
Str. 8
Občinska seja o rebalansu 
proračuna, športu, šoli in 
vrtcu ter investicijah 

Str. 14
Ob 70-letnici župnik 
Alojzij Grebenc o 
svojem življenju

Pletenice
 OKTOBER  Št. 10/2020

Občina 
Dol pri Ljubljani

www.dol.si

Občinsko glasilo 

Str. 7
Participativni proračun: 
predstavitev že izvedenih projektov 
in poziv k novim v letu 2021

Str. 11
Smučarske 
legende v 
Dolskem



2

NAPOVED DOGODKOV
Fo

to
 n

as
lo

vn
ic

a:
 N

in
a 

K
ed

er
P

ri 
na

po
ve

da
ni

h 
do

go
dk

ih
 la

hk
o 

pr
id

e 
do

 s
pr

em
em

b 
al

i o
dp

ov
ed

i z
ar

ad
i r

az
m

er
 s

 C
ov

id
-1

9
.

Fotografski natečaj
»Naša kulturna dediščina«

Koledar dogodkov
19. 10.

26. 10.

28. 10.

2. 11.

9. 11.

16. 11.

30. 11.

24. 11.

25. 11.

16. 11.

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6.

Knjižnica Jurij Vega

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6. 

Knjižnica Jurij Vega

Igralna urica s knjigo
Za otroke od 2. leta starosti. Prisotnih je lahko 6 

udeležencev.  Knjižnica Jurij Vega

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6  

Knjižnica Jurij Vega

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6  

Knjižnica Jurij Vega

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6  

Knjižnica Jurij Vega

Ura pravljic
Omejitev obiskovalcev: 6  

Knjižnica Jurij Vega

Antarktika (Barbara Popit), potopisno predavanje
Omejitev obiskovalcev: 10

Knjižnica Jurij Vega

Igralna urica s knjigo
Za otroke od 2. leta starosti.  

Omejitev obiskovalcev: 6
Knjižnica Jurij Vega

Smeh z gora: zabavne planinske zgodbe  
(Dušen Škodič), predstavitev knjige

Omejitev obiskovalcev: 10
Knjižnica Jurij Vega
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Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Oktober 2020
Številka 10/2020

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

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

Občina je lani kupila 200 let staro domačijo s posestvom v starem 
vaškem jedru Dola pri Ljubljani. Z nakupom Rajhove domačije 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. Žal je 
načrtovani dogodek z zasaditvijo dreves zaradi novega koronavirusa 
prestavljen na pomlad.  •Občinska uprava

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, umet
niški, znanstveni, družbeni ali tehniški pomen. Slike lahko prikazu
jejo tako snovno kot nesnovno kulturno dediščino. Fotografije so 
lahko detajli posameznih elementov kulturne dediščine. V ocen
jevanje 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 Ljub
ljani 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 enaslovu eva.vovk@dol.si ali v času uradnih ur občinskega 
urada na telefonski številki 01 53 03 251. •Občinska uprava

Obvestilo

Občina Dol pri Ljubljani objavlja
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IZ ŽUPANOVE PISARNE

sokrajanke in sokrajani!
Spoštovani 

Tudi na Rajhovi domačiji nam je 
v tem času s pomočjo folklori-
stov Turističnega društva 
Dolsko uspelo potrgati grozdje 

in ga spremeniti v sok. Trgatev je žal mi-
nila v ožjem krogu, ob upoštevanju vseh 
priporočil, vsi pa so v en glas pritrdili, 
da bo ta dogodek skupaj z martinova-
njem postal tradicionalen. Ob tem se 
moram posebej zahvaliti družini Čad in 
g. Janezu Uplju, ker so folkloristom pod 
vodstvom vinogradnika Gregorja 
Vidmarja omogočili uporabo vseh po-
trebnih rekvizitov za izvedbo trgatve in 
stiskanja grozdja.
V oktobru se začne tudi prehodno vre-
mensko obdobje med poletjem in zimo, 
kar se najbolj pozna pri nepredvidljivih 
vremenskih temperaturah – topli popol-
dnevi in zelo hladne noči. To obdobje 
je tudi krivo za številne prehlade in viro-
ze. Letos bo to obdobje še bolj nevarno 
in negotovo, ker smo praktično že vsto-
pili v drugi val pandemije Covid-19. Tudi 
v naši občini beležimo porast obolelih 
(do sedaj jih je 17 evidentiranih), glede 
na trend rasti v občinah v neposredni 
okolici pa pričakujemo še več obolelih. 

Za osnovne ukrepe smo poskrbeli sku-
paj s štabom Civilne zaščite, kakšen pa 
bo končni rezultat, pa je odvisno pred-
vsem od nas samih, zato vas še enkrat 
prosim, da se obnašate odgovorno in se 
držite navodil, da s čim manjšimi posle-
dicami prebrodimo krizo.
Na začetku meseca, natančneje 5. okto-
bra, smo praznovali svetovni dan učite-
ljev. Namenjen je poudarjanju vlog uči-
teljev v družbi in reševanju pomembnih 
vprašanj za prihodnost le-teh in prav je, 
da se jim ob prazniku zahvalimo za ne-
sebičen trud pri izvajanju šolskega pro-
grama ob upoštevanju vseh omejitev. 
Upajmo, da bo program izobraževanja v 
šoli in vrtcu potekal čim dlje. Zaradi ve-
čje avtonomnosti in varnosti v šolskih 
objektih so začasno odpovedane vse zu-
najšolske aktivnosti in rekreacije. 
Občinska uprava se v tem času trudi, da 
bi te programe preselila v KD Dolsko in 
druge ustrezne prostore. O možnostih 
najema drugih prostorov vas bomo ob-
vestili v naslednjem mesecu, če bodo 
razmere obvladljive in stabilne.
Stabilnost skušamo zagotoviti tudi skozi 
finančno poslovanje Občine. Potrjen je 

bil prvi rebalans proračuna, pripravlja-
mo se na končni epilog sage vrtca v 
Dolu, od katerega je odvisen bodoči 
raz voj občine v programskem obdobju 
2021–2027. Upamo, da se bomo z reši-
tvijo, ki bo za proračun Občine ugodna, 
rešili prelaganja zahtevkov za plačilo ne-
plačanih terjatev in nevarnosti izvršb. 
Če nam to uspe v decembru, do prvega 
branja proračuna za leto 2021, bomo ve-
liko bolj optimistično in smelo pristopili 
k načrtovanju programov za izvedbo 
nujno potrebnih investicij za zagotavlja-
nje stabilnosti na področju vzgojno-var-
stvene oskrbe, oskrbe starostnikov in 
drugih infrastrukturnih projektov. 
V septembru se je zvrstilo veliko razno-
likih dogodkov in prireditev. Po številu 
obiskovalcev so bile sicer skromne, ven-
dar vsebinsko zelo bogate, pestre in vr-
hunske. Kot da bi se bližal vrhunec leto-
šnjega leta, so vsi organizatorji hiteli z iz-
vedbami svojih programov, zavedajoč 
se, da prihaja čas, ko bomo morali bolj 
striktno upoštevati priporočila in omeji-
tve o druženju in gibanju.
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi..  
 •Vaš župan Željko Savič

Oktober ali s slovenskim imenom vinotok nam pove, da je 
to mesec soka, mošta in vina. Večina obiranj in trgatev je 
v tem času že zaključenih, zato se sadni in grozdni sok že 
počasi spreminjata v dober domači sok ali vino.

Spoštovani krajani naselij Dolsko, 
Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje
Člani Vaškega odbora Dolsko vas vabimo, da nam 
na elektronski naslov vaski.odbor.dolsko@gmail.
com  podate pobude, tudi pohvale ali pa nam pošljete 
vprašanja v zvezi z lokalno problematiko. Člani se bomo 
potrudili, da bomo predloge obravnavali in najbolj 
pereče posredovali naprej odgovornim. Pripravili bomo 
ustrezne odgovore in vam jih posredovali. Vabimo vas, 
da obiščete tudi naš FB profil www.facebook.com/
vaski.odbor.dolsko. •Nataša Rotar, VO Dolsko
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OMV – ZAJELŠE
Gradbena dela za ureditev lokalne 

ceste med OMV ob regionalni cesti in 
naseljem Zajelše so končana. Cestišče 

je razširjeno, dodan je pločnik, ob 
katerem je umeščena javna 

razsvetljava. Po celotni trasi sta urejena 
odvodnjavanje in prometna 

signalizacija.

UREDITEV ŠOLSKE POTI SKOZI 
PODVOZ V DOLU
V času močnega deževja in nekaj dni 
po njem naraste nivo podtalnice, 
zato je takrat podvoz v Dolu 
poplavljen in ni prevozen niti 
prehoden. V okviru participativnega 
proračuna je bil predlagan ukrep 
ureditve varne šolske poti, ki je bil v 
tem delu zaradi navedenega zelo 
problematičen, saj so bili 
osnovnošolci primorani prečkati 
glavno zasavsko cesto ravno v času, 
ko je zaradi deževja vidljivost slabša, 
zavorna pot pa daljša. Tako se je 
Občina odločila za izvedbo 
dvignjenega pločnika. Za varnost je 
nameščena tudi nova zaščitna ograja.

ČIŠČENJE JARKOV 
IN PROPUSTOV
Gradbena dela za 
ureditev lokalne ceste 
med OMV ob 
regionalni cesti in 
naseljem Zajelše so 
končana. Cestišče je 
razširjeno, dodan je 
pločnik, ob katerem je 
umeščena javna 
razsvetljava. Po celotni 
trasi sta urejena 
odvodnjavanje in 
prometna 
signalizacija.

V nadaljevanju vam 
predstavljamo nekatere 
izmed investicij Občine Dol 
pri Ljubljani v letu 2020.

Tekoče infrastrukturne investicije in sanacije

Končno je zagotovljena 
varnost v prometu tako za 

voznike kot za pešce.

Varna pot za 
vse pešce v pri-

meru manjših ali 
večjih padavin.

