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Spoštovane občanke
in občani!
Obveščamo vas, da Občinska
uprava Občine Dol pri
Ljubljani do preklica deluje
pod naslednjimi varnostnimi
pogoji:
Občinska uprava vse občane
naproša, da se z namenom
zmanjševanja možnosti širjenja okužbe s koronavirusom
SARS-CoV-2 poslužujete
vlaganja vlog preko elektronske pošte (obcina@dol.si)
oziroma navadne pošte. Priporočamo vam, da v nabiralnik
ob vhodu v objekt ne oddajate
vlog, ki so vezane na rok, niti
kakšnih drugih pomembnih in
nujnih zadev. Če priporočila
ne boste upoštevali, občina
ne prevzema odgovornosti
v primeru zamujenih rokov,
izgube pošte in podobnega.
Obisk na občini je možen po

predhodnem dogovoru po
telefonu oziroma elektronski
pošti. Po odobritvi termina
obiska stranka pred vstopom
v občinske prostore pozvoni,
na glavnem vhodu jo sprejme
uslužbenec in jo pospremi v
občinsko sejno sobo, ki ima
kletni vhod na drugi strani
občinske stavbe. V občinskih
prostorih so obvezni nošenje
maske, razkuževanje rok in
ohranjanje varne razdalje.
Vse do 30. 11. 2020 poteka
glasovanje za projekte, ki
bodo izbrani v Participativni
proračun. Svoj glas lahko
oddate v času uradnih ur
občinske uprave. Pred
vstopom pozvonite in vam
pridejo odpret vhodna vrata.

• Občinska uprava

E-naslov
pletenice@dol.si
Odgovorna urednica
Nina Keder
Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
November 2020
Številka 11/2020
Pletenice so informativno
glasilo Občine Dol pri
Ljubljani. Izhaja enkrat
mesečno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo
v občini.
Naslednja številka izide
15. decembra 2020.
Prispevke za objavo pošljite
na elektronski naslov
pletenice@dol.si. Zadnji rok
za oddajo prispevkov je
1. december 2020.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Grafična priprava
Urban Bat
Lektoriranje
Kodent-Kokalj in
družbenik, k. d.
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

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

OSTALI PRIPOMOČKI
NA IZPOSOJO
Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS
ali samoplačniško.
Za več informacij
pokličite v podjetje.

HODULJA
ZZZS šifra: 512
HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513
SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701
STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

POSTELJNA MIZICA
BLAZINA ZA POSTELJO

ANTIDEKUBITUSNA
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
Vse slike so simbolične.
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IZ ŽUPANOVE PISARNE

Spoštovani

sokrajanke in sokrajani!
Konec oktobra in začetek novembra so nas spremljali
prečudoviti jesenski dnevi, narava je počasi odložila svoja
čudovita jesenska oblačila, zadnje rože z naših vrtov smo ob
prazniku vseh svetih položili na domače grobove. Prišel je čas, ko
se vse počasi umirja ter pripravlja na zaslužen zimski počitek.

Ž

al narava včasih tudi bolj strogo in brezkompromisno zahteva od nas, da se umirimo. V zadnjih
štirinajstih dneh število okuženih v Sloveniji skokovito narašča, Vlada RS je na predlog NIJZ
sprejela še zadnje zaščitne ukrepe za zajezitev širenja
okužb, odrejena je štirinajstnevna stroga karantena na
območju občin. Ko smo pred slabim mesecem dni v naši
občini opozarjali, da bodimo previdni in skrbni, žal ta
priporočila niso bila dovolj. Zavedamo se, da smo del širšega območja osrednje slovenske regije, skoraj vse sosednje občine so imele v tem času nesorazmerno večje število okuženih (Ljubljana 7.659, Domžale 1.374, Moravče
209, Litija 392), to in še drugi dejavniki so vplivali, da smo
pri nas iz 17 obolelih v slabem mesecu prišli na desetkrat
večje število, tako da imamo na petek, 13. novembra, že
več kot 170 obolelih, v povprečju več kot 5 obolelih na
dan. Število obolelih ni majhno, kljub vsem ukrepom, ki
jih je izvedel štab Civilne zaščite Dol, je še vedno nekaj
posameznikov, ki teh ukrepov ne želijo spoštovati ter
iščejo različne izgovore za zadovoljitev svojega lastnega
ugodja.
Že pred uradnimi počitnicami smo skupaj z odgovornimi
iz Zavoda Janka Modra prešli na učenje na daljavo, vrtci
so se zaprli, oziroma omejili na nujno potrebno zagotavljanje dnevne oskrbe za vse tiste, ki si varstva iz opravičljivih razlogov ne morejo zagotoviti. Takoj po počitnicah
smo začeli z dostavo toplega obroka učencem in dijakom, vsi ukrepi se izvavajo brez zapletov. Prav je, da po-

novno pohvalimo vse zaposlene v vrtcih in šolah, ker
kljub še vedno veliki negotovosti in ogroženosti, ki jih
dnevno prinaša širitev pandemije, svoje delo opravljajo
na visokem strokovnem nivoju.
Občinska uprava in krajevni urad sta tudi v tem času
obratovala neprekinjeno, sicer je bilo odrejenih nekaj izolacij ali dela od doma, kar pa se ni bistveno čutilo pri izvajanju zastavljenih ciljev in letnega programa dela. Kot ste
verjetno že sami opazili, na območju cele občine počasi
zaključujemo z več kot desetimi projekti, mogoče nam
katerega tudi ne bo uspelo izvesti, vendar ne zaradi naše
krivde, temveč zaradi morebitnih togih razumevanj okoljskih omejitev (na pomlad prestavljena gradnja mostu in
peskolova na potoku Kamnica) ter pomanjkanja izvajalcev. Upamo, da nam bodo vreme in visoke temperature
še naprej naklonjeni in bomo do prvih snežink zaključili
dela še na kakšnem projektu in pospravili gradbišča.
Ob koncu predvidenih omejitvenih ukrepov bomo vstopili v praznični december, ki ne bo tak kot pretekla leta,
edino, kar pa nam bo zagotovo ostalo in vlivalo upanje,
bo pričakovanje prihoda treh dobrih mož. Njih ne ustavi
ne karantena, ne zapore na cesti, pomembno je le to, da
verjamemo, da vse kar je slabo, enkrat mine, in da jim
lahko s svojim ravnanjem in pozitivno mislijo omogočimo, da pridejo tudi do nas in nam naredijo december zopet čaroben.
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič

Obvestilo glede odmere nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2020
Zavezance za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča obveščamo, da bodo odmerne odločbe
za leto 2020 s Finančne uprave RS odposlane dne 19.11.2020. Zavezanci, pri katerih nadomestilo
ne presega 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih nadomestilo presega 200 eur, ga
plačajo v 4 obrokih. V kolikor podatki odmere niso pravilni, je zoper odločbo dovoljena pritožba na
Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na
zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
• Občinska uprava
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Aktivnosti operativnega štaba Civilne zaščite
Operativni štab Civilne zaščite občine
Dol pri Ljubljani v ožji sestavi se je od
razglasitve ponovne epidemije Covid-19
(dne19. 10. 2020) sestajal vsakodnevno
na sedežu občine Dol pri Ljubljani.
Ponovno smo vzpostavili dežurni telefon in za pomoč
občanom javno objavili vse kontakte, na katere se lahko
obračate v nujnih primerih:
• Civilne zaščite Občine Dol pri Ljubljani: 01 530 32 50;
040 730 516 (vsak dan od 8. do 13.ure) ali cz@dol.si
• Valerija Rus, dr. med., ambulanta Dolsko 55:
številka 070 384 508
• Anja Černe, dr. med., ambulanta Videm 17c:
številka 070 384 512
• Psihološka pomoč psihologinje Špele Debeljak: 059 336
835 (OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, vsak torek
od 8. do 14. ure) ali osjmdol@guest.arnes.si
• Župnik Alojzij Grebenc: 031 525 256
• Župnik Marko Avsenik: 041 614 964
• Rdeči križ Slovenije: 040 788 698 (ponedeljek–
četrtek med 9. in 15. uro, petek med 9. in 12. uro)
ali info@rdecikrizljubljana.si
• Klicni center Vlade Republike Slovenije: 080 14 04
• Generalna policijska uprava: 04 514 70 01

na pokopališčih. Z rednimi objavami na spletni strani
občine želimo poskrbeti za čim boljšo informiranost
prebivalcev. Ponovno smo evidentirali lokalne ponudnike
prehrane in ažurirali seznam prostovoljcev, občanov, ki so
pripravljeni pomagati v primeru potreb. Nabavili smo
dezinfekcijske naprave, s katerimi prostovoljni gasilci
intervalno opravljajo razkuževanje prostorov ambulant v
Dolskem in Dolu. Dodatno smo nabavili še dva stacionarna
termometra, ki sta nameščena pred splošnima
ambulantama v Dolskem in Dolu.

IIzvajamo ogromno aktivnosti, od katerih so nekatere
navzven opazne, druge pa ne. Vsakodnevno imamo
komunikacijo z regijskim štabom CZ, Osnovno šolo Janka
Modra, gasilskimi društvi, splošnima ambulantama v
Dolskem in Dolu, patronažno službo ter izvajalko pomoči
in nege na domu. Dnevno spremljamo stanje okuženih v
naši in sosednjih občinah. Po navodilih NIJZ in regijskega
štaba CZ smo izvedli zaprtje otroških igral in igrišč ter
drugih športnih površin, poskrbeli za namestitev obvestil

Vrtec pri OŠ Janka Modra deluje samo za najnujnejše
primere otrok, katerih starši nimajo zagotovljenega varstva
in v vrtec dostavijo ustrezno potrdilo (za informacije se
lahko obrnete na Vrtec).
Vsa opozorila in navodila, ki jih dobivate občani preko
sredstev javnega obveščanja, upoštevajte resno in
odgovorno!
Vsi občani in občanke, ki ste ali še boste zboleli in kazali
kakršne koli znake, kot so slabo počutje, povišana telesna
temperatura, kašljanje, bolečine v mišicah, težko dihanje,
OSTANITE DOMA! Prav tako naj ostanejo doma tudi člani
vaše družine! Če ste bolni v nobenem primeru NE SMETE
vstopiti v zdravstveno ustanovo, ampak pokličite svojega
osebnega zdravnika/pediatra.
V največji možni meri poskrbite za zmanjšanje stikov z
drugimi ljudmi, v trgovino pojdite le, če je nujno, in pri tem
skrbite za vašo varnost, pazite na higieno rok z rednim
umivanjem s toplo vodo in milom oziroma z
razkuževanjem rok z razkužilom na osnovi alkohola, v
primeru bolezni ne zapuščajte doma. Poskrbite za ustaljene
postopke v primeru prehlada ali gripe, torej pijte veliko
tekočine, poskrbite za vnos hrane z veliko vitaminov, za
bolečine in vročino vzemite zdravila, ki so temu
namenjena. •Občinski štab Civilne zaščite občine Dol pri Ljubljani
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Navodilo za karanteno na domu

K

arantena na domu je ukrep, s
katerim zdrava oseba po
visoko rizičnem stiku z
osebo, pri kateri je bila
potrjena okužba z virusom SARSCoV-2, ali po prihodu iz tujine omeji
svoje stike z drugimi ljudmi (se
samoosami na stalnem, začasnem ali
drugem naslovu). Traja 10 dni od
zadnjega visoko rizičnega tesnega
stika oziroma od prihoda v Slovenijo
(če ste bili v karanteno napoteni ob
vstopu v Slovenijo). Namen karantene
na domu je preprečevanje širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2
oziroma bolezni Covid-19. V času
bivanja v karanteni upoštevajte
naslednja navodila:
OSTANITE DOMA
• Ne odhajajte od doma (ne
zapuščajte svojega doma, ne hodite v
službo, trgovino ali druge ustanove,
ne uporabljajte javnega prevoza ali
taksijev).
• Izogibajte se stikom z drugimi in ne
sprejemajte obiskov v svojem domu.
• V času karantene se zamotite s
prijetnimi aktivnostmi. Kljub osamitvi
ostanite povezani z drugimi ljudmi, še
posebej, če živite sami. Priskrbite si
podporo prijateljev, družine in
drugih. Poskusite ostati v stiku z njimi
(prek telefona, pošte, spleta itd.).
SPREMLJAJTE SVOJE
ZDRAVSTVENO STANJE
• V obdobju 14 dni od zadnjega
visoko rizičnega tesnega stika z osebo
s Covid-19 oziroma 14 dni od prihoda
v Slovenijo spremljajte svoje
zdravstveno stanje.
• Če se v tem času pojavijo simptomi
ali znaki Covid-19 (slabo počutje,
prehladni znaki, kašelj, vročina, težko

Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Ivančna Gorica
Moravče
Šmartno pri Litiji
Litija

25.10.
1
24
6
13
1
3
0

26.10.
3
44
20
18
7
15
26

27.10.
11
69
45
17
10
2
8

28.10.
10
63
25
24
12
6
21

dihanje, glavobol, bolečine v mišicah,
izguba vonja ali okusa, bolečine v
žrelu …), ostanite doma in pokličite
osebnega ali dežurnega zdravnika,
kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
Zdravniku povejte, da ste oziroma ste
bili v karanteni na domu. Zdravnik bo
ocenil, ali je potrebna napotitev na
vstopno točko zdravstvenega doma
za odvzem brisa.
• V primeru, ko morate sami na pot
do vstopne točke zdravstvenega
doma, ne uporabljajte javnega
prevoza, sistema souporabe
avtomobilov ali taksijev.
ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH
ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN
•Za zagotavljanje osnovnih živil in
higienskih potrebščin se s svojci,
sosedi ali prijatelji dogovorite, da
vam jih priskrbijo in dostavijo na
dom. Pri dostavi naj v vaš dom ne
vstopajo, ampak naj potrebščine
pustijo pred vhodnimi vrati in vas o
tem obvestijo prek domofona ali
telefona. Za zagotavljanje osnovnih
življenjskih potrebščin se lahko
obrnete na lokalno skupnost (na
primer lokalna izpostava Rdečega
križa, prostovoljci itd.).
•Priporočamo uporabo alternativnih
metod nakupovanja, kot so spletna
prodaja in dostava na varen način,
pri čemer dostavljavec ne vstopa v
vaš dom in vam dostavi paket pred
vhodna vrata.
UPOŠTEVAJTE HIGIENO ROK
• Pogosto si umivajte roke z milom in
vodo. V primeru, da voda in milo nista
dostopna, za razkuževanje rok
uporabite namensko razkužilo za roke.
• Ne dotikajte se obraza z nečistimi/
neumitimi rokami.
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NE DELITE SVOJIH OSEBNIH IN
HIGIENSKIH PREDMETOV Z
DRUGIMI
• Uporabljajte svoj jedilni pribor,
higienske pripomočke, perilo in
brisače ter jih ne delite z drugimi.
• Po uporabi osebnih in higienskih
predmetov le-te očistite in jih
shranjujte ločeno od ostalih.
KDAJ JE KONEC KARANTENE NA
DOMU?
• Karantena traja 10 dni od zadnjega
visoko rizičnega tesnega stika z
osebo s Covid-19 oziroma 10 dni od
prihoda v Slovenijo (za osebe, ki so
bile v karanteno napotene ob vstopu
v Slovenijo).
• Še naprej spremljajte svoje
zdravstveno stanje, dokler ne mine
14 dni od zadnjega visoko rizičnega
tesnega stika z osebo s Covid-19
oziroma 14 dni od prihoda v
Slovenijo. V tem obdobju se
izogibajte vsem nenujnim tesnim
stikom z ostalimi ljudmi. To še
posebej velja za stike s starejšimi,
tistimi s kroničnimi boleznimi in
tistimi, ki imajo oslabljen imunski
sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni
dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno
delovanje ledvic, zdravljenje raka ...).
Pri njih je tveganje za težji potek
bolezni višje.
• Po prenehanju karantene še naprej
upoštevajte pravilno higieno kašlja
in si še naprej pogosto umivajte
roke.
• Testiranje po koncu karantene ni
potrebno.
• Spremljajte situacijo v Sloveniji in
upoštevajte ukrepe in navodila
strokovnjakov (pristojnih inštitucij).

