vsem mojim najožjim družinskim članom: možu Matiju, sinovoma Juretu in Mateju, snahama, posebno Nadji, in vsem
6 vnukom, zlasti Benjaminu in njegovi Ani, ter ostalim za
požrtvovalno pomoč pri odpravljanju posledic.


V nesreči spoznaš prijatelje!
Martina Dežman

Prikazovalniki hitrosti na Vidmu in v Zaborštu
V prvem tednu v septembru sta nova prikazovalnika
hitrosti na Vidmu in v Zaborštu, kjer je omejitev hitrosti
40 km/h, pokazala zanimive izsledke, ki jih sicer lahko
ves čas spremljate na spletni strani www.dol v zavihku
Lokalno/Meritve hitrosti. 7. septembra je na Vidmu
peljalo mimo kar 1.343 voznikov in 15 % jih je bilo
prehitrih. Najvišjo doseženo hitrost je merilnik izmeril
okoli 6.30 zjutraj, in sicer 62 km/h. V Zaborštu pa je
mimo prikazovalnika peljalo 482 voznikov, prehitrih pa je
bilo kar 21 %, najvišjo hitrost je merilnik izmeril okoli 7.
ure zjutraj, in sicer 68 km/h. 
Nina Keder

Črna kronika

za obdobje med 1. in 31. avgustom 2020
Kriminaliteta
Prometne nesreče

Na območju Občine Dol pri Ljubljani:
• Štiri kršitve javnega reda in miru, zato je bil kršiteljem izdan plačil
nalog. V enem primeru pa so zoper kršitelja tudi odredili pridržanje
po 109/2 ZP-1
• Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so policisti
zasegli osebno vozilo in zoper kršitelja podali obdolžilni predlog na
Okrajno sodišče v Ljubljani.

• V prometni nesreči, v kateri ni bil nihče
poškodovan, je nastala le premoženjska škoda.
•Kaznivo dejanje tatvine registrskih tablic. Škoda
znaša približno 40 evrov.

Podgora

Ostalo

Dolsko

• V prometni nesreči, v kateri ni bil nihče poškodovan, je nastala le premoženjsvka
škoda. Pri tem je bil povzročitelj pod vplivom alkohola (rezultat je pokazal 0,61 mg/l).
Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog na
Okrajno sodišče v Ljubljani. (P)
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• V dveh prometnih nesrečah, v katerih
ni bil nihče poškodovan, je nastala le
premoženjska škoda. (P)
• Kaznivo dejanje tatvine v trgovini v
Dolskem, škoda znaša več 100 evrov. (K)
• Ugriz psa. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. (O)

Vir fotografije: www.piso.si

Videm

GLASBENA ŠOLA PUSTOTNIK

Vabimo vas k vpisu
v GŠ Pustotnik!
Vpisujemo v naslednje programe:
•diatonična harmonika
•klavir •orkester
•flavta (kljunasta in prečna)
•bariton •bas kitara
•kontrabas
•elektronske klaviature
•klasična kitara
•električna kitara
•pop petje
•violina •bobni

ZASEBNA GLASBENA ŠOLA PUSTOTNIK
KLUB GLASBENIKOV PUSTOTNIK
Spletno mesto: www.pustotnik.si
E-naslov: pustotnik.tomaz@gmail.com
Naslov: Vinje 37, 1262 Dol pri Ljubljani
Kontakt: 041 693 729