Po opravljenih delih so jarki videti precej globlji, vendar 
takšni morajo biti, da ob nalivih prenesejo vso vodo.
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OBNOVA CESTE V VINJAH
Cesta v Vinjah med hišnima številkama 19 in 42a 
je bila na posameznih odsekih rekonstruirana. 
Pri tem se je teren v izogib nadaljnjemu pokanju 
asfalta močno utrdil v globino 0,5 m. Asfalt je 
niveliran v naklonu proti novi muldi.

GABIONI V VINJAH  (SANACIJA PO NEURJU)
V bližini hišne številke Vinje 34 (domačija Pustotnik) 

je bil saniran plaz. Za zaščito pred nadaljnjim 
plazenjem zemljine tik pod kozolcem so bili 

nameščeni varjeni gabioni za sanacijo plazov, teren 
se je močno utrdil. Utrjena in asfaltirana je bila tudi 

cesta pod plazom, urejeno je bilo odvodnjavanje.

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 47/06, 90/07) je 
na območjih, kjer se gradi oziroma je zgrajena javna kanali-
zacija, priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje 
obvezno. Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v 
roku 6 mesecev po začetku uporabe. Pred priključitvijo na 
javno kanalizacijo je potrebno poravnati komunalni prispevek 
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
Občina Dol pri Ljubljani bo po uradni dolžnosti (lastnikom ni 
potrebno vlagati vloge) izdala obvestilo o višini komunalnega 
prispevka. Po preteku roka za ugovor bo izdala odločbo o 
odmeri komunalnega prispevka. Komunalni prispevek bo 
lahko poravnan v največ 60 mesečnih obrokih, pri čemer 
najnižji znesek ne sme biti manjši od 30 EUR. V ta namen 
občina in lastnik podpišeta posebno pogodbo o obročnem 
odplačevanju komunalnega prispevka. Občina po plačilu 
celotnega komunalnega prispevka ali enega od obrokov, ob-
vesti JP VOKA SNAGA, d. o. o., da je plačilo komunalnega 
prispevka izvedeno. Po potrditvi plačila se lahko izda soglasje 
za priključitev. Obvestilo o višini komunalnega prispevka 
bodo prejeli tudi vsi tisti lastniki objektov, ki priklopa v pretek-
losti še niso izvedli, imajo pa to možnost.
Ker se zavedamo, da je strošek komunalnega prispevka 
visok, občina omogoča plačilo v 60 obrokih. Po priklopu 
na kanalizacijsko omrežje ste občani bremenjeni tudi z 
mesečnimi stroški odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode, omrežnino in okoljsko dajatvijo. Trenutno so 
te postavke višje kot v sosednjih občinah, saj je Občina Dol 
pri Ljubljani cene dajatev v preteklosti določila na podlagi 
števila dejanskih priključitev, ki je bilo nizko, kar pomeni višje 
stroške na enoto. Ker se je v zadnjih letih število izvedenih 
priključitev povečalo in se bo še povečevalo, se stroški 
odvajanja in čiščenja odpadne vode ter stroški amortizacije 
na enoto zmanjšujejo, zato bo občinska uprava še v tem 
letu občinskemu svetu predlagala znižanje cen omenjenih 
dajatev.  Občinska uprava

Priključevanje na javno 
kanalizacijsko omrežje

PROŠNJA OBČANOM
Občina Dol pri Ljubljani naproša vse zainteresirane za 
oddajo prostorov za namene društvenih dejavnosti (društev 
iz naše občine), da se javijo prek emaila obcina@dol.si ali 
po telefonu na številko 01 5303 243.
Primerno je, da ponudba vsebuje pripadajočo toaleto, 
parkirišča, ločene vhod in prostore, tako da ne bi motili 
drugih udeležencev v objektu (na primer: sestanki, pevske 
vaje, instrumentalne vaje).
Z zainteresiranim in primernim ponudnikom lahko občina 
sklene najemno pogodbo in tako v času izrednih razmer 
COVID-19 omogoči društvom, da še naprej opravljajo svoje 
dejavnosti, aktivnosti. Občinska uprava

Obveščamo vas, da je projekt rekonstruk-
cije lokalne ceste LC 071064, ki povezuje 
Videm z glavno cesto G2 Šentjakob–
Litija, v sklopu katere se je zgradilo tudi 
kanalizacijsko omrežje, v zaključni fazi. 

Med gabioni (žične košare iz pocinkane 4-mm pletene mreže, 
polnjene s kamni) je armatura, ki sega v utrjen teren.

Komprimiranje na-
sutega materiala pred 
asfaltiranjem.
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Za dva zaključena projekta v 
Klopcah bi lahko rekli, da sta 
gasilsko obarvana. Prvi je pri-
speval k osvežitvi fasade in ob-

novitvi napisa na Gasilskem domu 
Klopce. Projekt so predlagali člani PGD 
Klopce, ki letos praznuje 40 let delova-
nja. Za pranje in slikanje fasade je obči-
na odštela slabih 7.000 EUR, izvajalec 
del je bilo podjetje VSI vzdrževanje, sto-
ritev, inženiring, d. o. o., ki je obnovitev 
napisa na domu izvedlo brezplačno. 

Občina je ob tej priložnosti v okviru te-
kočega vzdrževanja občinskih objektov 
sočasno poskrbela še za brušenje in 
premaz napušča na objektu.

Krajani iz Klopc so v participativnem 
proračunu podprli tudi predlog uredi-
tve opreme na hidrantnih točkah na 
območju vaškega odbora. Zamenjava 
dotrajanih hidrantnih omaric in opre-
me v njih je bila nujno potrebna, saj ta 
ni več služila svojemu namenu. 
Občina je nakupila 10 kompletov hi-
drantnih omaric z opremo po standar-
du (vrednost nakupa dobrih 5.500 

EUR), za montažo pa so poskrbeli ga-
silci sami. 

Prebivalci Dola pri Ljubljani so v partici-
pativni projekt predlagali postavitev ko-
vinske varovalne ograje pri Mlinščici, saj 
je na mestu zdajšnje nove kovinske ogra-
je prej stala nevarna žičnata ograja. Za 
demontažo stare in namestitev nove 
ograje v dolžini 49,5 m je občina odštela 
slabih 7.200 EUR (vključno z vgradnimi 
vrati za namen odvoza snega) ter s tem 
zagotovila boljšo varnost prebivalcev, 
hkrati pa tudi doprinesla k urejenosti na-
selja Videm.  • Občinska uprava

Uspešno zaključeni še trije projekti 
participativnega proračuna za leto 2020
Občina počasi zaključuje 
projekte participativnega 
proračuna za leto 2020. V 
septembru so bili uspešno 
zaključeni še trije projekti, 
ki ste jih predlagali in z 
glasovanjem izbrali občani.
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Tudi tokrat bo izvedba potekala v štirih fazah:
1. Zbiranje predlogov bo potekalo od 10. 9. 2020 
do 30. 10. 2020.
2. Vrednotenje predlogov, proučitev skladnosti 
predlogov z merili, bo potekalo med 2. 11. 2020 in 
5. 11. 2020.
3. Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo 
od 9. 11. 2020 do 20. 11. 2020.
4. Izvedba projektnih predlogov bo potekala v letu 
2021.

V prvi in tretji fazi imate glavno vlogo občani. 
Krajani posamezne vaške skupnosti lahko 
predlagate projekte za izvedbo samo na vašem 
območju, pri čemer vrednost posameznega 
projekta ne sme biti manjša od 2.000 EUR in ne 
večja od 20.000 EUR. Projektni predlogi morajo 
biti popolni in podani ob upoštevanju pogojev ter 
v roku. Po pomoč pri pripravi projektnih 
predlogov se lahko ves čas obračate tudi na 
občinsko upravo. Za posvet ali pomoč pri pripravi 
in prijavi predloga pišite na elektronski naslov 
proracun@dol.si.

Glasovanje o projektnih predlogih bo letos zaradi 
izrednih razmer možno le v prostorih Občine (v 

glavni pisarni), bo pa obdobje glasovanja daljše, in 
sicer od 9. 11. do 20. 11. 2020. Glasovalo se bo le za 
tiste projektne predloge, ki bodo ustrezali merilom 
za upravičenost projektov in jih bo Komisija za 
izvedbo participativnega proračuna uvrstila na 
listo za glasovanje.

Vabimo vas torej, da izkoristite priložnost, se še 
bolj povežete s sokrajani in oblikujete dobre 
projekte. Sami zagotovo najbolje veste, kaj je za vaš 
kraj najbolj primerno in potrebno, kaj je potrebno 
spremeniti, skratka kako in na kakšen način še 
nadgraditi prijetno življenje v naši mladi občini. 
Verjamemo in zaupamo, da boste imeli veliko 
dobrih idej! 
 • Občinska uprava

Do 30. oktobra 2020 imate občani ponovno priložnost, da občini v okviru poziva 
participativnega proračuna predlagate svoje projektne ideje ter tako sodelujete pri 
oblikovanju lepše in uspešnejše občine. 