• Vir: NIJZ
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Skupaj št.
število
14-dnevna
Okuženih
prebivalcov
incidenca prebivalcev v % v občini

73
495
333
175
77
52
140

1,16%
1,35%
4,41%
1,03%
1,41%
0,92%
0,91%

6.310
36.675
7.549
17.008
5.449
5.642
15.342
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Ponovno
kopičenje smeti

Pločnik v Beričevem

Eko otok v Beričevem

Za cesto Beričevo–Brinje je na
kritičnih odsekih predvidena
izgradnja pločnika v treh fazah. Za
prvo fazo v vzhodnem delu naselja
Beričevo so v poletnih mesecih
potekale parcelacije in odkupi
zemljišč, izdelana je bila projekt
na dokumentacija za izvedbo,

Eko otok v Dolu pred graščino

V

zadnjem času so se na nekaterih ekoloških otokih za zbiranje različnih frakcij
odpadkov ponovno začele nenadzorovoan kopičiti smeti, ki kažejo zelo klavrno podobo našega kraja. Ker se je v preteklosti podobno že dogajalo, smo bili na občini prisiljeni ekološke otoke iz nekaterih naselij prestaviti na razširjeni ekološki otok v Kamnico.
Ta obratuje 2-krat tedensko, in sicer, v sredo
med 13. in 17. uro in v soboto med 8. in 12. uro
(tak delovnik bo vse do 30. 3. 2021, potem pa
zopet ob sredah od 13. do 18. ure). Občani lahko tja v času obratovanja pripeljete embalažo,
steklo, papir in zeleni odrez. Občina bo tudi v
prihodnje stremela k temu, da se ekološki otoki, ob katerih nastajajo smetišča, odstranijo in
se prestavijo na razširjen ekološki otok, kjer je
v času obratovanja praviloma vedno prisoten
občinski delavec. Vse občane prosimo, da v času, ko razširjeni ekološki otok ne obratuje, pred
vhodom ne odlagate smeti..
•Občinska uprava

Smeti pred razširjenim eko otokom v Kamnici,
kamor je nekdo kljub zaprtju navozil smeti.

Cesta na Vidmu

gradbena dela so v teku in bodo
končana do konca meseca. Druga
in tretja faza se bosta predvidoma
izvajali v prihodnjem letu. Uspešnost realizacije projekta je
odvisna od uspešnosti pridobitve
zemljišč, odkupi v tem trenutku še
niso urejeni.
•Občinska uprava
Gradbena dela za izgradnjo
javne kanalizacije s sočasno
gradnjo ostale javne infra
strukture z novim pločnikom
in javno razsvetljavo na
Vidmu med križiščem pri
Osnovni šoli Janka Modra
in križiščem z regionalno
cesto Ljubljana–Litija so v
zaključni fazi. Za povečanje
varnosti je bila izvedena tudi
hitrostna ovira. Prav tako
so v zaključni fazi tudi dela
na križišču pri osnovni šoli
na Vidmu. To bo odslej za
varnost učencev in drugih
občanov na dvignjenem
nivoju s poudarjenimi talnimi
označbami in z ojačano javno
razsvetljavo ter dodanim
pločnikom.  •Občinska uprava

Kotlovnica v KD Dolsko
Občina je v Kulturnem domu
Dolsko zaradi dotrajanosti kotla
in kotlovniške opreme na kurilno
olje v času jesenskih počitnic
izvedla zamenjavo kotlovnice in
energenta. Poleg nove plinske
peči bo vgrajena tudi toplotna
črpalka za sanitarno vodo. S
to investicijo občina uresničuje
svojo zavezo za zamenjavo energetsko učinkovitejših energentov v občinskih objektih.

•Občinska uprava
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IZ OBČINSKE STAVBE

S certifikatom kakovosti Srca Slovenije nagrajeni tudi Dolani

Razvojni center Srca Slovenije je v
oktobru izvedel četrto ocenjevanje
rokodelskih in prehranskih izdelkov
Srca Slovenije. 34 ponudnikov s 104
izdelki je prejelo pravico do uporabe
Kolektivne tržne znamke Srce
Slovenije. Certifikat je bil podaljšan
tudi 38 izdelkom, ki so bili pozitivno
ocenjeni že leta 2016. Pravico do
uporabe znaka je tako prejelo 15
proizvajalcev prehranskih izdelkov
in 19 rokodelcev iz Srca Slovenije. Med
njimi so tudi ponudniki iz občine Dol
pri Ljubljani:
•Majda in Tomo Kraker, Kraker d. o. o.,
Videm: lončeni izdelki – sklede,

potičnice, piščalke, solnica;
•Darka Levičar, Vitražni atelje Darka,
Laze: vitražni angelci in križi;
•Mira Lukežič, Studio LA, Beričevo:
šivane igrače – zmajček, muc, žabica;
•Ivanka Brodar, Vesna Lipoglavšek s. p.,
Senožeti: Ivankini krofi in potice;
•Samo in Sonja Upelj, Kmetija Kufin,
Senožeti: orehi.
Prehranske izdelke so ocenjevali
kuharski mojster Franci Jezeršek,
etnolog prof. dr. Janez Bogataj in
svetovalka za načrtovanje turizma in
gostinstva doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec.
Pri rokodelskih

Prikazovalnik hitrosti tudi v Brinju
Agencija za varnost prometa je že desetič pripravila poziv za
enoletni brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti Vi vozite. Na
poziv se je prijavilo 34 občin, strokovna komisija pa jih je nato
izbrala 15, ki so v teh dneh prejele prikazovalnike hitrosti v
brezplačni enoletni najem. Prikazovalnik hitrosti Vi vozite je med
drugimi prejela tudi naša občina. Agencija za varnost prometa
želi s prikazovalniki hitrosti spodbujati k umirjeni, odgovorni in
strpni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev
v cestnem prometu, še posebej najbolj ranljivih, pešcev in kole
sarjev. Prikazovalnik hitrosti je namestila občina na lokacijo pri h.
š. Brinje19. Ravno prehitra vožnja je še vedno zelo pogost vzrok
prometnih nesreč z najhujšimi posle
dicami. Policija je od začetka leta pa
do konca septembra ugotovila več kot
87.000 kršitev s področja hitrosti, v tem
času pa je zaradi neprilagojene hitrosti
na slovenskih cestah ugasnilo 22 živ
ljenj, opozarjajo na agenciji. Omejitve
hitrosti in predvsem njihovo dosledno
spoštovanje so zato ključnega pomena,
predvsem v naseljih
•Občinska uprava
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Nagrajeni izdelki Mire Lukežič,
Studio LA, Beričevo

Nov šolski kombi

Osnovna šola Janka Modra je prejela nov kombi. Prejšnji
je bil star že več kot 14 let in imel prevoženih 420 tisoč
kilometrov, pred zamenjavo pa je prišlo še do nepoprav
ljive okvare motorja. Občina je tako za potrebe šolskih
prevozov zdaj kupila eno leto star kombi znamke MAN s
prevoženimi 15 tisoči kilometri. Zanj je odštela 35 tisoč
evrov. Nov kombi ima karakteristike mini busa, vstopa se
pokončno, ima večjo razdaljo med sedeži in večji prostor
za prevoz hrane.
•Občinska uprava

Foto: Marjanca Žunič, Fotoformat Litija; Nina Keder

izdelkih je sodeloval oblikovalec Matej
Zupančič. Razvojni center Srca
Slovenije organizira vsakokrat tudi
slovesno podelitev certifikatov, ki pa je
tokrat zaradi posebnih razmer v
klasični obliki verjetno ne bo mogoče
izvesti. Vseh 208 certificiranih izdelkov
bo objavljenih v spletnem katalogu na
spletni strani www.srce-slovenije.si.
Vsem prejemnikom certifikata
čestitamo, bralce pa vabimo, da jih
podprejo s svojim nakupom.
•Mija Bokal, Razvojni center Srca Slovenije

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Uspešen projekt Kolesarska veriga
na podeželju
Občina Dol pri Ljubljani
se je februarja letos v
sodelovanju z LAS Srce
Slovenije prijavila na 5.
javni razpis za projekte
sodelovanja LAS, ki ga je
razpisalo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

P

rojekt Kolesarska veriga na
podeželju je del širšega
projekta sodelovanja LAS, h
kateremu jih je pristopilo 12
iz celotne Slovenije po vodstvom LAS
Gorenjska košarica. 26. oktobra 2020
smo prejeli pozitivno odločbo o
odobritvi sofinanciranja projekta v
višini 99.664,28 EUR (od skupne
vrednosti projekta, ki znaša
143.047,59 EUR). Od tega bo Občina
Dol pri Ljubljani dobila povrnjenih
19.159,83 EUR (od predvidenega
vložka 27.500 EUR z DDV). V okviru
projekta bo na območju LAS Srce

Slovenije v občinah Dol pri Ljubljani,
Litija in Šmartno pri Litiji postavljena
po ena postaja za izposojo koles,
opremljena bo s 3 navadnimi kolesi
in dvema električnima, v občini
Kamnik pa ena postaja za izposojo
koles s petimi električnimi
kolesi. Predvidena lokacija postavitve
postaje je pri objektu občinske
uprave (na naslovu Dol pri Ljubljani
1). Ključni rezultati operacije na
območju LAS Srce Slovenije so poleg
postavljenih 4 izposojevalnic koles
tudi predstavitev dobrih praks
ponudnikom za pridobitev certifikata

»kolesarjem prijazni ponudnik«,
vzpostavljeni integrirani sistemi na
enotno platformo z enotno
uporabniško izkušnjo, izdelava
promocijskih filmov, promocijskega
materiala, vzpostavljena spletna stran,
pridobivanje novih znanj in prenos
dobre prakse med območji. Gre za
izjemo odmeven projekt, ki bo
povezoval občine in LAS-e po
Sloveniji: po izvedenih aktivnostih se
bo povečala atraktivnost okolja in
dostopnost do interesnih točk v
občinah znotraj posameznih LAS in
med temi.
•Občinska uprava

Seznam kmetij v občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke
Ime
Priimek Domače ime
naslov in hišna št.
telefon
GSM
Dosegljivost
Marjan in Vera
Belcijan Pr' Sirk
Kleče pri Dolu 14
01 56 47 565 051 353 165
							
Janez in Tatjana
Bitenc
Pr' Goset
Kleče pri Dolu 21
01 56 47 501 041 336 571		
							
Jelka in Janko
Godec
KMETIJA PR' HRVAT Dolsko 39		
Silvester
Grilj
KMETIJA
Križevska vas 12
01 56 47 368 051 441 126
		
PR’ TRAVNARJU
Tomaž in Marija
Hilbert
Pr' Hrašar
Senožeti 16
031358439, PO 16.00
					
041 533 267		
Janez
Kralj
Pr' Antonovc
Brinje 12
01 56 26 782
							
Stanislav
Kralj
Pr' Slavkot
Brinje 14
01 56 26 785
Darka
Levičar Pr' Jernač
Laze pri Dolskem 44
01 56 47 738 051 816 931,
					
041 801 778		
Marjan
Majdič
Pr' Medišku
Brinje 5
01 56 26 789 041 334 319
Jožef
Pokovec Pr' Vehuc
Zagorica pri Dolskem 12 01 56 47 276
Mojca in Franci
Rak
Pr' Kovač
Kleče pri Dolu 16
01 56 47 572 041 568 982 Od 8:00 do 15:00
Ivanka
Rihtar
Pr' Flajšman
Beričevo 48
01 56 26 170 041 506 140
Frančiška in Blanka Slabanja Pr' Mežnarju
Beričevo 26
01 56 268 53 031 635 959
Andrej
Šimenc Pr' Pečnikar
Zaboršt pri Dolu 12
01 56 47 776 041 880 020
Jože
Uštinc
Pr' Uštinc
Beričevo 40
01 56 26 839 051 321 226
Janez in Milena
Velepec Pr' Velepcu
Beričevo 21
01 56 26 862, 031 568 000,
				
01 56 27 127 031 802 222
Vinko
Vode
Pr' Jakopc
Vinje 32
01 56 47 186 040 377 090
Maks
Zajc
Pr' Zajčk
Dol pri Ljubljani 8
01 56 47 590 041 334 895
Rok, Mateja
Žle
Pr' Vadamuc
Beričevo 45
01 562 61 71 041 950 790
in Andrej							
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Ponudba
mleko, mlečni izdelki, žganje,
sadni kis, peka iz nove krušne peči
vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni
kis, mošt, domač kruh in potice
mleko
začasno samo sir
vsa zelenjava in krompir
( sezonska zelenjava )
sezonska zelenjavakislo, zelje in repa,
strokovno škropljenje večjih površin
povrtnine, živinoreja
sezonski pridelki, kis,
med, kapsl iz sadja
zelenjava, žito
sadje, krompir, žganje, kis, krhlji
Zelenjava, krompir
zelenjava
zelenjava, prireja govejega mesa
krompir, zelje, zelenjava
zelenjava, prodaja sadik
jagode, kropir, korenje, solata, zelje
jabolka
zelenjava (zelje), krompir
vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst
solate, sadike za zelenjavo/
zelje, repa, sarma

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Lokalni pridelki z dostavo na dom
O lokalni oskrbi je zadnje leto veliko
govora, a Zadruga Jarina se s tem
poslanstvom ukvarja že več kot 15 let.
Njihova direktorica Aleksandra Koprivnikar
k sodelovanju vabi tudi naše kmete in
pridelovalce.