Novim izzivom »Po izboru občanov!«
 naproti tudi v letu 2021

1 2 3 4  
ZBIRANJE 

PREDLOGOV
(SEP-OKT 2020)

VREDNOTENJE
PREDLOGOV
(NOV 2020)

GLASOVANJE
(NOV 2020)

IZVEDBA
(2021)

Vsa navodila v zvezi s pozivom za 
sodelovanje – merila za upravičenost 

projektov, obrazec za prijavo projektnega 
predloga, primer izpolnjenega obrazca – 

najdete na spletni strani občine: www.dol.si/
sl/content/e-obcina/participativni-

proracun-2021.html 
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Obravnavali so Predlog 
sistemizacije delovnih mest 
v vrtcu pri OŠ Janka 
Modra, kjer je ravnatelj 

Gregor Pečan obrazložil nekaj 
manjših birokratskih sprememb, 
hkrati pa ob svoji prisotnosti na seji 
pojasnil še stisko šole ob porabi 
zaščitnih mask. Dnevno namreč 
razdelijo okoli 400 zaščitnih mask, 
ker jih otroci nimajo s sabo, na 
mesečni ravni pa šola porabi okoli 
12.000 mask. Povedal je tudi, da so 
nanj potekali veliki pritiski, da bi 
odprli športne objekte tudi v 
popoldanskem času za zunanje 
obiskovalce. Pečan je pojasnil, da se 
za to niso odločili tudi zaradi izkušenj 
drugih šol, kjer so to dopustili, potem 
pa so se na tistih šolah ravno na ta 
način razširile okužbe z novim 
koronavirusom. Do dneva seje na šoli 
še niso imeli primera okužbe z 
virusom, imeli so le primere, ko so 
otroci ostajali doma v karanteni 
zaradi tega, ker je bil okužen kdo od 
njihovih bližnjih.  
Svetniki so v prvem branju 
obravnavali Odlok o koncesiji za 
opravljanje 24-urne dežurne 
pogrebne službe, po katerem se bo 

izbiralo koncesionarja, 
najugodnejšega ponudnika, za 
nadaljnjih pet do deset let. 
V nadaljevanju so v prvem branju 
obravnavali še Odlok o sofinanciranju 
letnega programa športa v občini Dol 
pri Ljubljani. Po napovedanem obisku 
inšpekcije je le-ta namreč ugotovila, da 
dosedanji pravilnik za ovrednotenje 
programov športnih društev in klubov 
ne zadošča, in odredila, da morajo 
postaviti nova pravila in odlok za 
ovrednotenje športnih programov v 
občini. Jože Klemenčič je pojasnil, da 
se je od ustanovitve občine, ko je bil 
pri nas prisoten le smučarski tek, 
veliko spremenilo. Sedaj obstajajo štiri 
društva, ki so ta trenutek upravičena 
do sredstev.  
V nadaljevanju so svetniki sprejeli 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podeljevanju priznanj 
Občine Dol pri Ljubljani. Župan Željko 
Savič bi ob zaključku šolskega leta 
podelil priznanja najboljšim učencem, 
tistim, ki dosegajo ocene 4,5 in več. 
Prejeli bi plaketo Županova petka, in 
sicer učenci celotnega ocenjevalnega 
obdobja. 
Po skrajšanem postopku so sprejeli 
tudi Odlok o proračunu Občine Dol 

pri Ljubljani za leto 2020 – 1. rebalans 
proračuna se spreminja v členu, ki 
določa novo višino odhodkov in 
prihodkov sprejetega proračuna. 
Proračun občine za leto 2020 se 
določi v višini 5.941.450 evrov, s 
stanjem sredstev na računih (na dan 
31. 12. 2019) v višini 640.000 evrov, 
zato odhodki lahko znašajo 6.416.377 
evrov. Skupni predvideni prihodki leta 
2020 so nižji za 178.900 evrov. 
Največje spremembe v prihodkih so 
nastale iz naslova NUSZ za fizične 
osebe, saj se je lani šele decembra 
pošiljalo odločbe za leto 2019 (plačilo 
položnic v 2020), izdane bodo tudi 
položnice za tekoče leto. Po drugi 
strani je potrebno omeniti primanjkljaj 
NUSZ sredstev v zadevi JUB. 
Zmanjšala so se pričakovana sredstva 
od komunalnih prispevkov za 
izgradnjo nakupovalnega centra in 
bencinske črpalke. Na spremembe v 
prihodkih vplivajo tudi EU sredstva, 
saj se prijavljeni projekti še niso začeli 
izvajati, posledično bo povračilo 
sredstev v letu 2021. Skupni 
predvideni odhodki v letu 2020 se 
zmanjšajo za 206.110 evrov. Največje 
spremembe v odhodkih izhajajo iz 
naslova investicijskih odhodkov, ki so 
posledica sprememb Načrta razvojnih 
programov 2020–2023. Med odhodke 
se je zaradi širitve koronavirusa 
dodalo novo stroškovno mesto 
Covid-19, kjer so rezervirana sredstva 
za preventivne ukrepe in zaščitni 
material. 
Svetnike se je seznanilo tudi z 
investicijami in izvrševanjem 
proračuna za leto 2020. Med drugim 
se tako zaključujejo investicije ceste v 
Zajelšah, cesta Videm z izgradnjo 
kanalizacije in drugih del, pločnik 
Senožeti ob rekonstrukciji državne 
ceste, kar sicer ni del občinskih 
investicij, vendar je bila Občina zelo 
vpeta v njihovo delo. »Pojavile so se 
težave z odtekanjem fekalnih vod, 
prišlo je celo tako daleč, da je 
investitor zagrozil s prekinitvijo del. 
Stanje smo sanirali,« je pojasnil župan. 

Tudi tokrat je občinska seja potekala v dvorani Kulturnega doma v Dolskem, saj so 
občinski svetniki zaradi posebnih razmer, povezanih z novim koronavirusom, morali 
ohranjati primerno medsebojno razdaljo, med sejo pa so tudi nosili maske. 

11. redna seja občinskega sveta 

Tudi tokrat je 
seja potekala 
v dvorani Kul-

turnega doma 
Dolsko.
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Prav tako se končuje vodohran Vrh, 
dvignjen je bil nivojski pločnik v 
podvozu v Dolu, izvedli so  
rekonstrukcijo ceste v Vinjah. 
Svetnikom je župan predstavil tudi 
elaborat posegov v objekte v lasti 
Občine. Na podlagi tega ocenjuje, da 
bo za načrtovano selitev občinskih 

prostorov na Rajhovo domačijo na 
naslovu Dol 18 za najnujnejša dela 
(hidrološka ureditev, tlaki in podiranje 
sten) za prvo fazo selitve potrebnih 
okoli 200.000 evrov. Za potrebe 
različnih društev pa se bo zaradi 
trenutne situacije z novim 
koronavirusom le-tem priskočilo na 
pomoč z najemi novih prostorov. V 
prvi vrsti nekdanjega Kmetskega doma 
v Beričevem in prostora v gasilskem 
domu Senožeti, občani pa, ki imajo še 
kakšen primeren prostor, ki ga lahko 
dajo v leto ali dve dolg najem, naj to 
javijo Občini (pobuda je objavljena 
tudi v teh Pletenicah, stran 5).
Župan je svetnike nadalje seznanil s 
potekom aktivnosti pri reševanju 
spora v zvezi z vrtcem Dol. Zdaj sta k 
reševanju spora aktivno pristopila 
tako SKB banka kot Energoplan, 
Občina pa je bila s strani sodišča 

pozvana, naj postopek pospeši. 
Župan je podal predlog, da k 
aktivnemu reševanju spora pristopijo 
kot skupina in se mu pri tem 
pridružijo še podžupanja Nika 
Rovšek, direktor občinske uprave 
Rok Prevc, odvetnik Mirko Bandelj ter 
štirje svetniki. Pozvana Mihaela 
Mekše in Jure Rabič sta sodelovanje 
zavrnila (obrazložitev lahko poslušate 
na občinski spletni strani www.dol, 
kjer je objavljen zvočni zapis seje), 
Boštjan Mencinger in Irena Prašnikar 
pa sta sodelovanje potrdila. Župan je 
še poudaril, da je od tega razpleta 
odvisen razvoj naše občine v 
prihodnjih dveh letih. 
Med pobudami svetnikov so se ob 
koncu izpostavile še težave s tovornim 
prometom skozi Videm, neočiščene in 
luknjaste ceste ter neurejeni vodotoki. 
 •Nina Keder

Izpis sklepov 11. redne seje občinskega sveta  
Občine Dol pri Ljubljani z dne 7. 10. 2020

AD i SKLEP: Iz dnevnega reda 11. redne seje OS se umakne 
9. točka. Sklep je bil sprejet.

AD ii SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red 11. redne seje 
OS. Sklep je bil sprejet.

AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 10. 6. 2020. Sklep je bil 
sprejet.

AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani daje 
soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Janka 
Modra, Dol pri Ljubljani. Sklep je bil sprejet.

AD 3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v drugem branju v 
predlagani vsebini. Sklep je bil sprejet.

AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe, 24-urne dežurne pogrebne službe 
v Občini Dol pri Ljubljani, v prvem branju v predlagani vsebini. 
Sklep je bil sprejet.

AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
v prvem branju Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Dol pri Ljubljani. Sklep je bil sprejet.

AD 6.1 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se 
strinja s spremembo 2. in 7. člena predlaganega Odloka o 
spremembah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri 
Ljubljani. Sklep je bil zavrnjen.

AD 6.2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme amandma št. 1 k Odloku o spremembah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je bil 
sprejet.

AD 6.3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme Odlok o spremembah Odloka o podeljevanju priznanj 
Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je bil sprejet.

AD 7.1 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme amandma št. 1 k Odloku o rebalansu proračuna 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. Sklep je bil sprejet.

AD 7.2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme amandma št. 2 k Odloku o rebalansu proračuna 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. Sklep je bil sprejet.

AD 7.3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme amandma št. 3 k Odloku o rebalansu proračuna 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. Sklep je bil sprejet.

AD 7.4 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2020 – 1. rebalans proračuna« z bilanco 
prihodkov in odhodkov, s posebnim delom proračuna ter 
načrtom razvojnih programov po skrajšanem postopku. Sklep 
je bil sprejet.

AD 8 SKLEP: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Dol pri Ljubljani leto 2020 – seznanitev. Pri tej točki 
se ni sprejemal sklep.

AD 9 SKLEP: Elaborat posegov v objekte v lasti Občine – 
seznanitev. Pri tej točki se ni sprejemal sklep.

AD 10 SKLEP: Sprejme se sklep o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta »Gibanje nas druži 
(EKSRP)«. Sklep je bil sprejet.

AD 11.a SKLEP: V Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani 
se potrdi predstavnika po predlogu Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Sklep je bil sprejet.

AD 11.b SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
potrdi letni program dela Nadzornega odbora Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2020. Sklep je bil sprejet.

AD 12 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je 
potrdil predlog sklepa v zvezi z reševanjem spora o zadevi 
Vrtec Dol z upoštevano dopolnitvijo 1. člena. 

AD 13 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani za 
predstavnika Občine Dol pri Ljubljani v razvojnem svetu LUR 
predlaga Niko Rovšek, podžupanjo Občine Dol pri Ljubljani. 
Sklep je bil sprejet. •Zapisala: Darko Ilievski, Eva Vovk
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Mobilnost je med najvišjimi 
prioritetami v Ljubljanski 
urbani regiji, zato lahko ko-
misija igra izredno po-

membno vlogo. Sestavljajo jo župan 
Občine Grosuplje dr. Peter Verlič kot 
predsednik komisije, župan Občine 
Trzin Peter Ložar kot podpredsednik 
komisije, župan Občine Dol pri 
Ljubljani Željko Savič, vodja oddelka za 
urejanje prostora Mestne občine 
Ljubljana mag. Miran Gajšek, župan 
Občine Logatec Berto Menard, župan 
Občine Medvode Nejc Smole, direktor 
občinske uprave Občine Moravče mag. 
Ivan Kenda in župan Občine Škofljica 
Ivan Jordan. Strokovno podporo in 
svetovanje za čim bolj učinkovito delo-
vanje komisiji nudi tudi strokovna eki-
pa RRA LUR.
Predsednik komisije župan dr. Peter 
Verlič je uvodoma povedal oziroma kot 
izhodišče za delo komisije navedel, da 
je kar 70 % izzivov v državi na podro-
čju transporta in prometa skoncentrira-

nih v Ljubljanski urbani regiji, po drugi 
strani pa se v regiji uresničuje največ 
primerov dobrih praks na področju 
trajnostne mobilnosti. Kot primer je iz-
postavil integracijo mestnih in prime-
stnih linij ter vzpostavitev in širjenje 
mreže P+R.
Člani komisije so pregledali prioritetne 
projekte Ljubljanske urbane regije na 
področju prometne infrastrukture in 
trajnostne mobilnosti. Gre za projekte 

urejanja kolesarskih poti, pločnikov, av-
tobusnih postajališč, dostopov do avto-
busnih postajališč in različnih poti, gra-
dnje novih P+R pa tudi za projekte, kot 
je vključitev Slovenije v mrežo hitrih 
prog s povezavo glavnih mest Dunaj – 
Ljubljana – Zagreb – Beograd – Sofija – 
Istanbul ter s povezavo Ljubljana – Trst. 
Obravnavali so tudi projekte nacional-
nega pomena, kot so Ljubljansko žele-
zniško vozlišče, ureditev ločenega to-
vornega železniškega prometa in od-
prava ozkih grl na regionalnih železni-
ških progah, nadvozi čez železniške 
proge, nadgradnje železniških prog, 
obvoznice ter tudi ureditve parkirišč in 
rekonstrukcije cest. Eden izmed ciljev 
je zavzemanje za vzpostavitev sistema 
električnih koles na način, da bo izpo-
soja mogoča neposredno v kolesarni-
cah. Glede na prioritete politik EU bo-
do vse te projekte razvrstili med tiste, 
ki sledijo ciljem Evrope, ki želi biti bolj 
zelena, in Evrope, ki želi biti bolj pove-
zana.

V četrtek, 17. septembra 2020, je v Grosupljem 
potekala prva seja komisije za razvoj trajnostne mobilnosti 
v LUR, ki je bila ustanovljena z namenom podajanja 
konstruktivnih pobud državi, pospeševanja aktivnosti 
in zagotavljanja dodatnih sredstev za izvajanje ukrepov 
trajnostne mobilnosti na nivoju občin, regij in države.

Prva seja komisije za razvoj
trajnostne mobilnosti v LUR

V zadnjem času je bilo v Občini Dol pri Ljubljani 
veliko storjenega za varnost v prometu, še posebej za 
varnost pešcev, kot na primer ureditev pločnikov, javne 
razsvetljave in talnih označb ter dvig pločnika v podvozu 
v Dolu. Pločniki so ponekod ožji, kot bi si želeli, ker 
ni bilo dovolj razpoložljivega prostora v profilu ceste 
zaradi strmega terena ali bližine obstoječe pozidave 
ali ker ni bilo mogoče urediti lastništva zemljišč ob 
cesti. Zato je še toliko bolj pomembno, da zasaditev 
na zasebnih zemljiščih ne posega v prostor pločnika, 
saj je s tem uporaba pločnika otežena, srečevanje pa 
onemogočeno.  
Odlok o občinskih cestah namreč v 45. členu določa, 
da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, 
drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, če se 

s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali 
drugače ovira ali ogroža promet. V nadaljevanju je še 
določena višina dopustne vegetacije/ograj, in sicer do 
0,70 m, in odmik 1,50 m od roba vozišča oziroma 0,50 
m od zunanjega roba hodnika za pešce. V zadnjem času 
je bilo pri medobčinskem inšpektoratu v tej zvezi začetih 
že več postopkov. 
V izogib nevšečnostim in v imenu varnosti v prometu 
občane vljudno naprošamo, da vsi občani, katerih 
zemljišča mejijo na občinske ceste, uredijo svojo 
vegetacijo (žive meje, drevje ipd.), ki sega na območje 
ceste oziroma pločnika oziroma kakor koli ovira 
preglednost ceste. V nasprotnem primeru bomo na 
Občini prisiljeni, da o kršitvah obvestimo medobčinski 
inšpektorat. • Občinska uprava

Uredite svojo vegetacijo ob cestah in pločnikih

Seje se je v županovem imenu udeležil 
direktor občinske uprave Rok Prevc.
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Razstava z naslovom Bojan Križaj, naš junak in 
zmagovalec, je sicer stalna razstava muzeja v 
Tržiču, zdaj pa gostuje v Dolskem. Gospodar 
turistične kmetije Pr' Krač se še spomni, kako je 

Križaj nekoč, še v svojih tekmovalnih časih, že obiskal 
njihovo kmetijo, danes pa je ponosen, da lahko gosti raz-
stavo enega najbolj priljubljenih slovenskih športnikov 
vseh časov. Še posebej slavnostno je bilo odprtje tudi za-
to, ker se je Bojanu pridružil tudi Tone Vogrinec, smu-
čarski visoki funkcionar, ki je Bojanu vseskozi stal ob 
strani na njegovi karierni poti. Povedal je, da je bila 
Bojanova prva zmaga, ki je spremenila mišljenje o slo-
venski in jugoslovanski smučariji, leta 1975 v Mayerhofu 
na mladinskem svetovnem prvenstvu. »Takrat je Bojan 
odprl oči vsem nam, da ne delamo zaman, predvsem pa 
slovenski in jugoslovanski javnosti, da iz tega športa lah-
ko še nekaj nastane. In res je nastalo!« Razstava bo na 
ogled še do konca tega meseca, za podrobne informaci-
je pokličite na 01 563 82 60. •Nina Keder

Na turistični kmetiji Pr’ Krač v Dolskem 
se je po nedavni razstavi olimpijca Mira 
Cerarja odvil še en odmeven dogodek, 
tokrat odprtje retrospektivne razstave 
našega odličnega nekdanjega alpskega 
smučarja Bojana Križaja.

Bojan Križaj 
v Dolskem

Bojan Križaj je iz rok župana Željka Saviča prejel šopek, 
okrašen s klobaso.

Naš župan je toplo pozdra-
vil tudi Mira Cerarja, ki je s 

svojo razstavo gostoval v 
Dolskem nedavno.

Občinski svetnik Davorin 
Malec in gospodar turistične 

kmetije Pr’Krač Tone Čič

Razstavo si je z zanimanjem ogle-
doval tudi Tone Vogrinec.

Bojan Križaj s 
svojo partnerko 

Špelo Žle

Smučarija zanima tudi nekdanjega 
odličnega košarkarja Iva Daneua.



VPRAŠALI STE  ODGOVARJAMO

1. VPRAŠANJE
Živa meja in drugo rastlinje že 
močno sili na pločnik, tudi po več 
deset centimetrov. Zanima nas, 
koliko lahko rastlinje sega na pločnik 
oziroma koliko stran od pločnika 
mora biti pristriženo? Je to kje 
določeno in kdo to nadzoruje?

O: Odlok o občinskih cestah v 45. 
členu določa, da je prepovedano 
postavljati ograje, zasaditi živo mejo, 
drevje, trto ali druge visoke nasade ali 
poljščine, če se s tem poslabša ali 
onemogoči preglednost ceste ali 
drugače ovira ali ogroža promet. V 
nadaljevanju je še določena višina, in 
sicer do 0,7 m, in odmik 1,5 m od 
roba vozišča oziroma 0,5 m od 
zunanjega roba hodnika za pešce.

 Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Na spletni strani Občine Dol pri 
Ljubljani je med ključnimi 

občinskimi projekti tudi 
rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste 
Brinje – Beričevo. Navedeno je, da se 
bo izvedla širitev ceste, izgradnja 
pločnika, ureditev odvodnjavanja, 
javne razsvetljave itd.
Izvedba je predvidena v treh fazah in 
prva faza (trije odseki) naj bi bila 
izvedena že letos. Občani opažamo, 
da razen geodetskih izmer do sedaj 
ni bilo izvedeno še nič.  

2a: Zanima me, kdaj boste zaključili 
s parcelacijo, z odkupi zemljišč, 
pripravili načrte za izvedbo (da jih 
lahko tudi občani dobimo na ogled), 
pridobili izvajalca del in začeli z 
izvedbo? 

O: Na občinski upravi ravno teče 
postopek evidenčnega naročila izbire 
izvajalca za gradnjo prvega odseka 
pločnika v Beričevem v dolžini 200 m 
med reko Pšato in objektom Beričevo 
41b. Gradbena dela so predvidena 
med 15. oktobrom in 15. novembrom. 

2b: Kaj boste ukrenili, da bo ob vse 
večjem prometu zagotovljena 
prometna varnost? Kako bo to rešeno 
s projektom? Kot veste, merjenje 
hitrosti nekajkrat na leto ni dovolj. 

Poleg tega se meri samo na eni oz. 
dveh lokacijah in te poznajo že vsi, ki 
se vozijo zjutraj po tej cesti. 