»Z

adruga za razvoj podeželja Jarina je bila
ustanovljena že leta 2004. Povezuje
ponudnike lokalno pridelane hrane z
javnimi ustanovami in drugimi odjemalci.
Zadruga Jarina je bila leta 2004 prva, ki o lokalni
samooskrbi ni le govorila, temveč jo je na neprofiten, a
podjeten način tudi uresničila. Dobavitelji so pretežno iz
osrednjeslovenske regije, zaradi zagotovitve pestrejše
ponudbe pa smo se povezali tudi s kmeti iz celotne
Slovenije. Vse, kar ponujamo, je iz Slovenije, večinoma iz
tradicionalnih družinskih kmetij. S premišljeno kakovostno
ponudbo po konkurenčnih cenah omogočamo našim
odjemalcem zanesljivo pripravo zdravih jedi glede na
naravne cikluse. Na drugi strani pa delujemo na razvojnem
področju, za katerega smo pridobili že nekaj evropskih
projektov. Trenutno izvajamo projekt Jarina razvija lokalni
trg, v katerega smo vključili tudi dva kmeta iz vaše občine.
Sedaj se že pripravljamo na priložnosti, ki jih bo prinašala
nova evropska kmetijska politika za obdobje 2012–2027.
Naše poslanstvo je biti prvi, ki zna obstoječe prakse
spremeniti, izboljšati in premikati v prihodnost,« pove
Aleksandra Koprivnikar in razloži še, kako poteka celoten
proces od pridelave do dostave: »Z lokalno pridelano hrano
oskrbujemo skoraj sto vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
domov za starejše občane in podjetij. Povprečno dostavimo

Zadruga za razvoj podeželja Jarina, z. o. o.
Šaranovičeva cesta 21a, 1230 Domžale
Center za naročanje: 051 339 343
narocila@jarina.si
www.jarina.si

več kot 80 ton pridelkov in izdelkov letno po načelu z njive
na mizo. V procesu oskrbovanja je zato naš največji izziv
distribucija, in sicer zagotoviti v jutranjih urah na več
lokacijah direktno dostavo z naših kmetij.« Pod svoje okrilje
sprejemajo tudi nove člane, pridelovalce. »Velik poudarek
dajemo širitvi naše mreže kmetov, saj se soočamo s čedalje
večjimi naročili, male družinske kmetije pa včasih težko
zagotovijo večje količine. Prednost našega delovanja vidijo
kupci v tem, da poleg kakovostne hrane omogočamo tudi
dostavo raznovrstnega sadja in zelenjave ter mlevskih in
mlečnih izdelkov. Seveda so dobrodošli novi ponudniki.« V
svoji široki ponudbi imajo tudi ekološke pridelke.
»Povezujemo se tudi z ekološkimi kmetijami, ki nam
zagotavljajo tako sadje kot zelenjavo, na primer jabolka,
hruške, kaki, fižol, krompir, korenje, kolerabo, kislo zelje,
rdečo peso in moko.« Njihova dejavnost in dostava
nemoteno potekata tudi v obdobju pandemije in ob
omejenem prečkanju mej med občinami. »Z namenom, da
se še bolj približamo občanom in zagotovimo varno
dobavo lokalnih pridelkov in izdelkov, smo že v
spomladanskem času vzpostavili dostavo na dom. Takrat ni
bilo nobenih problemov dostaviti v vašo občino in
verjamem, da bo tudi sedaj teklo vse v redu.« • Nina Keder

Klub Taraja predstavlja
pravljici:

Lokalni ponudniki

Med kmeti in pridelovalci, ki prihajajo iz naše občine,
direktorica izpostavi naslednje: »Največ delamo z Andrejem
in Polono Šimenc, Boštjanom in Majo Uštinc, Francijem
Rakom in Lili Rihtar, ki vsi nudijo lokalno pridelano
zelenjavo, ter Samom Upljem, ki nudi eko orehe.«
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Sija, zvezdica, ki si je želela živeti
na Zemlji ter
Mala Blani in pogumna murva
Do 30. 11. 2020 ju lahko
kupite po akcijski ceni: 15,99€/kos.
PRAVLJICI LAHKO NAROČITE:
e-mail: tarajaklub42@gmail.com
FB: Klub Taraja, gsm: 051/604-815

TARAJA

KLUB ZA OSEBNI IN DUHOVNI RAZVOJ

VPRAŠALI STE - ODGOVARJAMO

Bomo dobili še eno krožišče?
Težave, povezane z gradnjo v občini, in tudi težave, povezane s trenutno epidemijo virusa
Covid-19, so najbolj aktualne. 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.
hitrost, ampak težko se bosta srečala
tovorno vozilo in avtomobil, še težje
šolski avtobus in tovorno vozilo. Je
morda predvidena širitev ceste na
drugo stran?
O: Širina asfaltiranega dela cestišča
je predvidena na okoli 4,5 m + 0,5 m
bankine. Na delu, kjer je postavljena
avtobusna postaja in cestišče omejuje
obojestranski robnik, je širina cestišča
predvidena na 5,2 m. Srečevanje vozil
bo predvidoma potekalo nemoteno.

• Občinska uprava

1. VPRAŠANJE
Zakaj ste se odločili za zapiranje
oziroma ograjevanje otroških igral?
Je bil to res tako nujen ukrep za
preprečitev pandemije, da se otroci ne
smejo igrati na igralih na prostem?
O: Župan se je na podlagi
epidemiološkega stanja, naraščanja
pozitivnih občanov na COVID-19 ter
priporočil NIJZ in Vlade RS odločil, da
se vsa otroška igrala zaprejo, dokler se
situacija ne izboljša.  • Občinska uprava
2. VPRAŠANJE
Po izgradnji pločnika v Beričevem se
zdi, da bo poslej cesta ožja. Sicer je to
dobro, ker se bo posledično znižala

3. VPRAŠANJE
Vidimo, da se v občini zadnje mesece
res veliko gradi. Kako pa kaže z
gradnjo krožišča v Dolu pri
Mercatorju?
O: Krožišče pri Mercatorju je bilo
sprva predvideno v velikosti premera
14 m, kar je po mnenju Občine
predimenzionirano, še posebej z
vidika, ker prihodnje prometno
umeščanje in navezava Mercatorja in
kmetijske zadruge v tem trenutku še
nista rešena. Interes Mercatorja je zelo
velik, nekoliko več zadržkov je s strani
kmetijske zadruge. Prepričani smo, da
bomo z nadaljnjimi pogovori našli
skupno rešitev, ki bo temu delu
naselja prinesla izgradnjo poslovnostanovanjskega objekta, ki ga v centru
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Dola zelo potrebujemo. Hkrati bo
rešena tudi ureditev križišča/krožišča.

• Občinska uprava
4. VPRAŠANJE
Za vasi Beričevo in Brinje ni bilo
oddanih nobenih predlogov za
participativni proračun. Se 20.000
evrov sredstev, ki so bila namenjena
temu, prenesejo v naslednje leto,
oziroma kaj se zgodi s temi sredstvi?
O: Postopek prijave projektov za
participativni proračun (v
nadaljevanju PP) za leto 2021 je
zaključen. Na občino sta sicer za VO
Beričevo-Brinje prispela 2 predloga, a
žal 10 dni prepozno. V razpisu je
obljubljeno naslednje: »Neporabljena
sredstva participativnega proračuna,
ki bodo ob zaključku vseh projektov
posamezni vaški skupnosti ostala v
dobrem, gredo v rezervni sklad, in
bodo porabljena izključno za potrebe
dotične vaške skupnosti.« Tega se
bomo tudi držali, naslednje leto bomo
tako z neporabljenimi sredstvi iz PP
skušali realizirati morebitne naknadne
predloge z območja VO BeričevoBrinje, ki v občinskem proračunu niso
dobili svojega mesta. Kateri predlogi
bodo upoštevani, je stvar dogovora
med vaškim odborom in Občino.

• Občinska uprava

DOGAJANJE V NAŠI OBČIN

Pernati stanovalci ob Pšati v Beričevem

Zgodaj spomladi je potok Pšata v naši ulici večkrat obiskal par
race mlakarice. Raci sta v trstičju ob vodi naredili gnezdo; samica
je začela valiti jajca, samec je žal izginil. Konec maja se je izvalilo
12 prikupnih mladih račk, ki jih je mama kar hitro odpeljala v vodo.
Vsak dan smo preštevali male račke, saj so v tem obdobju najbolj
na udaru sovražnikov. Raca je sama skrbela za varnost mladičev
in hrano, zato smo ji sosedje priskočili na pomoč z dodatnim
hranjenjem. Najbolj aktivna sta bila Ivan in njegova vnukinja Julija,
ki sta jim dvakrat dnevno pripravljala namočen kruh. Čeprav so se
mladiči kmalu naučili sami iskati hrano v vodi, so večkrat na dan prišli
do hiše ter glasno opozarjali in prosili za priboljšek. Race mlakarice
so družabne in prilagodljive, človeška bližina jih ne moti, mladiči so
jemali hrano tudi iz rok. Družbo so nam delali vse poletje. Mladiči so
rasli, samčki so dobili izrazito obarvanost perja, samičke so ostale
grahasto rjave. Takrat smo jih lahko ločili, bilo je 7 samcev in 5
samičk. V zadnjih dveh mesecih so nekatere – zdaj odrasle – race
že zapustile svojo družino, še vedno pa nas obišče mama raca z
nekaj mladiči. Leta 2020 si v naši ulici ne bomo zapomnili samo po
koronavirusu, ampak tudi po simpatični račji družini. • Mojca Marenk
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Jubileji naših
upokojencev

V letošnjem letu so naše aktivnosti v Društvu
upokojencev skoraj povsem zamrle oziroma smo
jih omejili zaradi varnosti in upoštevanja ukrepov.
Vendar pri tem nismo pozabili na naše starejše
člane ob njihovih jubilejih, rojstnih dnevih.
Osebne stike smo morali omejiti, tako da so
jih seveda z njihovim soglasjem, soglasjem
sorodnikov in z upoštevanjem vseh priporočil
NIJZ obiskale poverjenice ali predsednica ter
jim zaželele vse dobro, veliko zdravja in jim
izročile darilni bon. Vsem članom nad 75 let in
tudi drugim za okrogle jubileje smo poslali tudi
osebne čestitke.
V letošnjem letu je praznovala 90 let Marija
Selšek iz Kamnice, žal pa se je v septembru
poslovila od nas, v oktobru pa je praznovala
90 let naša dolgoletna članica in dolgoletna
poverjenica Rezka Trdin. Žal je v Domu starejših
Tisje Litija nismo mogli obiskati. Vendar smo ji
naše želje in sporočila izročili prek sorodnikov
in telefonsko. Tako malo pozornosti je bilo
potrebno, da smo razveselili naše člane, kar
pričajo povratni telefonski klici in zahvale. V
Društvu kljub vsem ukrepom želimo, da naši
člani niso pozabljeni, čeprav dobro vemo, kaj
jim pomeni osebni stik, prijazna beseda in
pogovor. V decembru bomo vse starejše nad
75 let obdarili z darilnim bonom. Pri tem nam bo
ponovno s finančnim prispevkom pomagala tudi
Občina Dol. Ob tej priliki iskrena hvala v imenu
vseh. Vsi skupaj si želimo, da nam bosta zima
in pomlad prinesli tisto, kar si vsi starejši želimo:
ponovno druženje, udeležbo na zboru članov,
skupno potepanje na izletih in letno srečanje,
predvsem pa osebnih stikov, pogovorov, stiskov
rok in prijaznih besed. Ob zaključku tega pisanja
smo izvedeli, da je g. Ciril Žnidaršič prejel tudi
posebno priznanje Zveze borcev Slovenije ob
75-letnici osvoboditve. Čestitke.
Podpis: Ena izmed najstarejših naših članic je
Anica Vehovec in ji čestitamo ob praznovanju
95-letnice.

• Marija Zajec, Društvo upokojencev Dolsko

PRI SOSEDU NA OBISKU

epidemijo. Sprva je velik
pritisk na mojo ordinacijo
prišel s strani pacientov, ki
so prihajali iz Ljubljane,
zato sem tudi pozvala občane te občine, če še nimajo izbranega osebnega
zdravnika, naj pridejo k
meni, a zdaj imam pacientov že dovolj.«

Združili sta moči

Obe naši zdravnici koncesionarki dr. Anja Černe in dr.
Valerija Rus v teh dneh čutita, kako zelo so se razmere v
zvezi z epidemijo zaostrile tudi v naši občini.