O: Izvedba drugega in tretjega 
odseka gradnje pločnika se 
predvideva v naslednjem letu, torej 
2021. Dinamika izgradnje je predvsem 
odvisna od uspešnosti odkupa 
zemljišč, saj s strani nekaterih 
lastnikov zemljišč zaenkrat ni bilo 
dovolj posluha. Nadejamo se, da bodo 
lastniki zemljišč razumeli potrebo 
občine po izgradnji pločnika, ki 
predstavlja edino trajno rešitev 
prometne varnosti v tem delu občine.   

2c: Nadalje me zanima, kdaj točno 
sta predvideni še drugi dve fazi 
rekonstrukcije ceste? Navedba na 
spletni strani, da bo to v prihodnjih 
letih, je premalo natančna in bi kot 
občina morali imeti za takšne 
projekte bolj točne plane.

O: Dinamika izgradnje je odvisna 
od uspešnosti odkupa zemljišč. 
Upamo, da bomo dogovor z 
nekaterimi lastniki zemljišč našli v čim 
krajšem času.

2d: Ali rekonstrukcije cest financira 
izključno občina iz lastnih sredstev 

Tudi tokrat ste se na nas obrnili z nekaj perečimi vprašanji in pobudami. Če se tudi 
vam porodi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, ne odlašajte, pošljite nam svoje 
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.

Začetek gradnje pločnika v Beričevem
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Predstavniki občine Dol pri Ljubljani, kjer je pisatelj Miško 
Kranjec (natančneje v Senožetih) preživel zadnja leta svojega 
življenja, so se tudi letos udeležili trgatve v Miškovih goricah, 
ki so že nekaj let v lasti občine Velika Polana, pisateljevega 

domačega kraja.
Tokrat je bila to že peta trgatev in nekaj občinskih predstavnikov iz 
Dola na čelu z županom Željkom Savičem (na trgatvi so bile tudi 
podžupanja Nika Rovšek ter občinski svetnici Mojca Repanšek in 
Sladjana Brodnik) ter Miškovih sokrajanov (Andrej Bakovnik, Stane 
Koprivnikar, Gregor Pirc in Miškov sin Matjaž Kranjec) se je dela v 
vinogradu lotilo z resno vnemo in spoznalo, da utegne biti trgatev ne 
samo veselje, pač pa tudi zelo zahtevno delo. To dokazuje tudi 
dejstvo, da so natrgali grozdja 
kar za 3.800 litrov mošta.
Sicer pa je bil obisk v 
Lendavskih goricah tudi 
potrditev dolgoletnega 
uspešnega sodelovanja med 
obema občinama ter med 
Veliko Polano in Senožetmi, 
ki se je začelo že za časa 
pisateljevega življenja in 
veseli smo, da se tradicija 
nadaljuje. Še pred trgatvijo so 
naši soobčani obiskali 
Kranjčev družinski grob v 
Veliki Polani ter položili 
cvetje ob obletnici 
pisateljevega rojstva. •M. K.

Na ‘Miškovi trgatvi’

AKTUALNO
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ali pa ste pridobili tudi nepovratna 
sredstva iz EU-skladov? Če niste, 
zakaj občina ne izkoristi EU-skladov, 
saj je vsako leto kakšen javni razpis 
za nepovratna sredstva, na katerega 
bi se občina lahko prijavila in 
pridobila nepovratna sredstva tudi 
do 80 % investicije.

O: Občina budno spremlja 
morebitne razpise za nepovratna 
sredstva iz EU-skladov. Nekaj teh 
sredstev je občina že prejela, vendar 
ne s področja cestne infrastrukture. 
Sredstva iz EU-skladov so se v 
perspektivi 2014–2020 večinoma 
porabljala za druge namene, in ne za 
gradnjo cest, pločnikov, kanalizacije 
ipd. Morda si lahko v naslednjem 
programskem obdobju 2021–2027 več 
sredstev obetamo za gradnjo 
kolesarskih povezav ali pa drugih 
investicij s področja mobilnosti.

 Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Zanima me, zakaj pred našo vasjo 
Petelinje, ki ima 2 dostopa, iz 
Kamnice in z rondoja, ni table z 
napisom Petelinje? Zgodilo se je celo 
patronažni sestri, ko je prihajala k 
naši novorojenki, da nas je najprej 
iskala v Kamnici.  Si sedaj, ko bomo 
v kratkem dobili sovaščane v tri nove 
hiše, zaslužimo, da je pred vasjo 
napis naše vasi?

O: Vaše navedbe bomo preverili in 
ustrezno ukrepali. Vsekakor si tudi 
vaše naselje zasluži ustrezno oznako z 
imenom kraja.  Občinska uprava
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V preteklih težkih mesecih se je 
kot eden stebrov opore našim 
občanom, ki so se znašli v sti-
ski, še posebej duševni, nese-

bično izkazal tudi gospod Alojzij 
Grebenc. Vedno na voljo za pogovor 
in tolažilno besedo se je tokrat on 
znašel na strani, ko je nas zanimalo, 
kako pa se počuti on. Povedal je, da je 
seveda zelo previden, se drži navodil 
in priporočil, a kot vse do sedaj, bo-
mo tudi ta čas uspešno prebrodili. 
Človek kot je on, s številnimi izkušnja-
mi, bo že vedel. A bolj kot o sedanjo-
sti smo se z njim pogovarjali o prete-
klosti, še posebej o njegovem otro-
štvu. Žal ta čas zanj ni bil tako brezskr-
ben, kot je za marsikaterega otroka 

danes, saj je odraščal v precej turbu-
lentnem obdobju. »Odraščal sem v de-
lavski družini, oče je bil trgovec, pred 
vojno je imel trgovino v Ljubljani z 
vrečami in popravljalnico vreč, mama 
je bila šivilja. Po vojni je bila pri njem 
v službi, dokler niso vsega podržavili. 
Oče je bil vdovec, ko  se je drugič po-
ročil z mojo mamo, med njima je bila 
velika starostno razlika. Bili smo štirje 
otroci, dve sestri in brata, iz prvega za-
kona pa imam dve polsestri, ki sta že 
pokojni. Očeta sem izgubil pri dvajse-
tih letih, mamo pa lani.« Otroštvo je 
župnik preživel v Gabrovki pri Litiji, 
šele pri njegovih sedmih letih so se 
preselili iz Ljubljane. »Doživel sem ma-
lo kulturnega šoka, ko sem prišel z 

V preteklem mesecu je dolski župnik ALOJZIJ GREBENC 
praznoval okroglih sedemdeset let. Obiskali smo ga in z 
njim poklepetali o njegovem zanimivem življenju.
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Alojzij Grebenc o svojem življenju
Rakovnika, kjer smo imeli hišo. To je 
bilo leta 1957. V Ljubljani sta bili elek-
trika in voda v hiši, dol tega ni bilo. V 
Ljubljani so bile vsaj nekatere ceste 
tlakovane, dol tega ni bilo. V Ljubljani 
smo jedli pekovski kruh, dol je mama 
pekla kruh doma. Oče je bil kmalu in-
validsko upokojen, mama je skrbela 
za družino, doma smo imeli velik vrt, 
njive, prašiča in koze, toliko da je bilo 
za družino in delo. Imam pa iz otro-
štva zelo lepe spomine na osnovno 
šolo. Živeli smo blizu šole in če sem 
pozabil zvezek, sem ga moral iti iskat. 
Zanimive so bile počitnice, ker smo 
bili zaposleni z nabiranjem borovnic 
in gob ter pripravo drv za zimo. 
Zadnji teden počitnic pa s pobira-
njem krompirja doma in pri sosedih. 
Starši so me naučili zgodaj vstajati, ob 
petih, in tega se še zmeraj držim. Spat 
grem zgodaj, najkasneje ob desetih. 
Starši pa so me naučili tudi delati. Oče 
mi je dejal, imej v zavesti: 'Vsak dan 
sem napravil nekaj koristnega zase in 
družino'.« Po končani osnovni šoli se 
je vpisal na lesno-industrijsko šolo v 
Škofjo Loko: »Za gimnazijo doma ni-
smo imeli sredstev, da bi jo obiskoval. 
Po končani srednji šoli sem se za leto 
in pol zaposlil v tovarni športne opre-
me Športoprema v Ljubljani in se po-
tem vpisal na teološko fakulteto, tako 
da vem, kako se služi kruh.«

DELAL TUDI V NEMČIJI
Za duhovniški poklic se je odločil 
sam. »Še kot mulca me je zaposlovala 
misel o smislu življenja, ko sem ob na-
grobnih spomenikih ugotavljal minlji-
vost življenja in se spraševal, kaj pa 
potem. Tu je bil tudi temelj odgovora, 
ki ga daje vera, da se s smrtjo življenje 
spremni, ne pa uniči. Drugače ne vi-
dim nekega smisla, če se s smrtjo vse 
konča. Ob spoznanju krivic, ki jih 
povzročamo ljudje drug drugemu, 
mora biti neka sankcija, plačilo in ka-
zen. To je zahteva razuma in srca. Ne 
moremo izenačiti na primer Hitlerja 
in Cankarjeve matere. Če je po smrti 
nič, potem je to najhujša krivica. 
Hitler je živel razmeroma dobro, 
Cankarjeva mati pa je veliko trpela.« 
Starši ga niso namerno usmerili v du-
hovniški poklic. »Starši me niso nič 

»Vesel sem lepega 
sodelovanja v župniji 

in občini, vesel, da 
imamo lepe odnose 

s šolo, občino in 
raznimi društvi. Vesel 

sem priseljencev, ki 
so v naši občini našli 
svoj novi dom. Vesel 

vseh, ki se počasi 
vključujejo tudi v 
življenje župnije. 

To je nova, sveža 
energija. Sam zase 

upam reči, da imam 
izpolnjeno življenje.«
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spodbujali. Usmerili so nas v to, da bi 
bili čim prej samostojni. Očetu sem 
povedal svojo odločitev na smrtni po-
stelji. Oče je bil zadovoljen, mama pa 
je to sprejela z zadržkom. Verjetno za-
to, ker je tedaj cerkev doživljala različ-
ne pritiske, administrativne ukrepe. Z 
vpisom na teološko fakulteto smo ta-
krat študentje teologije takoj izgubili 
socialno zavarovanje, štipendij pa ni 
bilo. Sam sem si sredstva zaslužil z de-
lom v Nemčiji med poletnimi počitni-
cami, julija in avgusta. Opravljal sem 
fizična dela in toliko zaslužil, da sem 
lepo preživel celo šolsko leto.«

ZGRADIL TRI ŽUPNIŠČA
Tudi Grebenčeva duhovniška pot je bi-
la neverjetno pestra. »Prvo leto po po-
svečenju sem bil leto dni v Mirni Peči 
na Dolenjskem, nato šest let kaplan v 
Šmartinu pri Kranju, potem šestnajst 
let župnik v Besnici nad Kranjem. Na 
Gorenjsko imam zelo lepe spomine. V 
Dolu mi zdaj teče že triindvajseto leto. 
Moj prednik je po enem letu odšel, 
nadškof Rode pa me je prosil, da bi bi-
lo tu potrebno urediti nekatere zadeve 
z denacionalizacijo. Jaz sem ob delu v 
Besnici končal še štiri semestre pravne 
fakultete, zato mi je bilo nekoliko lažje. 
Obdarjen sem bil s tem, da sem imel 
možnosti graditi tri župnišča, kar mi je 
bilo v veselje. Prvo je bilo v Šmartinu 
pri Kranju, kjer sem bil ob strani žu-
pniku, ki je bil bolehen. V Besnici je bi-
lo ob koncu vojne uničeno župnišče, 
zato je bila potrebna novogradnja, ki 
smo jo ob izjemnem sodelovanju ljudi 
končali prej kot v dveh letih. Tu v Dolu 
pa je po zakonu o denacionalizaciji na-

stopila možnost, da se zgradi novo žu-
pnišče na stari lokaciji namesto med 
vojno porušenega župnišča. Imel sem 
izredno razumevanje nadškofa Rodeta, 
ki mi je dal vsa pooblastila za prodajo 
zemljišč, in smo ta sredstva porabili za 
izgradnjo župnišča.«

POVSOD DOBRODOŠEL
In kaj ima župnik Grebenc še v načr-
tih? Zaupal nam je: »Sedaj najprej dvi-
galo, potem bo potrebna še obnova 
zvonika na cerkvi sv. Katarine. Rad bi 
uredil župnijsko knjižnico in nadalje-
val notranje obnove župnijske cerkve 
in obeh podružnic, na duhovnem po-
dročju pa načrtujemo misijon. Dela 
imam dovolj, saj opravljam še službo 
dekana Dekanije Ljubljana-Moste, in 
to že dvajset let. Srečo imam, da imam 
veliko dobrih sodelavcev. Kar je izje-
mno pomembno, pa je tudi to, da 
imam urejeno gospodinjstvo in da mi 
je tukaj lepo. Mojim kolegom rečem: 
'To je sanjska župnija, nimam kaj do-
dati'. Edino kar je moteče, so razne 
razprtije med ljudmi, ko se kregajo za 
oslovo senco. Vedno se trudim graditi 
mostove, nikoli postavljati zidov, spo-
štovati vsakega človeka, če mu ne mo-
reš pomagati, mu nikoli ne smeš nare-
diti škode. Vesel sem, da imamo lepe 
odnose s šolo, občino, raznimi društvi 
in nikoli nisem imel občutka, da bi bi-
la Cerkev moteči element v družbi. Po 
možnosti grem na številne prireditve 
v občini. Župnik iz otroštva mi je veli-
kokrat naročil, pojdi v vsako hišo, prej 
se najavi in ne bodi predolgo. Imam 
tudi navado, da grem pokropit vsake-
ga človeka ob slovesu, četudi ni cer-

kvenega pogreba, ker je naš občan in 
vem, da tudi tisti, ki so drugačnega 
mišljenja, čutijo bolečino, in nisem še 
doživel, da bi me kje zavrnili.«

PREUČUJE ZGODOVINO
Župnik še pravi, da se ne počuti toliko 
starega, kot je zapisano v dokumentih. 
»Opravljam še vsa dela kot vsak polno 
aktiven član družbe. Prosti čas pora-
bim za raziskovanje zgodovine, to je 
moj hobi in najlepši dopust. Doma mi 
je lepo, ta hobi mi pa daje jagodo na 
sadno kupo. Trenutno zaključujem 
zgodovinski pregled župnije Sv. Križ - 
Gabrovka, ki naj bi še letos izšla. Čutim 
obvezo, da ljudem teh krajev omogo-
čim vedenje o njihovi preteklosti. Iz 
Ljubljane smo se preseli v Gabrovko, 
od koder izvirajo naši predniki.« Tudi o 
zgodovini naših krajev je župnik 
Grebenc napisal že številne knjige, k 
temu pa so ga pravzaprav spodbudili 
otroci. »Otroci so prihajali do mene is-
kat določene podatke o znamenitostih 
v kraju, o graščini, Fleischmanovem 
spomeniku in drugih. Začel sem se za-
nimati o tem, saj tudi domačini niso 
vedeli vsega. Mislim, da smo o svojem 
kraju premalo podučeni, zato ga ne 
znamo dovolj centi in mislimo, da je 
drugod vse boljše. Ko bi bolj poznali 
svojo domovino, bi bilo v nas več do-
movinske zavesti in ponosa.« Za zaklju-
ček pa Alojzij Grebenc še poudari: 
»Ostanimo prijatelji in hvala vsem za 
vse.« • Nina Keder

»Osebno nisem kakšen ljubitelj 
praznovanj, so me pa ljudje izjemno 
presenetili s tem, da je bila cerkev 
zvečer pri maši polna, in tudi z 
voščilom, saj sem bil deležen 
posebne pozornosti. In še pose-
bej so me presenetili z darom, ki 
je namenjen za izgradnjo dvigala 
v župnišču. Jašek za dvigalo je 
bil že napravljen, samo to bi bila 
ena zadnjih stvari, ki bi prišla do 
realizacije. Zdaj so me pa prehiteli 
in bomo to željo uresničili. Dvi-
galo bo zelo koristno za župnijo, 
za razna srečanja, za tiste, ki ne 
morejo po stopnicah v dvorano. Ko 
imamo srečanje starejših enkrat 
letno in še druge prireditve, ki se jih 
udeleži nekaj gibalno oviranih, bo 
to koristna pridobitev za hišo.«

Vesel darov
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V našo knjižnico, Knjižnico Jurij 
Vega, je prispelo 31 seznamov 
Poletavcev in dva NajPoletavca. 
Vsem se zahvaljujemo za 
sodelovanje in veseli smo, da ste tudi 
letos preživeli poletne dni v družbi 
knjig. Vsi, ki ste sodelovali v projektu, 
lahko prevzamete majice in priznanja 
od 1. oktobra dalje v naši knjižnici.
Letošnja zaključna prireditev zaradi 
trenutnih razmer ni bila izvedena kot 
običajno, lahko pa ste si ogledali 
spletni prispevek na Facebook 
profilu Mestne knjižnice Ljubljana, 
kjer so izžrebali tudi glavni nagradi; 
šotor za Poletavce in bralnik za 
NajPoletavce. 

Letošnje leto praznujemo deseto 
leto Poletavcev in vsi sodelujoči smo 
prikrajšani za slavnostni dogodek. 
Upamo, da nam bo naslednja 
jesen bolj naklonjena in bomo 

novo poletno bralno dogodivščino 
zaključili v vaši družbi in hkrati 
praznovali tudi letošnjo deseto 
obletnico.   
 •Branka Vodenik, Knjižnica Jurij Vega

Zaključek projektov Poletavci in NajPoletavci

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana 
in Občina Dol pri Ljubljani objavljata pobudo, da 
se prijavite za članstvo v ekipi prve pomoči občine 
Dol pri Ljubljani in RKS-OZ Ljubljana, ki deluje na 

območju občine Dol pri Ljubljani.
Ekipa prve pomoči je ob nesrečah podpora nujni 
medicinski pomoči, kadar zaradi okoliščin in razsežnosti 
nesreče redni sitem nujne medicinske pomoči ne more 
zagotoviti zadostne oskrbe poškodovanih, nenadno 
obolelih.  

ČLANSTVO V EKIPI PRVE POMOČI POMENI:
• delovanje v ekipi,
• obiskovanje treningov, 
• usposabljanje, 
• izvajanje brezplačnih delavnic, promocij temeljnih 
postopkov oživljanja (TPO) in 
 • udeležba na preverjanjih. 

NAJPOMEMBNEJŠA NALOGA PA JE ODZIV PRI 
NESREČAH ALI KADAR JE POTREBNA DRUGA 
HUMANITARNA POMOČ.
Postopek vključitve v ekipo poteka tako, da se udeležite 
treninga ekipe prve pomoči. Na začetku kot imitator/
imitatorka poškodb, nato se sčasoma uvajate v prostovoljsko 
delo člana, članice ekipe. Člani občinske ekipe prve pomoči 
so zavedeni v evidencah regijskega centra za obveščanje. 
RKS-OZLJ jih v evidenco vpiše, kadar prostovoljec, 
prostovoljka izkaže zanesljivost. Zainteresirane vabimo, da 
se prijavijo na e-pošto info@rdecikrizljubljana.si ali po pošti 
na naslov RKS-OZ Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana; 040 
871 589. Rok za prijavo: 31. 10. 2020

Pobuda za vključitev 
v ekipo prve pomoči 
Rdečega križa in 
Občine Dol pri Ljubljani 



KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Predsednik ČZS Boštjan Noč je s prijatelji začel 
dobrodelni pohod iz Žirovnice ob 2. uri zjutraj. 
Čebelarji in naši prijatelji smo imeli prednost, da 
je Lukovica precej blizu, tudi peš. Podporniki in 
čebelarji smo krenili iz Dolskega ob 11. uri. Pot 
nas je vodila skozi Vinje, Sveto trojico, Škocjan, 
Šentvid pri Lukovici do Lukovice in sedeža ČZS na 
Brdu pri Lukovici. 
Poglavitni cilji dobrodelne akcije so pripraviti 
smernice za uporabo čebeljih pridelkov v pre-
hrani diabetikov, sporočilo vsem sladkorčkom, da 
nam je mar zanje, ozavestiti javnost o sladkorni 
bolezni in o pomenu zdravega načina prehran-
jevanja, opozoriti pristojne institucije, da se vsem 