Foto: Nina Keder

S

pregovorili sta o trenutnih
razmerah in kako zdaj poteka njuno delo. Poleg običajnega zdravniškega dela so
zdravnici in njuni dve sestri te dni
dodatno obremenjene še s potekom
dela v novih razmerah zaradi epidemije virusa Covid-19. Dr. Rusova pove: »Sprva je bilo tako, da smo vse
bolnike s respiratornimi težavami pošiljali na odvzem brisa, potem se je to
prekinilo in zdaj so navodila ponovno drugačna. Zadnja dva tedna je bilo kar nekaj novih okužb s Covid-19.
Prejšnji teden smo prva dva pacienta
hospitalizirali. Nista na intenzivni negi, sta pa v bolnišnici. Na srečo smrt
nih žrtev nismo imeli. Se pa okužba
večinoma prenese na celotno družino, oziroma se širi znotraj enega gospodinjstva. Tudi na osnovni šoli je
bilo več okužb, bojda je zbolelo vsega skupaj deset učiteljic. Virus se je

razširil tudi pri športnih aktivnostih
in v službah. Večina časa ljudje v službah sicer nosijo masko, a pri malici,
na kavi ali med pavzo za cigareto, jo
snamejo.« Tudi dr. Černetova ima podobne izkušnje s pacienti s Covid-19:
»Imela sem tri paciente, ki so imeli
težji potek bolezni, s hudimi glavoboli, višjim porastom temperature in
hudim kašljem. Večinoma jih ima
blažji potek, kljub temu pa tudi dosti
mladih pove, da tako še niso bili bolni. Imajo visoko vročino, splošno slabo počutje, utrujenost, ki se vleče,
navajajo glavobol, kot ga še niso imeli, in izgubo vonja.« Dejstvo je tudi,
da ima dr. Černetova, ki je svojo ordinacijo odprla pred tremi leti, večinoma mlajšo populacijo pacientov, ki
imajo tudi manj zapletov. A tudi njene kapacitete so že zapolnjene.
»Novih pacientov ne sprejemam, saj
so se moje kvote zapolnile že pred
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DOSEGLJIVOST
ZDRAVNIC
Večjo delovno obremenitev zdravnici občutita zdaj
tudi zaradi izjemnega povečanja števila telefonskih
klicev in elektronskih sporočil. Dr. Rusova pripoveduje: »Zadnja dva tedna se
ljudje pritožujejo, da smo
slabše dosegljivi, saj se je
zelo povečalo število posvetov po telefonu.
Telefoni zvonijo non stop.
Nekateri tudi ne želijo priti v ambulanto, ker se bojijo, da bi se okužili. Imamo enormno
povečanje telefonov in mailov in ker
paciente sprejemamo tudi fizično, je
neprestano zvonjenje telefona med
obravnavami bolnikov zelo moteče.
Delovnik se podaljšuje, moj za približno dve uri vsak dan. Največkrat pacienti poskušajo poklicati in čakajo
na zadnjo minuto, ob koncu delovnika, takrat pa običajno midve s sestro
kličeva ven za rezultate brisov in je
zadnjo uro tudi zato telefon ves čas

Kako ravnati?
Brisi za Covid-19 se našim občanom
jemljejo v Domžalah, kamor so
naročeni najkasneje naslednji dan,
o rezultatih pa obveščeni v 24 urah.
Bolni se morajo samoizolirati. Ne
smejo od doma in tudi njihovi tesni
stiki ne smejo od doma. Tudi če ne
dobite domov karantenske odločbe,
morate ostati doma. »Prva navodila
glede izolacije jim dava midve,
epidemiologi jih pa nato obveščajo.
Če potrebujejo kakršno koli pomoč
ali živila iz trgovine, naj se obrnejo
na sorodnike, prijatelje, sosede, pa
tudi civilna zaščita se lahko vključi.
Izolacija velja 10 dni, potem se
šteje, da nisi več kužen,«
pove dr. Rusova.

PRI SOSEDU NA OBISKU

zaseden.« Zdravnici zaradi teh težav
prosita, naj se pacienti čim več poslužujejo elektronskih sporočil, kjer naj
pustijo tudi svojo telefonsko številko,
da jih zdravnica lahko pokliče nazaj.
Še posebej naporno je bilo obdobje,
ko je potekalo tudi cepljenje proti
gripi. Takrat sta zdravnici združili
moči in sestra Barbara Mihelčič, ki sicer deluje v ambulanti dr. Černetove,
je priskočila na pomoč in se pridružila še ambulanti dr. Rusove. Cepljenje
namreč poteka le v ambulanti dr.
Rusove, saj so za to potrebni ustrezni
prostori. »Za cepljenje je potrebno
imeti prostor za sprejem in skladiščenje ter ustrezen hladilnik, opremljen
z avtomatskim merilnikom temperature, ki je priključen na računalnik,
da se ga ves čas nadzoruje in vodi
evidence.« Dr. Černetova, ki deluje v
prostorih Vrtca v Dolu, ustreznih prostorov nima in še vedno čaka na prostor, ki bi ustrezal vsem zdravniškim
standardom. To je v načrtu za naslednje leto, ko naj bi se občinska uprava selila na Rajhovo domačijo, zdravnica pa naj bi prostore dobila v seda-

Od Ministrstva za zdravje sta zdravnici
prejeli tudi informativno povpraševanje, ali
sta pripravljeni delati hitre teste za Covid-19.
Obe sta temu pritrdili, a za zdaj paciente še
vedno pošiljata le na klasične teste.

nji občinski stavbi. Dr. Rusova še dodaja: »Cepiva za gripo so zdaj sicer že
pošla, čeprav smo jih imeli veliko večje število kot lani. Pa ne le zato, ker
je bilo cepljenje letos brezplačno. Že
prej je bilo veliko zanimanje za cep
ljenje, saj so infektologi že prej svetovali, da je bolje, da se ljudje cepijo.
Če bi imeli obe bolezni skupaj, tako
gripo kot Covid-19, bi bilo lahko zelo
slabo. Zdaj sprejemava naročila in jih
je že preko sto, ampak nisem prepričana, da bomo cepivo še dobili, saj
so nas iz NIJZ obvestili, da naj bi bilo
cepivo zdaj namenjeno le za domove
za starejše in tiste najbolj ogrožene.«
O PREVENTIVI
Sicer pa zdravnici ugotavljata, da je
letos manj ostalih respiratornih bolezni kot prejšnja leta. Dr. Rusova pove:
»Prej je vsak prišel že z minimalnimi
znaki, zdaj pa ljudje ne hodijo več za
vsako stvar k zdravniku. Pacienti nas
zdaj nočejo dodatno obremenjevati
in hoditi v ambulanto, zato tudi več
rešimo po telefonu ali mailu, kamor
nam zdaj pošiljajo tudi več fotografij.
Kakšne rane in
izpuščaje se da
»Poudariti želiva,
rešiti tudi tako.
da imava sestri,
Skrbi pa me,
ki sta zelo
ker je zatišje
požrtvovalni in
zaradi vseh
ostalih bolezni.
kooperativni,«
zatrjujeta zdravnici Za te bi bilo
bolje, če bi priin se za dobro
šli prej, ne taopravljeno delo
krat, ko je že
prepozno. Tudi
zahvaljujeta tudi
svojima sestrama zato se trudim
vsemu
Barbari Mihelčič in kljub
povečanemu
Mateji Baraga.
obsegu dela
opraviti še preventivne preglede. Preventivne preglede srčno žilnih bolezni, merjenje
holesterola, krvnega sladkorja in
PSA-test opravljamo pri moških med
35 in 64 letom ter pri ženskah med
45 in 70 letom, z izjemo PSA-testa, ki
se opravlja le pri moških. Manj ogrožene se pregleduje na 5 let, se pa
med preventivo odkrije veliko sladkornih bolnikov.« Preventiva je zelo
pomembna, kot tudi skrb za naše
zdravje, kjer lahko veliko naredimo
že sami. Za večjo odpornost se zdaj
priporoča dodatno jemanje
D-vitamina, saj v mesecih, ki prihaja-
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Napotki za vse
Držite se splošnih priporočil glede
nošenja mask, razkuževanja rok in
nedruženja v skupinah. Posledice
bodo veliko manjše in manj bo
okuženih, če se držite teh napotkov.
jo, ni veliko sončnih dni in nam tega
vitamina lahko primanjkuje, a je pomemben za našo odpornost. Pa se ga
dobi tudi na recept? »D-vitamin se
dobi na recept, ampak ima omejitev
predpisovanja. Na zdravstvene stroške le bolnikom z osteoporozo, ostalim pa na beli recept, kjer pride mesečna terapija približno 6 evrov.
Pacientom svetujem le to, kar je registrirano kot zdravilo in ne kot prehranski preparat, ker je bolj zanesljivo in preverljivo,« pojasni dr.
Černetova.
DEPRESIJA VES ČAS PRISOTNA
In kako ravnati te dni, če potrebujemo posvet z zdravnikom tudi zaradi
drugih bolezni, ne le Covida-19? Do
posveta pridemo izključno z naročanjem prek telefona in maila, morate
pa biti brez znakov respiratornih
obolenj, vročine in če niste bili v stiku z nekom, ki je covid pozitiven.
»Če imate znake okužbe, vas naročimo za bris, če bi imel pa kdo hujše
znake, se raje oblečem v osebno varovalno opremo in ga obiščem na
domu. Vrata v ambulanto so sicer zaklenjena, pozvoni se, občina mi je
omogočila tudi domofon s kamero.
Če je pacient naročen, mu gremo odpret, se pa lahko posvetujemo tudi
po domofonu. Takoj za vrati je avtomatski merilec temperature, ki nam
ga je prav tako omogočila občina.
Moram reči, da imajo na občini res
veliko posluha za naše težave. Tudi
civilna zaščita pride enkrat tedensko
razkuževat vse naše prostore in hodnike,« pojasni dr. Rusova. Zdravnici
pa zaradi epidemije med našimi občani ne opažata porasta duševnih bolezni, kot sta depresija in tesnobnost.
»Depresije je veliko vsa zadnja leta,
veliko več zaradi težav na delovnih
mestih, težav v družini, partnerskih
odnosih ali težav z otroki. To so reaktivne bolezni, ko točno veš, kje je bila
tista kaplja čez rob.«

•Nina Keder

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Pet zlatih pravil v času karantene

1. RUTINA DA ali NE? DA in NE!
Struktura časa je pomembna za dobro počutje, zato si oblikujte novo
domačo rutino. Stabilnost dnevnega
urnika pomaga pri stabilnosti počutja. Vsak dan se zbujajte in pojdite
spat ob približno istem času, določite si čas za delo oz. šolo in čas za
sprostitev.
Vaš dnevni urnik naj nujno vključuje:
1. Vsak dan pojdite VEN NA ZRAK,
najmanj 30 minut dnevno. Pojdite na
krajši sprehod v naravo, kjer ni veliko
ljudi, lahko tudi postorite kaj okrog
hiše.
2. V dnevni urnik dodajte GIBANJE,
najmanj 30 minut dnevno. Če ni možno na zraku, potelovadite v dnevni
sobi z YouTube posnetkom, tecite po
stopnicah, plešite …
3. Vzemite si čas za DRUŽENJE, najmanj 30 minut dnevno (brskanje po
družabnih omrežnih ne šteje!), seveda
na daljavo. Po telefonu poklepetajte s
prijateljem, pošljite sporočilo, vzpostavite video klic …
A vendar rutina NI VSE!
Zdaj, ko ni več glasbene
šole, telovadbe ali treningov, lahko dnevi postanejo monotoni. Vsak
dan si popestrite z nekim posebnim dogodkom – npr.
ob ponedeljkih kartamo,
torki so za
filmske popoldneve, ob
sredah ustvarjamo, ob četrtkih vedno skuhamo nekaj novega … Tudi načrtovanje dejavnosti je lahko
zelo razburljivo! 'Kaj bomo pa jutri delali?'

2. TUDI MAJHNA STVAR
JE LAHKO V VELIKO
POMOČ
Včasih je potrebno le malo,
da nas stvari spravijo v slabo voljo. Prav tako je potrebna le malenkost, ki
nam dan lahko polepša!
Pomislite:
Kaj je tisto, kar vam pomaga, ko ste na tleh?
Najpogosteje so to dejavnosti, ki so povezane s katerim od čutov (dotik, sluh,
voh, vid, ravnotežje …) –
npr. privoščite si skodelico čaja, morda toplo kopel ali mehko odejo, poslušajte glasbo, prižgite dišečo svečo,
gugajte se …
Kaj ste radi počeli, ko ste bili še majhni? Dejavnosti, ki so nas pomirjale in
sproščale v otroštvu, nas pogosto tudi
v odraslosti – barvajte mandale, pišite
dnevnik, ustvarjajte …
Uredite se! Četudi je vaša 'služba' v sosednjem prostoru, se stuširajte,
umijte si obraz in zobe, uredite frizuro … Poskrbite za
dobro počutje, obrijte se,
privoščite si kopel, oblecite pisana oblačila …!
Pazite na ustrezno prehrano in pijte veliko vode.
V težkih trenutkih
smo nekateri nagnjeni k temu, da
jemo preveč,
nekateri premalo. Hrana
naj bo lahka
(glede na zmanjšano količino gibanja) in kakovostna (vključuje naj veliko
zelenjave in sadja).
Prehranjujte se počasi, uživajte v hrani.
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3. BODITE STRPNI!
Bodite strpni do drugih! Vsi imamo
trenutke, ko nismo v najboljši koži.
Zdaj, ko smo veliko skupaj, je teh trenutkov lahko mnogo več. Ne odzovite
se na vsak prepir ali čudno izrečeno
besedo! Poskusite razumeti, da drugim tudi ni lahko. Če je možno, se
prepiru izognite.
Najdite svoj mirni kotiček. Mirni kotiček je vaš prostor, kamor se lahko
umaknete, ko potrebujete malo časa
zase. To je še toliko pomembneje za
družine, ki imajo doma manj prostora. To je lahko vaša soba, kopalnica,
delavnica ali kjer koli se počutite prijetno. Mirni kotiček je lahko tudi v naravi. Najdite tak kotiček tudi za ostale
družinske člane (za otroke je to lahko
grad, narejen iz stolov in odeje).
Poskusite razumeti, da vsak potrebuje
tudi čas zase. Dogovorite se, kdaj gre
lahko posamezni član družine v svoj
mirni kotiček. Dlje kot bo trajala socialna izolacija, bolj nam bodo naši kotički pomembni.
4. OSTANITE POZITIVNI!
Ločite vidike situacije, na katere
IMAMO vpliv (naše počutje in odnosi
z drugimi, izvajanje prijetnih dejavno-

Foto: Freepik, osebni arhiv

Spet smo na tem – za zajezitev epidemije moramo omejiti svoje
socialno življenje. Spomladanska izkušnja socialne izolacije je bila za
vse veliko presenečenje. Tokrat bo nekaterim laže, saj že vemo, kaj
lahko pričakujemo, nekaterim pa nam bo ravno zaradi tega še teže.
V vsakem primeru vam lahko pomaga teh pet preprostih nasvetov.
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5. NUDITE IN/ALI POIŠČITE
POMOČ!
Ko smo v stiski, nam lahko pomaga
tudi to, da pomagamo nekomu drugemu. Zdaj pomagamo drugim ljudem s
tem, da ostanemo doma. Pomagamo
lahko tudi tako, da smo prijazni, da
pokličemo nekoga, ki npr. živi sam
(dedka ali babico …), in ga vprašamo,
kako se počuti, poklepetamo in mu
mogoče pomagamo zmanjšati občutke osamljenosti. S tem pomagamo tudi sebi, saj se nam ob omejitvi stikov z
drugimi lahko zdi, da smo edini s takšnimi težavami. Pogosto pomaga, da
slišimo, da to ni tako. Seveda pa v primeru hujših težav le poiščite pomoč
pri strokovnjakih!
Za psihološko pomoč sem občanom
v času karantene dosegljiva na službeni telefonski številki 059/33-68-35
vsak torek od 8.00 do 14.00, izven tega termina pa tudi prek elektronske
pošte psiholog.osjmdol@guest.arnes.
si.
•Špela Debeljak, univ. dipl. psih.,

OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

Razdelili že 30 računalnikov
Ravnatelj Osnovne šole Janka Modra Gregor Pečan nam je
zaupal, kako te dni poteka delo v šoli in vrtcu in kakšne težave se
pojavljajo ob šolanju na daljavo.

D

o vključno 27. novembra so podaljšani vsi ukrepi, ki se tičejo šolanja na daljavo in omejitve pri številu varstva vrtčevskih otrok.
»Nadaljuje se šola na daljavo za vse. Zadnje podaljšanje velja dva
tedna, kar pozdravljamo, saj tako vemo, da bo vsaj dva tedna enako in ne čakamo na spremembe do zadnjega trenutka. Kako bo decembra,
pa ne morem še čisto nič napovedati. Želimo si, da bi lahko šli otroci čim
prej v šolo. Če bodo številke okuženih začele padati, bodo šli zelo hitro v šolo najprej mlajši učenci. Toda vse je res odvisno le od tega, kam se bo krivulja obrnila. Žal.« Tudi kar se tiče otrok v vrtcu ni sprememb – še vedno bo vrtec opravljal le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti
na drug način.
POMANJKANJE RAČUNALNIKOV
Ko so otroci nadaljevali šolo po podaljšanih novembrskih počitnicah, večjih
težav pri pouku na daljavo ni bilo. Ravnatelj je povedal le, da še vedno primanjkuje računalnikov: »Nekaj staršev se je še obrnilo na šolo, če jim lahko
priskrbimo še kakšen računalnik. Prihaja namreč do težav, ko je cela družina
doma in imajo na primer dva otroka, ki se šolata na daljavo, in starša, ki delata od doma, imajo pa le dva računalnika. Ta trenutek dodatnih računalnikov
nimamo na voljo, ampak predvidevam, da jih bomo v kratkem uspeli dobiti.
Šola na daljavo poteka bistveno bolje kot spomladi. Mislim, da so starši in
učenci kar zadovoljni. Seveda nekateri tudi niso. Eni pravijo, da je dela in video učilnic dovolj, drugi pa, da bi jih bilo lahko še bistveno več. Iz tega sklepamo, da je v povprečju vse v redu.«
BREZ VKLJUČENIH KAMER
Ob epidemiji je šola nekaj računalnikov dobila od države preko podjetja
Arnes. »Nekaj smo jih dali učencem, nekaj pa učiteljem, ki tudi niso bili ustrezno opremljeni. Večinoma je tako, da so računalniki dani na uporabo učencem oziroma njihovim staršem, dokler bodo imeli pri nas šoloobvezne otroke in zato podpišejo tudi izjavo, da potem računalnike vrnejo. V prvem valu
smo jih nekaj dobili tudi od Zavoda za šolstvo, ampak za tiste ne vem, kako
bo, ali jih bodo vračali ali ne. Nekaj smo jih prejeli tudi od fundacije založbe
Rokus in tudi oni bodo še sporočili, ali bodo morali potem računalnike vračati. Vsega skupaj smo razdelili trideset računalnikov in nekaj spletnih kamer. Najnujnejše potrebe
smo uspeli zadovoljiti.« Ravno pri
vključevanju kamer med poukom
na daljavo se je vnelo tudi največ
pomislekov in ravnatelj na to enostavno odgovarja: »Nobenega določila ni, da morajo imeti učenci kamere vključene, tega jim nihče ne
more predpisati. Iz Zavoda za šolstvo so učitelji dobili priporočila
tudi glede ocenjevanja.
Odsvetujejo pisna preverjanja, kar
je logično, ustna spraševanja pa že
potekajo in učitelji lahko sami presodijo, kako bo potekalo to preverjanje znanja.« 
•Nina Keder
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Foto:Nina Keder

sti v domačem okolju …), od tistih, na
katere NE MOREMO vplivati (npr. koliko časa bo trajala socialna izolacija,
kakšno bo življenje po povratku, ali
se drugi držijo pravil ali ne …).
Sprejmimo to, na kar ne moremo vplivati, svojo energijo pa usmerimo v tisto, na kar lahko vplivamo.
Poskusite videti pozitivne vidike trenutnega stanja – zmanjšan življenjski
tempo, več časa z najbližjimi … Zdaj
imate priložnost, da se končno lotite
tistega, za kar navadno nimate časa –
npr. naučite se igrati kitaro, sešijte si
krilo, sestavite največjo škatlo sestavljank, berite knjige, naučite se rešiti
Rubikovo kocko ...
Omejite čas, ki ga preživite za spremljanje novic v povezavi z virusom
COVID-19. Določimo si čas za skrbi.
Mogoče se sliši smešno, a je učinkovito. Branje novic, pogovore o epidemiji, razmišljanje o skrbeh in sprejemanje odločitev omejimo na največ dvakrat dnevno po 30 minut. S tem opravimo ves potrebni razmislek, kako in
kaj v prihodnosti, hkrati pa sami sebi
dovolimo, da preostali čas posvetimo
drugim opravkom. Ta tehnika pomaga tudi pri nespečnosti, ki je posledica skrbi.
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Nič novega pod soncem
Od kar ima človek možnost izraziti svojo misel ali pustiti
materialno sled o svojem bivanju, o čemer nas poučujejo
arheologi, vidimo, da so človeka vedno spremljale tudi
nadloge v obliki naravnih nesreč in bolezni.

Foto: Nina Keder

S

veto pismo kot eden izmed
najstarejših virov takih zapisov
nam pripoveduje, da so že stari narodi Sumerci, Akadci,
Babilonci, Egipčani, Grki in Rimljani
doživljali številne nadloge. Vse od pojava Cerkve v zgodovini imamo zelo dobro kronologijo ali zapise dogodkov,
od naravnih nesreč, potresov in povodnji do številnih epidemij in bolezni.
Sedanji virus Covid-19 bo samo še povečal število do sedaj znanih bolezni.
Že dve tisočletji dolgo se v litanijah
vseh svetnikov nahaja prošnja: »kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod«.
Kuga je postala sinonim za vse nalezljive bolezni, zlasti epidemije. Prav te pa
so pogosto povzročile lakoto, ker je bila
zaradi bolezni proizvodnja hrane omejena in ker delavci niso zaslužili. Tudi če
je hrana bila, ni bila dostopna nižjim
slojem prebivalstva. To pa je povzročilo
družbene nemire, celo revolucije in vojne. Vojne pa zopet rušijo, in ne gradijo,
zato so tako strašna nadloga za človeštvo. Kot otrok in mladostnik tega nisem razumel. Kot otrok se spominjam
pripovedi starih ljudi o španski bolezni
(1918–1919), ki je morila zlasti po
Evropi in tudi v naših krajih. Potem sem
pozneje nekaj malega slišal pri zgodovini, da so bile na svetu tudi hude bolezni
in epidemije, pa je to šlo mimo ušes. V
času moje mladosti smo izjemno poudarjali tehnični napredek in napredek
znanosti na vseh področjih, tako da
smo verjeli, da nas bo znanost rešila
vseh skrbi in bomo imeli vsak čas raj na
zemlji. Medicina bo podaljšala življenje
v neskončnost, zato je bilo o smrti nespodobno govoriti, stroji-roboti bodo
delali namesto nas, mi pa bomo uživali
in se veselili. V to slepo svetlo prihod
nost so mnogi verjeli. Veliko teh napovedi se je uresničilo in se uresničujejo
zlasti na tehničnem področju, kjer smo
doživeli nesluten razvoj tehničnih in tudi medicinskih znanosti in danes nihče
ne upa napovedati, kje bo konec tega

razvoja. Pri tem se nam je zgodila težava, in to je, da je človek ostal človek z
vsemi svojimi obremenitvami zlasti čustvenega in duhovnega življenja. Samo
zaradi tehničnih pridobitev nismo nič
bolj srečni. Materialno blagostanje izboljšuje življenjske pogoje, ne prinaša
pa nujno sreče in zadovoljstva. Pogosto
mu botrujeta človeški pohlep in sebičnost. Ker sem že preživel nekaj pomladi
in vseh letnih časov, si upam reči, da današnji človek ni srečnejši, kot je bil pred
desetletji. Veliko več je bilo, takrat smo
rekli, tovarištva in pomoči bližnjemu.
Neki starejši policist mi je že pred nekaj
leti rekel: »Ali ni čudno, da se človek slabega navadi, dobrega pa naveliča.« V zadnjih letih sem večkrat slišal koga, ki je
rekel: »Pa nekdo bo moral ustaviti ta nori svet.« Naši urniki so postali prenapolnjeni. Te dni mi je nekdo po spletu poslal tole zanimivo razmišljanje neznanega avtorja. Takole se glasi:
»Človeštvo je dobilo točno takšno bolezen, kot si jo je zaslužilo. Naravo smo
nehali ceniti in zato smo dobili tako bolezen, da začutimo, kako je naše bivanje
v njej dragoceno. Nehali smo delati za
družino, zato nas je bolezen zaprla po
domovih, da se ponovno učimo, kako
funkcionirati kot družina. Nehali smo
ceniti stare in bolne in zato nas je ta bolezen spomnila, kako ranljivi so. Nehali
smo ceniti zdravnike in farmacevte, da
smo ugotovili, kako nenadomestljivi so.
Nehali smo spoštovati učitelje in zato je
ta bolezen zaprla naše šole, da bi starši
lahko poučevali sami in ob tem tudi
spoznali svoje otroke… Ta bolezen nam
je veliko vzela, hkrati pa nam daje priložnost, da se tako naučimo in razumemo, kaj je v življenju najbolj pomembno.«
Zgodovinska poročila iz časov vseh epidemij nas učijo, da se je svet spremenil.
Najprej je epidemija ljudi povezala med
seboj. Ljudje smo začutili, da smo vsi
ogroženi in se moramo boriti z vsemi
dosegljivimi sredstvi. Najstarejša oblika
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boja je bila karantena in omejitev stikov.
Tudi iz tega razloga so bila srednjeveška
mesta obdana z obzidjem in vhodnimi
vrati, pa če hočete, tudi s policijsko uro.
Potem so si bili ljudje edini v iskanju
učinkovitega zdravila. Povečala se je solidarnost. Cerkev ima v svojem svetniškem koledarju lepo število svetnikov,
ki so se žrtvovali do smrti v pomoči kužnim bolnikom. Med najbolj znanimi
sta sveti Rok in sveti Alojzij, ki sta stregla
kužnim bolnikom ter se sama okužila
in umrla, in številni drugi. Sveti Karl
Boromejski, škof v Milanu v času kuge
v 16. stoletju, zahteva od duhovnikov
naj napišejo testament, naj ne zapuščajo župnij in ostanejo v pomoč kužnemu prebivalstvu tudi za ceno življenja.
Ob pojavu epidemij se je povečalo znanje medicine, v starih časih so vzniknili
novi moški in ženski redovi v Cerkvi za
pomoč bolnikom. Epidemija, ki je v našem času zajela ves svet, ga bo v neki
meri spremenila. Že sedaj vemo, da je
vse človeštvo na isti ladji in iz tega prihaja spoznanje, da moramo vsi sodelovati pri tej plovbi v večni pristan. Vsem
našim občanom svetujem, da se držimo
predpisov in navodil medicinske stroke,
čeprav vemo, da je tudi medicina na
poti iskanja rešitve. Zaupamo, da bodo
našli cepivo in druga ustrezna zdravila.
Do takrat pa bodimo odgovorni, sočutni in razumevajoči zlasti do vseh trpečih in jim po svojih močeh pomagajmo.

• Alojzij Grebenc
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Ptički brez gnezda
Dolgo sem razmišljal, ali naj se lotim pisanja tega članka.
Ker čutim odgovornost, sem se usedel za mizo, da napišem
nekaj besed o današnjih zagatah in težavah nas, ljubiteljskih
kulturnikov.