Korak zase, korak za sladkorčke
Pri projektu pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja sodelujejo še Pediatrična klinika, 
Klinični oddelek za endokrinologijo, dia-
betes in bolezni presnove ter Društvo za 
pomoč otrokom s presnovnimi motnjami. 

ljudem s sladkorno boleznijo omogočijo tehnološko 
najnaprednejši pripomočki za nadzorovanje te 
zahtevne in potencialno usodne bolezni, s hojo 
opozoriti na pomen gibanja in s tem na zdrav način 
življenja ter na večjo podporo staršem sladkorčkov.  
 • ČZS in Peter Uršič
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Okoli 30 tekačev in pohodnikov se nas je podalo na 
tek oziroma pohod čez drn in strn na vrh Murovice 
nad Dolskim. Obenem nas je nagradilo tudi vreme 
in ob prijetnih temperaturah smo prvič izvedli teka-

ško prireditev, ki bi po prvotnem načrtu morala biti že v mar-
cu. Kljub razmočenemu terenu so bili rezultati zelo vzpodbu-
dni. Nekaj tekačev je tekmo izkoristilo tudi za zadnji test pred 
naslednjimi standardnimi gorskimi teki. Med ženskami je ab-
solutno zmagala Ana Bohinc iz Kleč pred Ivico Žlogar iz Polja. 
Med moškimi je zmagal Miran Cvet pred Urbanom Žitnikom 
(oba KGT Papež). Tretje mesto je osvojil naš predstavnik Matej 
Bajde. Za njim sta se uvrstila Jernej Rebolj in Matevž Bokalič. 
Dušan Bartelj je osvojil 7. mesto.  
Veseli smo, da nam je navkljub splošni situaciji in vsem pripo-
ročilom NIJZ uspelo ohraniti dinamiko ter tradicijo izvedbe 
gorskega teka in pohoda. Brez sodelovanja in angažiranosti 
članov Športnega društva Partizan Dolsko, predstavnikov 
Turističnega društva Dolsko in Športnega društva Zagorica iz-
vedba ne bi bila na tako visokem nivoju. Rezultati in fotogaleri-
ja na www.sddolsko.si.  
 • Miha Bandalo, predsednik ŠD Partizan Dolsko

18. gorski tek in pohod na Murovico

V Športnem društvu Partizan 
Dolsko smo se na pobudo 
našega člana in fitnes inštruktorja 
FZS Nejca Bartolomeja Polanca 
odločili za prenovo fitnesa. 
Naprave starejšega tipa bomo 
zamenjali s sodobno opremo 
proizvajalca Kingsbox. Želimo sle-
diti trendom na področju fitnes in-
dustrije, ki se čedalje bolj usmerja 
v funkcionalno vadbo. Pri vadbi 
se poslužujemo vaj, ki vključujejo 
čim več različnih mišic oziroma 
mišičnih skupin. Z vajami, kot so 
počepi, izpadni koraki, sklece 
…, poleg aktivnih mišic krepimo 
tudi pasivne, t. i. stabilizatorje, ki 

ohranjajo pokončno držo telesa. 
Pravilni gibalni vzorci so za ohran-
janje zdravja pomembni tudi v 
vsakdanjem življenju.

Fitnes bo po novem med 
drugim ponujal: 
    • kolo za cardio-vadbo,  
        Assault bike, 
    • kletko s prosto palico, 
    • proste uteži, 
    • kettlebelle in
    • medicinske žoge. 
Poleg novosti v fitnesu prihaja 
obogatitev tudi na področju 
vodenih vadb. Bootcamp vadba 
z Nejcem bo temeljila na funkcio-

nalni vadbi in optimizaciji dnevnih 
navad za življenje brez bolečin.
Termin vadbe: torek 18.00–
19.00 v telovadnici kulturnega 
doma v Dolskem (začetek 6. 10. 
2020; omejeno število mest!)
Možnost razpisa dodatnega 
jutranjega termina:  
torek 6.00–7.00. 
Prijave:  
fitnesinstruktor.nejc@gmail.com 
ali 040/942-776 (Nejc) 
Novost je tudi osebno trenerstvo 
s fitnes inštruktorjem FZS Nej-
cem, ki vas vodi tja, kamor sami 
ne zmorete, ne upate ali ne znate, 
si pa želite.  ŠD Partizan Dolsko 

NOVA SEZONA PRINAŠA NOVOSTI
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Ker nihče od nas ni kaj dobro po-
znal koroških koncev, smo se od-
ločili, da bomo raziskali ta delček 
Slovenije. Svojo pot smo začeli v 

Kotljah, kjer smo, čisto po naključju, odkrili 
Rimski vrelec. S plastenkami, polnimi kisle 
vode, smo se po Železarski poti podali na 
Uršljo goro. Malo pod vrhom stoji najvišje 
ležeča cerkev v Sloveniji, z vrha pa se nam 
na eni strani odpre pogled proti koroškim 
hribčkom, na drugi pa proti vzhodnemu 
delu Kamniško-Savinjskih Alp. Pot smo na-
daljevali proti vasici Zgornji Razbor, kjer so 
nam domačini ponudili prenočišče v tam-
kajšnjem župnišču. Sončni zahod je bil ču-
dovit! V nedeljo smo se nato preko gozdna-

Voditelji stega Dol-Dolsko 1 smo 
se zadnji avgustovski vikend 
podali na krajši potovalni tabor.

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 re-
portažami, 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 obis-

kali, kaj ste tam doživeli, kaj lepega videli in 
zakaj se je vredno tja še vrniti, priložite pa še 

kakšno fotografijo ali več njih.

Poziv k sodelovanju – 
pisanju reportaž s potovanj 

po Sloveniji

Oddaljena, a obiska vredna Koroška

•diatonična harmonika
•klavir •orkester 

•flavta (kljunasta in prečna)
•bariton •bas kitara  

•kontrabas 

•elektronske klaviature
•klasična kitara

•električna kitara
•pop petje 

•violina •bobni

Vpisujemo v naslednje programe:

Vabimo vas k vpisu 
v GŠ Pustotnik!

GLASBENA ŠOLA PUSTOTNIK

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

tih hribov in dolin (dobesedno, koroška pokrajina je vse 
prej kot ravna), po ustaljenih poteh in tistih malo manj, od-
pravili nazaj proti Kotljam. Dan smo zaključili s panoram-
sko vožnjo iz Črne na Koroškem v Solčavo, ki ne razočara 
s svojo idilično pokrajino. Tekom našega popotovanja smo 
bili deležni izjemne prijaznosti domačinov, srečnih naklju-
čij in razgledov, zaradi katerih se bomo na Koroško zago-
tovo še vrnili.  • Katarina Godec
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Naša pot preko koroških 
hribov in dolin.

Panoramska 
vožnja iz Črne 
na Koroškem do 
Solčave.

Panoramska 
vožnja iz Črne 
na Koroškem do 
Solčave.

Zahod nad vasjo 
Zgornji Razbor.
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V sklopu dogodkov Poletni 
glasbeni paviljoni 2020 so 
nas v zavetju Erbergovih pa-
viljonov trije ustvarjalci, 

dramska igralka Maja Gal Štromar 
ter glasbenika Jasna Žitnik in Andrej 
Marinčič, skozi svojo interpretacijo 
popeljali na sprehod po glasbenih, 
intergalaktičnih in medjezikovnih 
pokrajinah slovenskega pesnika 
Tomaža Šalamuna. Glasbenoscenski 
projekt Človek naj bo sojen po sa-
njah je po besedah ustvarjal-
cev: »Angažiran manifest člo-
večnosti in svobode, kjer se 
poezija Tomaža Šalamuna 
predstavlja skozi subtilno in-
terpretacijo, z zvočnimi, po-
menskimi in čutnimi odtenki, 
ki razpirajo razkošnost pokra-
jin pesnikove besede, zlasti 
njene refleksivne, angažirane, 
pa tudi radožive in igrive to-
ne, s katerimi pesnik relativizi-

ra zožen slovenski pogled na lastno 
pomembnost in odpira okno koz-
mopolitski svobodi duha. 
Šalamunova poezija ponovno oživi 
in nas spominja in opominja, da pra-
va umetnost nagovarja vsak čas in 
prostor, neodvisno od trenutne ide-
ologije, zato je vredna, da se dota-
kne mnogih ljubiteljev poezije, in še 
več, vseh nas.« Vsi, ki so se dogodka 
udeležili, so bili tako ponovno dele-
žni izjemnega večera. •Nina Keder

Okroglo obletnico 
svojega rojstva je ne-
davno proslavil 
Peter Muck iz Zajelš. 

Za njegovih častitljivih 90 let so 
mu prišli čestitat tudi predstav-
niki Društva upokojencev Dol - 
Beričevo ter podžupanja Nika 
Rovšek. Gradbeni inženir in vo-
dar se je poklicno ukvarjal z re-
gulacijo voda. V prostem času 
pa se rad posveča glasbi, igra 
na klaviature in harmoniko, 
njegova velika ljubezen pa so 
tudi planine. Praznovanja na 
Korantu so se udeležili številni 
sorodniki in prijatelji, med nji-
mi tudi veliko inženirjev in 
doktorjev znanosti, ki jim je bil 
Peter mentor. Zabavali so se ob 
zvokih ansambla Melanholiki, 
poznani po uspešnici O, Anja. 
Glasbene želje je imel tudi 
Peter, saj je nekoč tudi sam 
igral, med drugim pri ansam-
blih Mali ljubljanski kombo in 
Nimam časa . •Nina Keder

Poslavljanje od poletja v paviljonih

Slavljenec 
Peter Muck 

proslavil 90 let

Anica Kunstič in Miro Kraupner, 
predstavnika Društva upokojencev Dol 
– Beričevo, podžupanja Nika Rovšek 
ter slavljenec Peter Muck s hčerko, 
priljubljeno pisateljico Deso Muck.
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Krizantemo vrtnarji sadijo že 
maja. Vse od takrat jo skrb-
no negujejo in vzgajajo, da 
zraste v cvetočo jesensko le-

potico, ki jo lahko kupimo v drugi 
polovici oktobra. Velikocvetne krizan-
teme potrebujejo še več vrtnarjeve 
pozornosti, saj jim je pravočasno po-
trebno 14 dni skrajševati dneve in jih 
spincirati (razredčiti popke), tako do-
bijo prave »bunke«.
Krizantema je trajnica. Predvsem 
drobnocvetna je bolj odporna na niz-
ke temperature pa tudi na dež. Mnogi 
ljudje ne vedo, da si jo lahko posadijo 
v domači vrt in jih bo s prelepimi cve-
tovi razveseljevala vsako jesen, ko ni 
velike izbire cvetočih trajnic. 