»Z

drav duh v zdravem
telesu,« pravi ljudski
pregovor. Za telo
poskrbimo z zdravim
načinom življenja, zdravo prehrano in
veliko gibanja. Duševno zdravje je
sreča, dobro počutje, zadovoljstvo s
samim seboj, dobra podoba o sebi,
dobri odnosi z ljudmi okoli nas,
razumevanje drugačnosti, uspehi pri
delu, ki ga opravljamo, in nazadnje še
človekova sposobnost, da obvladuje
svoje življenje in se uspešno sooča z
nalogami in vsakodnevnimi
obremenitvami. Naše poslanstvo –
ljubiteljskih kulturnikov – je storiti kar
največ na tem področju. Krepiti
srčnost in omiko skozi kulturo in
plemenititi notranjost naše duše v
razumevanju sveta, ki nas obdaja. Ko
se nam je letos spomladi zgodila
pandemija, smo spoznali, kako smo
ranljivi. Predvsem smo ozavestili, da
smo socialna bitja, ki potrebujejo
druženje. V spominu mi je naša prva
vaja po sprostitvi korona ukrepov.
Veselja ob snidenju članov orkestra po
dolgih prisilnih počitnicah se ne da
opisati. Pa tudi presenečenja, ko je bilo
potrebno že znano skladbo ponovno
obuditi iz spomina. Takoj smo
ugotovili, da bo potrebnih več vaj. Na
srečo je bil Kulturni dom v Dolskem v
poletnem času prost in smo lahko
vadili. Letos smo se pripravljali za
slavnostni koncert ob 10-letnici
delovanja KD Senožeški tamburaški
orkester. A končale so se počitnice in v
Kulturni dom v Dolskem so se začeli
vračati tudi drugi kulturniki.
Tu se pokaže, kako malo smo storili v
preteklem obdobju za kulturno
infrastrukturo. Zgodovina nas uči, da
je slovenski človek obstal zahvaljujoč
zvestobi svoji besedi in kulturi. Že
davnega leta 1899 so se odpirale
čitalnice in ustanavljale tamburaške
skupine. V tistem času so tamburaši
predstavljali vidno gonilno silo

kulturnega dogajanja v krajih od
Gorenjske do Prekmurja. Več o tem
nam poroča dopisnik časopisa
Domovina. Naloga vseh teh društev je
bila, kot pišejo, pospeševati vseobčo
omiko in izobrazbo ter buditi in
krepiti narodno zavest.
Tudi danes ni nič drugače. Nekoč je
bilo več druženja zaradi narave dela.
Danes temu pravimo
medgeneracijsko druženje, ki je prav
tako nujno za zdravo družbo. In ravno
to veliko pomeni članom našega
orkestra. Ko smo bili pred leti s
tamburicami na Triglavu in se je naš
član poškodoval, smo potrebovali
pomoč Gorskih reševalcev iz
Mojstrane. V zahvalo smo jim ob
70-letnici pripravili slavnostni koncert.
Odziv: »Pomagali enemu članu, rešili
cel orkester,« govori sam zase. Še
danes so Mojstrančani prisotni na
naših prireditvah. To je prijateljstvo, ki
se je razvilo na podlagi medsebojnega
spoštovanja. Ravno tako gojimo
sodelovanje z našo folklorno skupino
iz Dolskega. Skupaj smo sodelovali v
krajih po Sloveniji, Makedoniji in na
Hrvaškem. Pa sodelovanje s klapami,
pevskimi zbori.
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Da uspemo opraviti vse obveznosti, je
potrebno veliko veselja, volje, pridnosti
ter timskega dela. Največja težava, ki nas
pesti, je primeren prostor za vaje. Poleti
smo vadili na prostem, pod kozolcem.
Naš kraj nima infrastrukture za
kulturno delovanje. Zato je naša velika
želja pridobiti primeren prostor, kjer
bomo lahko kvalitetno vadili.
Prostor, kjer bomo lahko odložili notno
gradivo in stojala, pa stole in velike
inštrumente, ki jih sedaj vsakič znova
prenašamo in prevažamo. Prostor po
vzoru godbenikov. Tam, kjer je godba,
je tudi godbeni dom. Naši predniki so
nas zadolžili in nam zapustili šolo. Kako
smo napredovali mi, naša generacija? Se
bomo kar sprijaznili z mislijo, da je
dovolj, če ima mladina slušalke na
ušesih in posluša tujo glasbo? Zelo se je
potrebno truditi, da približaš mladim
lepoto slovenske ljudske glasbe, pa
popevk in zabavnih skladb. Potem jih je
potrebno še glasbeno izobraziti ter
navdušiti, da tudi sami postanejo
poustvarjalci slovenske glasbe. Seveda
nismo omejeni in tudi mi radi
pokukamo v tujo literaturo.
Bo zaradi težav omagal naš orkester?
Bodo občinski možje zamahnili z roko
zdaj, ko je za nami že 10 let uspešnega
dela? Kje se bodo zbirali naši otroci in
ustvarjali? Ne pišem samo za današnje
potrebe, pač pa se zavedam dolga do
naslednjih generacij. Srčno upam, da
bodo odgovorne glave modro odločile
in sledile potrebam in rasti našega
kraja.
S pozdravom »je treba vadit« vam želim
zdrave in razigrane jesenske dni.

• Tomo Dukarič, KD STO
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Zgodovina Rajhove domačije
Novo, z nakupom Občine Dol pri Ljubljani pridobljeno nepremičninsko premoženje, ki ga sestavlja več zgradb pod zadnjim imenom Pr’ Rajh (Reich) ima dolgo zgodovino. Ta pojasnjuje, zakaj
so domačini še pred desetletjem enakovredno uporabljali obe hišni imeni, tako Levc kot Rajh.

Ž

upnijska Družinska knjiga latinsko »status animarum«, ki
obsega čas med letoma 1797
do 1878 in drugi status od
1801 do 1913, pove, da je bila sedanja
hišna posest, hiša z gospodarskim
poslopjem, zgrajena med letoma
1836 in 1846. Najprej so zgradili hišo
in vanjo vgradili kamnit portal z monogramom lastnika J. L. 1836, Janez
Levec. Pozneje, verjetno po letu 1900,
so izpustili črko »e« in začeli pisati fonetično Levc. Hlev s pritiklinami je bil
zgrajen leta 1846, o čemer priča monogram na vhodnem portalu.
Družina Janeza Levca je prvotno živela v stari hiši, ki je bila kasneje prodana trgovcu Verbajsu, ta pa jo je prodal
Katoliškemu izobraževalnemu društvu, od katerega je hišo, v kateri je
bila prosvetna dvorana, odkupila žup
nija Dol. Med vojno je bila hiša porušena, na njenem mestu je sedaj hiša
družine Krašovec. V novi Levčevi hiši
sta bili nekoč tudi trgovina in gostilna. V velikem gospodarskem poslop

I. ROD
Mož in oče: Janez Levc, veletrgovec,
rojen 31. 7. 1801, umrl 17. 2. 1857
Žena in mati: Uršula Levc, vdova Cimerman, rojena 26. 9. 1808, umrla 21.
5. 1887
Sin Johann Levec, rojen v Dolu 20. 4.
1835, umrl 7. 9. 1909
Sin: Janez Levc, dijak osmega razreda
ljubljanske gimnazije; rojen 8. 4. 1843,
umrl 23. 4. 1864
II. ROD
Mož in oče: Johann Levec, rojen v Dolu
20. 4. 1835, umrl 7. 9. 1909
Žena in mati: Marija Vodnik, na Vidmu št.
6 rojena 6. 2. 1837, umrla 20. 4. 1891
Otroci:
1. hči Johanna, rojena 17. 7. 1856
v Ljubljani v bolnici, nezakonska,
pozakonjena hči Marije Vodnik, poročene Levec. V tem zakonu je bilo
rojenih 12 otrok, od teh jih je 8 umrlo,
večina v otroški dobi.

Mladi Levec, Dol št. 3,
v novozgrajeni hiši v času,
ko je bila še gostilna.

ju so v južnem delu velik obokan
prostor uporabljali za kulturno prosvetno sokolsko dvorano v času pred
drugo svetovno vojno in še po njej.

Leta 1867 je zemljiška posest merila
en grunt in četrt. Grunt je imel 15 do
20 ha zemlje.
•Alojzij Grebenc

2. + sin Johan, rojen 9. 12. 1858
v Dolu št. 3
3. sin Franc, rojen 7. 5. 1861
v Dolu št. 3
4. + sin Josef, rojen 3. 2. 1863
v Dolu št. 3, + 30. 4. 1863
5. + sin Anton, rojen 18. 4. 1864
v Dolu št. 3, + 4. 4. 1865
6. + sin Vincenc, rojen 22. 12. 1865
v Dolu št. 3, + 26. 9. 1903
7. + hči Marija, rojena 12. 5. 1868
v Dolu št. 3, + 15. 2. 1869
8. + hči Paulina, rojena 29. 6. 1869
v Dolu št. 3, + 4. 4. 1870
9. hči Terezija Ursula, rojena 11. 10.
1871 v Dolu št. 3
10. hči Marija, rojena 6. 8. 1873
v Dolu št. 3. Ta se je poročila z
nadučiteljem Reichom.
11. + sin Maksimilian, rojen 26. 9. 1875
v Dolu št. 3, + 1. 10. 1875
12. sin Josef, rojen 12. 12. 1877
v Dolu št. 3
13. + hči Rozalija, rojena 15. 8. 1880
v Dolu št. 3, + 2. 9. 1880

III. ROD
Reich Jožef, rojen 10. 9. 1863 v Ljubljani, se je avgusta 1906 poročil z Marijo
Levec, rojeno 6. 8. 1873 v Dolu št. 3.
On je umrl 27. 4. 1942 v Dolu, ona pa
6. 8. 1954 v Dolu. Otrok nista imela.
Premoženje je podedoval Franc Cerar, za
njim žena Marija Cerar, rojena Peterka,
za njo pa njena hčerka Betka, poročena
Kralj, ki je hišo prodala Občini Dol pri
Ljubljani. Družinska knjiga od 1834 do
1941 izkazuje spremembo priimka iz
Levec v Levc in novo hišno številko –
namesto 3 je številka 5. Družinske knjige
so začeli pisati na novo, ko so se menjale
generacije lastnikov hiš in tudi prebivalcev. Takrat je verjetno prepisovalec
osnovnih podatkov iz stare knjige napisal
priimek kot ga je slišal (Levc) in tako se je
izgubila črka »e«.
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PREJŠNJI ROD
Levc, po domače stara Levka, Dol št. 4,
Uršula Levec, vdova Cimerman, rojena
26. 9. 1808, umrla 27. 7. 1887
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Mož in oče: Anton Levc, »striček«, rojen 2.
6. 1850, umrl 3. 2. 1907
Žena in mati: Maria Repina, rojena 13.
6. 1853, Šmartno pri Litiji, poročena leta
1878.
Otroci:
hči Maria Repina, nezakonska hči Marie
Repina, 5. 9. 1874 rojena v Šentvidu pri
Gorici (St Veit bei Görz)
hči Ljudmila, rojena 2. 8. 1881
hči Josefina, rojena 3. 3. 1885
Hišo kupi trgovec Verbajs.
Mož in oče: Janez Verbajs, rojen 28. 6.
1861 v Ljubljani.
Druga žena in mati: Apolonija r. Habjan,
rojena 9. 2. 1859 v Ljubljani, poročena 13.
4. 1891.
Otroci:
1. hči Antonija, rojena 14. 1. 1892
2. + sin Janez, rojen 7. 12. 1894 + 21. 12.
1894
3. hči Pavla, rojena 7. 12. 1895
4. hči Valburga, rojena 4. 6. 1898
Leta 1912 se odselijo v Ljubljano.

Josip Reich v
jeseni življenja
z ženo Marijo.

Začasna prekinitev
aktivnosti
Po sklepu Upravnega odbora je
tudi Društvo Lipa – Univerza za
tretje življenjsko obdobje
Domžale v oktobru začasno
prekinilo z izobraževalnimi,
kulturnimi in športnimi
aktivnostmi študijskih skupin,
ob tem pa na NIJZ poslalo
vlogo za pridobitev mnenja o
izvajanju izobraževanja.
Nekatere študijske skupine so
se odločile za delo prek spletne
aplikacije ZOOM (španščina,
nemščina, glasbene skupine,
orientalski ples), vodstvo pa še
vedno upa, da kmalu pride čas
za normalno delo. V tajništvu
Društva smo sicer na voljo v
času uradnih ur, lahko pa
pokličete na telefonsko številko
Društva ali GSM predsednika št.:
031 379 276.
Nekatere študijske skupine so
dosegle lepe rezultate že v
začetku šolskega leta. Tako so
zeliščarice novo študijsko leto
začele v naravi. Mentorica Veronika jih je povabila na ogled vrta
zdravilnih in aromatičnih rastlin v Žalcu, ki leži tik ob Eko
hmeljarskem muzeju. Prav vsaka zdravilna rastlina jim je
pripovedovala svojo zgodbo, pa naj so bile to dišavnice ali
Kneippova zelišča. Seznanile so se tudi s pomenom in uporabo
posameznih zelišč za vsakodnevne tegobe.
Med novimi študenti in študentkami je veliko interesa za nova
znanja. Predstavljamo vam restavratorstvo – postopek, s katerim
se nekaj prenovi ali preuredi. Namen študijskega programa je, da
ob novih strokovnih znanjih s tega področja osvojite predvsem
konkretne postopke za obnovo in ohranjanje umetnin. Hkrati
študijski krožek prinaša tudi znanja o preventivni zaščiti
umetnine, kako upočasniti ali ustaviti
njihovo propadanje. Mentor Žiga
Rehar pravi, da bodo udeleženci
spoznali osnove restavriranja lesenih
predmetov. Glede na zanimanje in
časovne zmožnosti se bodo lahko v
drugi polovici leta udeleženci
preizkusili tudi v izdelavi pozlate,
poslikavi lesa, izdelavi kalupov in
odlitkov, restavriranju slik ... •Marjan

Ravnikar, predsednik Društva Lipa
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Foto: Društvo Lipa

Otroci:
sin Johann rojen 11. 3. 1835, poročen z
Marijo Vodnik z Vidma
hči Francisca, rojena 29. 8. 1829
hči Maria, rojena 13. 4. 1831
hči Anna, rojena 29. 6. 1839
hči + Alojzija, verjetno mrtvo rojena
sin Jozef, rojen 1842
hči Ursula, rojena 27. 7. 1846
hči Anna, rojena 24. 7. 1839
sin + Franc, rojen 1843, umrl 1844
sin Anton Levc »striček«, rojen 2. 6. 1850,
umrl 3. 2. 1907
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90 let praznuje Rezka Trdin

R

ezka Trdin se je rodila 12.
oktobra leta 1930 v
Klopcah, na domačiji, ki se
ji je reklo pri Barakarjevih.
Bila je najstarejša od štirih otrok, kar
je pomenilo, da je morala že kot
majhna deklica skrbeti za mlajšega
brata in dve sestri, saj je oče opravljal priložnostna dela, mama pa je
hodila v »tabrh«. Že zelo kmalu je
odšla služit v Dolsko k Firštovim, ki
so jo nekako vzeli za svojo. Mlada se
je tudi zaposlila. Najprej je delala v
tovarni igrač, nato pa na perutninski
farmi vse do upokojitve leta 1987.
Bila je predana delavka, za kar je
prejela tudi visoko priznanje Zlatega
petelina, na kar je bila vedno zelo
ponosna, in to zasluženo. Leta 1956
se je Rezka poročila s Tonetom
Trdinom. V zakonu sta se jima rodili
hčerki Martina in Cvetka. Nekaj let

so živeli v Dolskem, v stavbi, kjer je
sedaj gostilna Vegov hram, nato pa
so se preselili v blok v Kamnici. Leta
1979 sta se razveselila prve vnukinje
Katje, ki je tudi edina, ob kateri je
njen mož Tone užival. Umrl je namreč v zgodnji jeseni leta 1981.
Rezka je ostala sama, vendar pogumna in ves čas delavna. Dela je imela dovolj. Po vnukinji Katji je prišel
še njen brat Matevž, nato Lara, Leon
in Jan. Torej pet vnukov. Po upokojitvi je vrsto let pomagala v gostilni
Vegov hram in čuvala vnuka Leona
in Jana. Bila je aktivna članica
Rdečega križa, Društva upokojencev
in Zveze borcev. Rada je obiskovala
ljudi, se družila z njimi, še posebno
ob njihovih praznikih. Nekega božičnega večera, ko je šla prižgat
svečko na grob svojega moža, se ji je
zgodila nesreča. S kolesom je zapeljala v potok in utrpela hude poškodbe. A močna kot je, jih je premagala. Na delo v gostilno ni več
hodila, se je pa ves čas posvečala
družini in vrtu, ki ga je skrbno urejala vse do junija 2016, ko je padla in
si zlomila kolk. Po tej nesreči ni več
zaupala v svoje gibalne sposobnosti.
Nekaj časa je preživela pri hčeri
Martini v Senožetih in občasno pri
Cveti v Dolskem. Od aprila 2018 živi
v Domu starejših občanov v Tisju.

Rezka je prababica osmim pravnukom, ki se jih razveseli ob vsakem
obisku. Ob njih je zaživela in se nasmejala. Včasih jo tudi skrbi zanje,
tako kot vsako babico (ali prababico). Ostaja pa Rezka vedra, razumna
in optimistična. Zelo si je želela obiskov sorodnikov, starih prijateljev in
znancev ob svojem jubileju, vendar
so trenutne razmere in ukrepi preprečili osebna srečanja, objeme in
stiske rok. Društvo upokojencev in
Zveza borcev sta posredovala svoja
voščila in darilo preko domačih, ki
so ji tudi lastna darila in voščila lahko predali samo preko zaposlenih v
domu. Čudovito pozornost, ki je slavljenko neskončno razveselila, pa ji
je namenila tudi Ljuba Knavs. Spekla
je namreč pleteno srce prijateljstva.

•Marija Zajec

Slovenija znova vijoličasta
Tudi letos bomo tretji četrtek v novembru (19. novembra)
obeležili svetovni dan raka trebušne slinavke. Naša
občina bo podprla dejavnosti ozaveščanja z namenom,
da bi čim več ljudi izvedelo za tega raka, predvsem pa
se poučilo o njegovih simptomih in tako po svojih močeh
prispevalo k zgodnejšemu odkrivanju te bolezni, ki še
vedno terja previsok davek. Vsako leto pri nas namreč
zboli čez 400 ljudi, okoli 380 pa jih umre. Za lažjo
predstavo: to je za kar osem avtobusov ljudi! Pet let po
diagnozi živi le še okoli pet odstotkov obolelih. Čas je,
da to žalostno statistiko spremenimo. V znak prizadevanj
za širjenje zavedanja o pomenu zgodnjega odkrivanja
raka trebušne slinavke se pridružujemo gibanju, ki bo
potekalo v številnih državah po Evropi in svetu – osvetlili
bomo stavbo Občine Dol v vijoličasto barvo in s tem
podprli kampanjo, s katero je v slovenskem prostoru
začelo Združenje EuropaColon Slovenija, ki zastopa

bolnike z raki prebavil, tudi z rakom trebušne slinavke.
Če vas bo 19. novembra pot zanesla mimo občinske
stavbe, zdaj veste, da je osvetljena vijoličasto, ker je
to barva, ki simbolizira ozaveščanje o raku trebušne
slinavke. Tega dne bodo osvetljene še številne druge
stavbe v več kot 30 državah po vsem svetu. Naredimo
vsi skupaj korak v smeri boljšega stanja na področju
tega raka. In če že govorimo o njem ter o pomenu
čim zgodnejše prepoznave, navedimo tudi znake, ob
katerih moramo biti pozorni in pojdimo k zdravniku.
Kot pravijo v Združenju EuropaColon Slovenija, so
znaki raka trebušne slinavke naslednji: splošno slabo
počutje, bolečina v žlički in/ali v sredini hrbta, izrazita
nepojasnjena izguba telesne teže, svetlo blato, zelo
temen urin. Zato vam, drage občanke in občani, prijazno
svetujemo, da se v primeru naštetih težav čim prej
obrnete na svojega izbranega zdravnika.
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Ličkanje in trgatev
Turistično društvo Dolsko je kljub težavam glede stanja v
državi jeseni uspelo izpeljati dva dogodka z vsemi zaščitnimi
ukrepi, ki so veljali na dan dogodkov.

L

ičkanje vsako leto napove
jesen. Letos na ponedeljek, 21.
9., smo po skupinicah ob
spoštovanju ukrepov koruzo
spravili pod streho. Ličkanje ali
kožuhanje je bilo včasih eno
najpomembnejših jesenskih opravil. Iz
koruze so pridobili moko, da so
pozimi pekli kruh in kuhali žgance.
Dopoldne so štirje člani Društva
pomagali na njivi trgati koruzne storže.
Popoldne smo koruzo ličkali, zvezali
storže v pare in jih obešali na late pod
kozolcem. Žal tokrat zaradi ukrepov, ki

veljajo v državi, niso mogli sodelovati
vsi, ki so želeli. Hvala Erni in Matiji
Pustotniku iz Vinj, da sta nam spet
omogočila, da ohranimo enega izmed
starih običajev. Danica in Mira sta se
razveselili presenečenja, ki ga je skril
gospodar Matija.
TRGATEV NA RAJHOVI DOMAČIJI
Že dan prej smo z domačije Čad
pripeljali stiskalnico, škafe in kadi na
Rajhovo domačijo. Vse smo skrbno
oprali in pripravili za naslednji dan.
Gregor Vidmar kot glavni organizator
je še enkrat preveril, ali je vse tako, kot
mora biti. Naslednji dan se je ena
skupina zbrala pri Čadovih, ki so nam
odstopili grozdje. Druga skupina pa je
trgala na Rajhovi domačiji. Trta na
Rajhovi domačiji je po pripovedovanju
domačinov stara med 200 in 250 let.
Viničar Gregor je izmeril vsebnost
sladkorja, grozdje smo zmleli, stisnili,
napolnili posodo za nadaljnjo oskrbo
in kletarjenje. Grozdni sok s Čadove
domačije pa so stekleničile Plamenke
pod vodstvom Majde Peterka. Zaradi
ukrepov nismo mogli organizirati
dogodka z več udeleženci, zato je
opravilo trajalo pozno v večer.
Najlepše se zahvaljujemo Čadovim za
posojene pripomočke, ge. Nežki Čad

za dobrodošlico, županu Željku Saviču
pa, da nas je oskrbel z vso zaščitno
opremo (rokavice, maske, razkužila ...).
Upamo, da bomo naslednje leto
trgatev pripravili v širši obliki in z
vsemi dodatnimi aktivnostmi, kot se za
trgatev spodobi.
•Zlatka Tičar

Kmečka

Zemljica se trese, traktor
ropota, v njem pa srečen
Slavko se smehlja.
Vsi gredo na morje, kopajo
se tam, kmetje pa na njivah
delajo vsak dan.
Tudi če traktor ropota in se
zemljica zrahlja, je motika
tista, ki jo kmet v rokah stiska.
Vsak je srečen in vesel, če ne
raste mu plevel, tudi hrošča
treba ni, mucek miške naj lovi.
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Misijonska nedelja pri Sv. Heleni
v spomin na dr. Janeža
Letošnja misijonska
nedelja je bila za našo
župnijo načrtovana zelo
slovesno.

V

Misijonskem središču
Slovenije so se odločili, da bo
osrednja slovesnost za
Slovenijo potekala 18. oktobra 2020 prav pri nas v Dolskem. Za
temo so izbrali življenje in delo dr.
Janeza Janeža, ki je deloval na
Tajvanu in točno pred 30 leti tam tudi
umrl. Žal je precej načrtovanih dogodkov ob misijonski nedelji zaradi
Covida-19 odpadlo. Slovesno sveto
mašo bi daroval škof Metod Pirih,
škof dr. Anton Jamnik pa bi predstavil svoja potovanja po Daljnem vzhodu. Kljub vsemu vse priprave le niso
bile zaman. V Društvu misijonarja dr.
Janeza Janeža smo se odločili, da izdamo prevod knjige Veliki zdravnik
Fan Fenglong – Oki (dr. Janez Janež)
iz mandarinščine v slovenščino.
Knjiga je nastala leta 2013, ko je
Tajvan dr. Janeža posmrtno odlikoval
na najvišji državni ravni. Odstira pogled njegovih sodelavcev in pacientov na izjemno življenje in delo našega misijonarja v njihovi deželi.
Obsežno delo, povezano s prevodi, je
opravila ga. Mojca Pretnar, v založbi
Salve pa so kljub krizi velikodušno
privolili v izdajo. Kdor se je kdaj soočil s čim podobnim ve, koliko soglasij
je potrebno za tak projekt. Uspelo je
in knjiga je izšla. Če bi razmere to dopuščale, bi bila tudi javno predstavljena na tej osrednji slovesnosti. Knjigo
je možno kupiti v župnišču ali v spletni knjigarni založbe Salve.
Misijonsko središče Slovenije je v
dvorani Pastoralnega doma pripravilo obsežno razstavo o slovenskih misijonarjih in misijonarkah od daljnega
leta 1327 dalje, ko je na Kitajskem deloval prvi slovenski misijonar frančiškan pater Odorik Mattluzzi, pa vse
do današnjih dni. Navdušujoče je, ko-

liko Slovencev se je podalo v svet, da
bi svoje znanje, moči in sposobnosti
darovali za pomoči potrebne, in koliko misijonarjev je ostalo v misijonih
do svoje smrti. Razstavljeni so tudi
različni predmeti iz dežel, kjer so misijonarji delovali. S svojimi slikami se
na razstavi predstavlja slikar samouk
g. Ivan Štanta, ki je deloval na
Madagaskarju. Razstavljene slike so
naprodaj. Znesek od prodaje bo namenjen za misijone. Razstavo si je
možno ogledati po dogovoru z g. župnikom posamezno ali z družino, dokler bodo omejitve zaradi korona krize. Na televiziji Eksodus je bil v soboto, 17. oktobra, predvajan krajši dokumentarni film z naslovom Misijonski
zdravnik v deželi vzhajajočega sonca,
dr. Janez Janež. Film je režirala s.
Lidija Sušnik s Kureščka. Na pobudo
Majde Selšek je s. Lidija pripravila
scenarij in film tudi režirala. Posnet je
bil v naši župniji, montažo pa so izvedli na TV Eksodus. Hvala jim za vse.
Glavna misel filma so Jezusove besede: če seme pade v zemljo in umre,
obrodi obilen sad. Vse svoje življenje
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je dr. Janež daroval za bolnike in le za
to bo odgovarjal Bogu. Po predstav
ljenem filmu je bil v studiu še pogovor z dobrim poznavalcem dr. Janeža
salezijancem Tonetom Ciglarjem. G.
Ciglar je prvi napisal biografijo o dr.
Janežu v knjigi Utrinek božje dobrote. K zapisu te resnično navdihujoče
zgodbe so ga spodbudili g. Andrej
Majcen, sestra Konstantina Sarjaš in
Jožef Kerec, vsi veliki prijatelji dr.
Janeža. V pogovoru sta sodelovali še
režiserka s. Lidija Sušnik in predstavnica našega društva ga. Sonja Jemec.
Podrobno so predstavili delo zdravnika, njegovo zavzetost in ljubezen do
bolnikov, njegovo delavnost, skrom
nost, doslednost in globoko vero.
Janežev glavni moto je bil: bolnik ima
vedno prednost.
Kljub vsem omejitvam je bila letošnja
misijonska nedelja duhovno zelo
bogata. Za vse se ustvarjalcem, ki so
pomagali pri pripravi slovesnosti,
iskreno zahvaljujemo in želimo, da
nas zgled sočutja in dobrote dr.
Janeža navdihuje in krepi v
preizkušnjah.
•Pavla Jemec
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Hribovci tretji v državi
Ob gasilskem domu v Dolskem ste gotovo že opazili skupino,
ki meče male železne krogle gor in dol po peščenem igrišču.
Le malo vas ve, da igrajo petanko.

P

etanka (izvirno petanque v
francoščini) je moštvena
športna igra, podobna
balinanju. Je ena najbolj
razširjenih iger na svetu. Je
enostavna igra s kroglami z zelo
enostavnimi pravili. Igramo jo lahko
praktično vsepovsod na kateri koli
podlagi. Igrajo jo lahko vsi, tako stari
kot mladi, otroci, moški in ženske,
celo invalidi. Primerna je tako za
rekreacijo kot za razvedrilo, v svetu
pa je priznana tudi kot atraktivni
tekmovalni šport.
Člani ekipe Petankarskega športnega
društva Hribovci se vsak ponedeljek
zberemo na igriščih, v manjših
skupinah pa tudi druge dni. Ekipo
na treningih usmerjata Žan in Franci

Rode, oba sta že večkrat uspešno
zastopala državno reprezentanco na
evropskih in svetovnih tekmovanjih.
To pomlad med prepovedjo druženja
in omejevanjem gibanja smo trenirali
vsak na svojem domu, izzive smo si
pošiljali prek spleta. Z različnimi
vajami smo tako delali na tehniki
meta, bližanju na različnih terenih,
zadevanju krogel v raznih pozicijah …
Na ta način smo bili ves čas povezani.
Seveda ni manjkalo zabavnih
vložkov, ko smo na primer krogle
zamenjali za toaletni papir … Dekleta
smo naredile kvačkane petanke za v
stanovanje in tako se je lahko začela
sobna petanka po domovih naših
članov. Nekaj podobnih zabavnih
iger s kroglami smo želeli deliti tudi
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z občani na zabavnem petankarskem
popoldnevu v oktobru, a nam je
načrte prekrižal novi virus. Na naša
igrišča vas bomo povabili, ko bo
zdravstvena situacija to dopuščala.
Ob sprostitvi spomladanskih
ukrepov smo bili petankarji eni
izmed prvih, ki smo lahko začeli s
treningi, saj med igro lahko
vzdržujemo medsebojno razdaljo 1,5
m, prav tako pa ima vsak igralec
svoje krogle. Iz rok v roke prehaja le
mali balinček, tega pa smo po
vsakem obratu razkužili.
Letošnjo sezono tekmovanj je krojil
koronavirus. S tekmovanji smo začeli
dokaj pozno, nekaj jih je odpadlo,
gledalci so bili neželeni oz. celo
prepovedani v zadnjem delu
tekmovanj. Kljub težkim razmeram je
ekipa PŠD Hribovci dosegla odlične
rezultate:

•v državni ligi smo osvojili 3.
mesto
•DP trojke člani: 1. mesto
Novak R., Rode F., Rode Ž.
•DP trojke MIX: 1. mesto
Sivka A., Rode F., Rode Ž.
•DP dvojice člani: 1. mesto
Rode F., Rode Ž.
•DP dvojice MIX: 2. mesto
Sivka A., Rode Ž.
•DP posamezno člani: 2.
mesto Rode F., 9. mesto
Rode Ž., 31. mesto Novak R.
V državni ligi smo odigrali vsako
drugo tekmo doma. Na teh tekmah
smo ob donaciji Gostiln pri Žerjavici
in Pod Hribom pripravili pogostitev
s predstavitvijo domače kuhinje
naših krajev. Obema gre zahvala, da
sta Dolsko in naša občina v
petankarskih krogih prepoznavna
kot dobra gostitelja in kraj, kjer je
doma odlična kulinarika. Obema
gostilnama se ob tej priložnosti
zahvaljujemo.
V našo sredino vabimo vse, ki bi se
nam želeli priključiti na igriščih
rekreacijsko kot druženje ob športu
ali pa tekmovalno. Za prve korake v
svet petanke smo ob pomoči občine
nabavili nekaj kompletov krogel tudi
za vas. Da kroglam ne bo dolgčas,
nas lahko pokličete na telefon 041
677 646 (Franci Rode).