Krizantema ali »verna dušnica« nam 
kot zadnja velika cvetoča roža v letu 
prinaša veselje vse do prvega snega.
Zgodovina govori, da je krizantema v 
evropski kulturi tradicionalni cvet, s 
katerim se spomnimo umrlih soro-
dnikov in prijateljev, ter predstavlja 
žalovanje, smrt in spomin. Korenine 
takega pojmovanja segajo daleč nazaj 
v antiko in govorijo o neizpolnjeni 
ljubezni nimfe Klitije. Ta se je nesmr-
tno zaljubila v boga sonca Helija, ki 
pa mu je bila bolj všeč njena sestra 
Levkoteja. Ljubosumna Klitija je z 
obrekovanjem povzročila sestrino 
smrt, nato pa od gorja zbežala v pu-
ščavo. Tam je menda devet dni brez 
hrane in pijače sedela na golih tleh 
ter s pogledom nenehno sledila son-
cu; dokler ni izdihnila. Spremenila se 
je v rožo, ki se obrača k soncu in mu 
sledi čez nebo. Seveda takrat ta roža 
ni bila krizantema z velikimi cvetovi, 
ampak njena skromnejša rumena so-
rodnica (Chrysanthemum partheni-
um L. Pers.), ki je doma v Evropi. 
Krizantemi bi tako lahko rekli tudi 
zlata cvetlica, saj njeno strokovno ime 
Chrysanthemum izvira iz besed 
»hrysos« (zlato rumen) in »anthemos« 
(cvet). In res se njeni cvetovi odpirajo 
proti soncu.

Krizantema tudi v krščanstvu predsta-
vlja deviškost in čistost in je zelo zgo-
daj postala simbol Device Marije. 
Večinoma je ohranila simboliko žalo-
vanja in smrti, dopolnjeno z motivom 
mučeniške smrti. Krizantema je na-
mreč eden od simbolov mučencev, ki 
so umrli za pravo vero. 
Krizantemi rečemo tudi roža sreče in 
življenja, saj ponekod velja za podo-
bo večnega življena in obilja.
Vrtnarije imajo pestro izbiro različnih 
sort krizantem. Že samo pogled na 
vse te različne cvetove je vreden nji-
hovega obiska. Morda nas bo to tudi 
prepričalo, da si jo bomo kupili za 
pred hišo oziroma za v vrt.
Letošnje leto je že vse od začetka dru-
gačno, naj bo drugačno tudi pri na-
kupu krizanteme. Vzemimo si čas in 
kupimo najlepšo in pri nas (v 
Sloveniji) vzgojeno. •Urška Birk

Krizantema. Velikocvetna ali drobnocvetna, pisana ali 
enobarvna, velika ali majhna, lončna ali rezana ... Mnogo jih je, 
vsako leto se razvije nova barva, pa vendar je pri nas še vedno 
veljavno prepričanje, da je to le nagrobna roža. Pa to ni tako.

O krizantemi
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POMEMBNE INFORMACIJE

Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si
(01) 530 32 40
Uradne ure:
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 8.00–13:00 in 15.00–17.00
petek: 8.00–12.00

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

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: zaprto

Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si   
(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si
(01) 56 44 824
Vrtec Dol:  
030 641 006
Oddelek v župnišču:  
030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Vrtec s koncesijo
VVD Ježek 
Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

Karitas
(01) 56 39 096

Rdeči križ 
(01) 62 07 293
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

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

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, sreda: 13.00–20.00
torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00
Telefon je odprt ves delovni čas,  
razen zadnjo uro. 

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

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

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

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00

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

Društvo upokojencev  
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

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

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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RAZNO

ZAHVALA 
Nam, družini  Alauf - po domače Tinčkovi iz Besnice pri Ljubljani, 
je 29. junija 2020 okrog 22.30 pogorelo gospodarsko poslopje. 
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, zasebnim podjetnikom 
in posameznikom, ki stanujete v občini Dol pri Ljubljani, za pomoč 
pri čiščenju pogorišča in gradnji novega gospodarskega poslopja, 
za prostovoljne denarne prispevke, podarjene prehranske in 
mesne izdelke ter pijačo, za podarjeno hlodovino oziroma les za 
streho, seno za živino in ostalo. Hvala tudi sorodnicam, prijatel-
jicam za pomoč pri pripravi obrokov hrane v času gradnje, post-
avitve ostrešja in (po)kritje strehe gospodarskega poslopja. Hvala 
še enkrat za vse, kar ste naredili za nas, in nas niste pustili samih v 
tej težki življenjski stiski. 
 Družina  Alauf, Tinčkovi iz Besnice

Črna kronika Kriminaliteta

Dol
Senožeti

1. in 30. septembrom 2020

• Najden glinen kip 
v Dolu pri Ljubljani. 
Lastnik kipa ni znan.

• V prometni nesreči, v kateri ni 
bil nihče poškodovan, je nastala le 
premoženjska škoda. (P)
• Zaseg  manjše količine prepovedane 
droge konoplje. Po opravljeni analizi bo 
zoper kršitelja izveden ustrezen ukrep.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Kršitev javnega reda in miru, zato je bil kršiteljema izdan plačil nalog. 

    • Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so policisti zasegli osebno 
vozilo in zoper kršitelja podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.

Prometne nesreče Ostalo
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Pri 81 letih se je od nas za vedno 
poslovila naša draga mama in stara 

mama  
Fani Ložar iz Beričevega.

Najlepše se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in 

znancem za sočutje, ko ste nam izrazili 
sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala 
tudi osebju Doma upokojencev Tisje, 
enota Litija, za vaše požrtvovalno delo 

in prijaznost.
Vsi njeni domači

ZAHVALA

Ni smrt, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas,

so vezi močnejše,
brez pomena zanje so 
razdalje, kraj in čas.



Bistvo akcije je zmanjšati 
število nagrobnih sveč in s 
tem plastike, ki se jo nabere 
predvsem 1. novembra, in 

jo nadomestiti z zastavicami, hkrati 
pa z donacijami in prispevki za 
zastavico zbrati sredstva za nakup 
zdravstvenih naprav in pripomočkov, 
ki rešujejo življenja ali pa finančno 
pomagajo nekomu, ki je bolan in 
rabi finančno pomoč za 
premagovanje bolezenskega stanja. 
Iz tega izhaja tudi ime akcije. Zbrana 
sredstva so namenjena za potrebe 
občine, kjer akcija poteka. 

Namen akcije ni rušiti tradicije, 
ampak preusmeriti sredstva in 
omejiti pretirano porabo sveč, pri 
tem pa namesto gore sveč in cvetja 
pomagati tistim, ki pomoč 
potrebujejo.

Vsako leto se v sklopu humanitarne 
akcije izbere namen akcije, ki 
finančno pripomore k nakupu 
zdravstvenih naprav in pripomočkov 
ali pa finančno pripomore k lajšanju 
življenja osebi, ki to potrebuje. 
Letošnji namen akcije je nakup 
defibrilatorja, ki bo namenjen 
prebivalcem vasi Klopce.

AKCIJA BO POTEKALA  
V OBDOBJU: 
Dol pri Ljubljani: sobota, 24. 10. 2020 
(17.00–19.00), nedelja, 25. 10. 2020 
(9.00–11.00), sobota, 31. 10. 2020 
(8.30–16.30) in nedelja, 1. 11. 2020 
(8.30–16.30)

Dolsko in Beričevo:  
sobota, 31. 10. 2020 (8.30–16.30) in 
nedelja, 1. 11. 2019 (8.30–16.30). 
Pri izvedbi bo sodelovala skupina 

prostovoljcev, ki bo na omenjene 
dneve stala pri stojnicah na 
pokopališčih Beričevo, Dol pri 
Ljubljani in Dolsko. Na stojnicah bo 
možno dobiti dodatne informacije, 
zastavice in oddati prostovoljni 
prispevek.

Ker bo akcija izvedena v času 
COVID-19, bodo na stojnicah tudi 
razkužila za roke, obiskovalce pa 
prosimo za ohranjanje varnostne 
razdalje. V primeru, da bi ukrepi 
države o zajezitvi virusa posegli tudi 
na naše področje in spremenili sam 
potek akcije, bodo občani o tem 
obveščeni.

Več informacij o donacijah se nahaja 
na spletni strani https://manjsveck-
manjgrobov.si/donacije/

Vse občane občine Dol pri Ljubljani 
lepo vabimo k sodelovanju!

»POMAGAJMO TISTIM, KI ŠE ŽIVIJO, 
ČE NISMO MOGLI VSEM, KI SE JIH 
TE DNI SPOMINJAMO.«
 Eva Pinter

Lani je bila v občini Dol pri Ljubljani prvič izpeljana ekološko-
humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov. Odziv je bil zelo 
pozitiven, skupaj smo zbrali več kot 2.000 evrov in razdelili preko 
600 zastavic. Zbrana sredstva so zadostovala za nakup defibrilatorja 
v Brinju, prav tako smo dokupili tudi elektrode za otroke.

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV TUDI V NAŠI OBČINI