•Barbara Rode, PŠD Hribovci

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
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
Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si
(01) 564 72 58
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
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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

RAZNO

CENIK KOMERCIALNEGA
OGLAŠEVANJA
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

Odpadki v Lazah

Bralka Anica Velepec nam je poslala
fotografije nepravilnega odlaganja
organskih smeti ter ob to zapisala
in hkrati opozorila na to nečednost
sokrajanov: »Nov odpad v Lazah.
Ali res ni boljše rešitve kot pred
transformatorjem?«

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 %.

Črna kronika
• Tatvina denarnice iz
odklenjenega vozila; škoda
znaša okoli 100 evrov.

Podgora

Zaboršt
Beričevo

• V prometni nesreči, v kateri ni
bil nihče poškodovan, je nastala le
premoženjska škoda.

Dol

Ostalo

Na območju Občine Dol pri Ljubljani:
• 3 kršitve javnega reda in miru, zato je
bil kršiteljem izdan plačil nalog.
Vozniku je bilo zaradi vožnje brez veljavnega
vozniškega dovoljenja zaseženo osebno vozilo. Prav
tako je kršitelj vozil pod vplivom alkohola (rezultat
je pokazal 0,58 mg/l). Zoper kršitelja bo podan
obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.

Dolsko

• Dogodek, v katerem
je pes ugriznil drugega
psa; policisti glede tega
nadaljujejo z zbiranjem
obvestil.

• V prometni nesreči, v kateri
ni bil nihče poškodovan, je
nastala le premoženjska škoda.
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• V prometni nesreči, v kateri ni
bil nihče poškodovan, je nastala le
premoženjska škoda.
• Vlom v vozilo, od koder je bila
odtujena denarnica; škoda znaša
okoli 600 evrov.
• Najden nasad prepovedane
droge konoplje (4 sadike).
Policisti glede tega nadaljujejo z
zbiranjem obvestil.

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

»Po izboru občanov!«
Izbrani so projektni predlogi občanov, ki se uvrstijo na glasovanje. Spoštovani občani, vi odločite, kateri naj se izvedejo!

O

bčani Dola pri Ljubljani ste
do vključno 30. 10. 2020
na Občino posredovali 18
projektnih predlogov, s
katerimi želite izboljšati kakovost
življenja na območju vašega vaškega
odbora. Komisija je odločila, da se 14
predlogov uvrsti na glasovanje, 3
predlogi pa gredo direktno v
izvedbo. V občinskem proračunu je
Občina za leto 2020 zagotovila
120.000,00 EUR za izvedbo projektov,
in sicer po 20.000 EUR (z DDV) za
posamezni vaški odbor. Krajani ste
lahko predlagali projekte za izvedbo
na območju vašega vaškega odbora,
pri čemer vrednost posameznega
projekta ni smela biti manjša od
2.000,00 in ne večja od 20.000,00
EUR. Zbiranje in prijava projektnih
predlogov je potekalo od 1. do 30.
oktobra 2020.
Letos vas je pri prijavi projektnih
predlogov sodelovalo 14, nekateri v
dveh prijavah, sopodpisnikov pa je
bilo kar 24, za kar se vam iskreno

zahvaljujemo. Najbolj aktivni ste bili
prebivalci VO Dol s 7 predlogi (39
%) in VO Dolsko s 5 predlogi (28 %),
sledili so vam prebivalci VO Klopce s
3 predlogi (17 %), VO Senožeti z 2
predlogoma (11 %) in VO Laze z 1
predlogom (6 %). Prebivalci VO
Beričevo letos niste posredovali
svojih predlogov.
VREDNOTENJE PROJEKTNIH
PREDLOGOV
Komisija za ocenjevanje projektnih
predlogov v sestavi Špela Banič
(predsednica komisije, občanka in
predsednica OVK), dr. Irena
Auersperger (občanka), mag. Rok
Prevc, Tajda Pantar, Jure Benčina in
Eva Vovk (vsi občinska uprava) je
med 3. 11. in 6. 11. 2020 vse predloge
skrbno pregledala, se po potrebi
posvetovala s prijavitelji ter predloge
na podlagi meril za upravičenost
ovrednotila in preverila ustreznost
finančne ocene. Nekatere vsebine, ki
niso ustrezale merilom, so bile

izločene ali smiselno zamenjane na
način, da se je ohranilo bistvo
predlogov. Natančnejše obrazložitve
komisije o tem, kaj se je s
posameznim projektnim predlogom
zgodilo, lahko preberete na občinski
spletni strani.
Sedaj je na vrsti še sklepno dejanje
pred samo izvedbo – glasovanje za
najboljše projektne predloge. V
nadaljevanju so navedeni projekti, ki
se uvrstijo na glasovanje na območju
posameznega VO.

NA GLASOVNJE UVRŠČENI PROJEKTNI PREDLOGI
Za območje vaškega odbora Klopce so bili podani 3 projektnih predlogi in se vsi uvrstijo na glasovanje.
Zap.Št. NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

NAPELJAVA JAVNE
RAZSVETLJAVE V
ZAGORICI

Izgradnja javne razsvetljave od kmetije Prašnikar
do zazidalnega otoka Zagorica 10/11 (Grič).

9.300 EUR

2.

POSTAVITEV VODNEGA
HIDRANTA V ZAGORICI

Postavitev nademnega ali podzemnega vodnega
hidranta za zagotavljanje požarne varnosti v
Zagorici (z.o. 10/11).

2.350 EUR

3.

UREDITEV PROSTORA
ZA GASILSKIM DOMOM
KLOPCE

Ureditev travnatega prostora za GD Klopce (cca.
300 m2) – vzpostavitev prostora za gasilske vaje
in tekmovanja, igrišča za rekreacijo, izhodišča
za pohodnike na Murovico, parkirišče.

20.000 EUR
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Za območje vaškega odbora Dol je bilo podano 7 projektnih predlogov in se vsi uvrstijo
na glasovanje. Pri predlogih, ki so pred nazivom označeni z »*«, se v primeru izglasovanja
začne pridobivati potrebna soglasje lastnikov (sosednjih) parcel oziroma pristopi k sklepanju
pogodb o služnostni pravici občine na teh parcelah. Brez ureditve “lastništva občine” žal
projekt nima podlage za izvedbo.
Zap.Št. NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

OBNOVA TRIM STEZE

Obnova trim steze, zamenjava dotrajanih naprav

10.000 EUR

2.

*SANACIJA MOSTU IN
UREDITEV POTOKA PRED
MOSTOM V ZABORŠTU

Sanacija mostu, postavitev varovalne ograje in
ureditev potoka pred mostom v Zaborštu.

20.000 EUR

3.

USTAVIMO KOMARJE

Ozaveščanje in izobraževanje o tigrastih
komarjih, izvedba akcije “ustavimo komarje”,
pregled javnih delov občine in praktična pomoč
na terenu.

6.000 EUR

4.

IGRALNI DNEVI

Igralne aktivnosti za otroke z rekviziti in
možnostjo svobodnega ustvarjanja v naravi –
izvedba 1x mesečno (skupaj 12 terminov).

3.660 EUR

5.

*PLEZALNA STENA
NA OŠ JANKA MODRA

Postavitev javno dostopne 10 m visoke (t.i.
balvanske) plezalne stene na OŠ Janka Modra.
Ureditev podlage za ublažitev padcev.

17.300 EUR

6.

BREZSKRBNO
POGANJANJE
KOLES PO OBČINI

Organizacija dogodkov za brezskrbno
kolesarjenje po občini, ki predvidevajo zaprtje
lokalnih cest za avtomobile, najem redarjev za
usmerjanje prometa, varno vožnjo s kolesi na
poligonu in malico na cilju. Organizira se 10
izvedb.

10.000 EUR

7.

ŠPORTNA ABECEDA
ZA OTROKE

Različne gibalne vsebine v domačem okolju
in na prostem (atletska abeceda, rolanje, igre
z žogo, pohod, kolesarjenje, trim steza...).
Program se izvaja 10 mesecev, 1x tedensko.

3.000 EUR

Za območje vaškega odbora Dolsko je bilo podanih 5 projektnih predlogov, od katerih se 4 uvrstijo na glasovanje. Pri
predlogih, ki so pred nazivom označeni z »*«, se v primeru izglasovanja začne pridobivati potrebna soglasje lastnikov
(sosednjih) parcel oziroma pristopi k sklepanju pogodb o služnostni pravici občine na teh parcelah. Brez ureditve
“lastništva občine” žal projekt nima podlage za izvedbo.
Zap.Št. NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

*VEGOVA POT - QR
KODE IN INFO TABLE
O ZNAMENITOSTIH V
OBČINI

Nadgradnja Vegove poti z moderno tehnologijo
(QR kode, spletna stran, besedilo), popis
znamenitosti v občini in postavitev 3 turističnoinformativnih tabel v naseljih Dolsko, Kamnica,
Vinje.

8.500 EUR

2.

JEKLENA VARNOSTNA
OGRAJA OB CESTI DO
JEMČEVEGA ZNAMENJA

Postavitev 200 m varovalne ograje ob najbolj
nevarnem odseku ceste od Osredk do
Jemčevega znamenja.

6.000 EUR

3.

ŠPORTNA ABECEDA ZA
OTROKE

Različne gibalne vsebine v domačem okolju in
na prostem (atletska abeceda, rolanje, igre z
žogo, pohod, kolesarjenje, trim steza...).

3.000 EUR

4.

*IZGRADNJA JAVNE
RAZSVETLJAVE – VINJE

Program se izvaja 10 mesecev, 1x tedensko.
Izgradnja javne razsvetljave od naslova Vinje 8a
do Vinje 19.

11.350 EUR
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Za območje vaškega odbora Senožeti sta bila podana dva predloga, od tega eden za neporabljena sredstva
iz leta 2020 in drugi za predvidena sredstva v letu 2021. Predloga sta ustrezna in se neposredno predlagata za
izvedbo, zato glasovanje ni potrebno.
Zap.Št. NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

VEČNAMENSKA LOPA

Postavitev večnamenske lope za shranjevanje
opreme in orodij vseh društev, ki sodelujejo v
Senožetih, obenem pa tudi prireditveni oder za
dogodke.

19.945 EUR

2.

VEČNAMENSKA LOPA
(NEPORABLJENA
SREDSTVA IZ 2020)

Zagotovitev osnovne dokumentacije in
infrastrukture (izvedba podložne plošče ter
vodovodnih in elektro napeljav) za postavitev
večnamenske lope.

5.400 EUR

Za območje vaškega odbora Laze je bil podan 1 projektni predlog, ki se neposredno predlaga za
izvedbo, zato glasovanje ni potrebno.
Zap.Št. NAZIV PREDLOGA

KRATEK OPIS

VREDNOST

1.

Sanacija ceste pred/za železniškim prehodom
na cesti 549/11 v dolžini 60 m.

17.580 EUR

SANACIJA CESTE
V LAZAH

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH
Glasovanja se lahko udeleži vsak
prebivalec ali prebivalka s stalnim
bivališčem v občini Dol pri Ljubljani,
ki je na dan oddaje glasu dopolnil/-a
15 let. Vsak lahko glasuje samo v
svojem imenu. Prebivalci posamezne
vaške skupnosti boste lahko glasovali
za predlagane projektne predloge
za tisto vaško skupnost, v kateri

imate stalno prebivališče.
Glasovalo se bo za največ 3 projekte
iz seznama na območju, pri čemer bo
najboljšemu projektnemu predlogu
podelilo 3 točke, drugemu
najboljšemu 2 točki in tretjemu
najboljšemu 1 točko. Glasovnice, na
katerih bo občan glasoval za več
kot 3 predloge oz. bo pri

projektnih predlogih zapisanih enako
število točk ali število točk, ki je večje
kot 3 (ter druge nepravilno
izpolnjene glasovnice), bodo
neveljavne.
V primeru, da bi dva ali več
projektnih predlogov na glasovanju
prejelo enako število glasov, se bo za
uvrstitev projektov na seznam
izglasovanih projektov opravilo
žrebanje.

Glasovanje poteka v
prostorih Občine (v glavni
pisarni), in sicer od 9. 11. do
30. 11. 2020 v času uradnih
ur občinske uprave.
Za glasovanje je potreben
osebni dokument!
Ne pozabite na obisk občinske
spletne strani, kjer bodo najkasneje v
petek, 4. decembra, objavljeni
rezultati glasovanja. S tem se bo delo
za vas končalo, za občinsko upravo pa
šele dobro pričelo.
Vsem velik HVALA za vaš čas, skrb in
trud, ki ste ga vložili v povezovanje s
sokrajani, v razmišljanje o potrebah
vašega območja in prijavo predlogov.
Hvala tudi za vsa vprašanja, obiske in
predloge za nadaljnje izboljšave
projekta »Po izboru občanov!«.

•Občinska uprava
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